
 
ДОПОВІДЬ 

магістранта групи ВТ-21-М Бикона Микити Анатолійовича 

на тему «Дослідження та застосування генетичного алгоритму для вирішення 

технічних задач» 

 

спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

Освітня програма «Інформатика» 

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Тузенко О.О. 

 

 

Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії! 

 

До вашої уваги представляється бакалаврська робота на тему: 

«Дослідження та застосування генетичного алгоритму для вирішення 

технічних задач». 

 

 

 

 

 



 

 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична 

реалізація алгоритму поведінки системи. 

Підходи та методи реалізації генетичних операторів алгоритму 

виступають предметом дипломної роботи. 

Мета цієї роботи є дослідження та аналіз генетичного алгоритму, його 

ключової концепції, можливих деталей безпосередньої реалізації, переваг та 

недоліків з проведенням порівняльної оцінки для певних технічних класів 

задач. 

 

 



Робота алгоритму повинна задовольняти таким функціональним 

можливостям: 

- можливість адаптуватися під будь-яку реалізацію генетичних 

операторів; 

- можливість використовувати всі наявні представлення особин 

генетичного алгоритму (ціле, з плаваючою комою та бінарне); 

- можливість зміни головних чинників та факторів (частота 

схрещування та мутації, чисельність популяції, чисельне значення мутації); 

- можливість бути використаним для інших додатків (бібліотека). 

 

 

 

Програмування генетичного алгоритму може здійснюватися на будь-

якій мові програмування та включати в себе використання допоміжних 

математичних засобів та бібліотек. Не має певної реалізації даного 

алгоритму, кожен може розробити його під власні потреби, однак 

притримуючись основних концепцій та правил його побудови. 

Найвідомішими мовами програмування для створення алгоритмів та 

математичних операцій являються C#, Python, Java. 

Python є мовою загального призначення, тому включає весь необхідний 

набір пакетів, бібліотек та функціоналу для створення, використання та 

реалізації будь-яких наукових чи технічних завдань 



C# - сучасна мова програмування загального призначення з кількома 

парадигмами. Є доволі простою об'єктно-орієнтованою і типобезпечною 

мовою програмування. 

Java – являється родичем попердньо-розглянутої мови програмування 

С#. Це об'єктно орієнтована мова з сильною типізацією. Може працювати на 

будь-якій комп'ютерній архітектурі яка має віртуальну Java-машину.  

Оскільки мова програмування С# найбільш розповсюджена (дипломна 

робота, курсові роботи), саме вона було обрана для реалізації цієї роботи. 

 

 

 

Оскільки дослідження неможливе без взаємодії та участі користувача, є 

доцільним розглянути основні засоби створення та розробки інтерактивних 

додатків. На теперішній момент є дуже велика кількість сучасних ігрових та 

візуальних движків які можуть поєднати одночасно багато факторів при 

розробці таких додатків.  

Найвідомішими ігровими движками є Unity та Unreal Engine, Godot. 

Вони не тільки займають більшу частину ринку , а також включають весь 

необхідний функціонал.  

Unity – це провідна ігрова платформа для розробки для створення 3D та 

2D ігор, додатків віртуальної і доповненої реальності на мові програмування 

С#. 



Unreal Engine - це також провідна ігрова платформа для створення 

декстопних та мобільних додатків, додатків віртуальної і доповненої 

реальності, де використовується сучасна об'єктно-орієнтована мова 

програмування C++. 

Godot Engine - відкритий кросплатформовий 2D і 3D ігровий двигун.  

Гра створюється за допомогою власної високорівневої динамічно типізованої 

скриптової мови програмування GDScript, синтаксис якої віддалено нагадує 

мову Python. Також існує версія Godot із підтримкою мови C#. 

Оскільки цей движок був використаний в переддипломній практиці та 

мова програмування С# мені ближча був обраний саме Unity. 

Головними перевагами Unity є : 

– модульність системи (підтримка модульної системи 

компонентів); 

– багатоплатформова підтримка; 

– наявність візуального середовища розробки (інспектор);  

– підключенні зовнішніх пакетів та бібліотек (можливість 

написання власноруч). 

 

 

 



На цьому слайді показана діаграма прецедентів. Оскільки додаток 

являється однокористувацьким, дана діаграма ілюструє як виконавець 

взаємодіє з програмним додатком. 

Основним виконавцем є саме користувач, тому згідно діаграми він 

може налаштувати генетичний алгоритм під власні потреби, створивши 

необхідні його частини, та використати його у своєму додатку.  

 

 

 

Для кращого розуміння генетичного алгоритму дуже важливо знати 

деяку базову термінологію, яка буде використовуватися надалі.  

До основної термінології відносяться: 

Популяція – являє собою підмножину всіх можливих (закодованих) 

рішень конкретної задачі. Популяція для GA аналогічна популяції для людей, 

за винятком того, що замість людей ми використовуємо кандидатів 

(рішення); 

Хромосоми – являє собою одне із таких рішень данної задачі;  

Ген – це певне положення одного елемента хромосоми;  

Алель – це значення конкретного гена для певної хромосоми. 

 



 

 

Генотип – це сукупність обчислень у просторі, що представлені таким 

чином, щоб їх було можливо легко зрозуміти та керувати ними за допомогою 

обчислювальної системи;  

Фенотип – це популяція яка наявна в реальному просторі рішень у 

реальному світі, що представлені в ситуаціях реального світу;  

Шляхом кодування та декодування ми можемо перетворювати рішення 

з одного простору в інший. 

 

 

 

На цьому слайді показані основні етапи пошуку рішення генетичного 

алгоритму.  



 

 

 

Для задачі комівояжера було створено та обрано певний набір 

хромосом в якості початкових значень. Для проведення якісного аналізу було 

обрано декілька різновидів операторів схрещення та мутації. Функція 

завершення являє собою досягнення 5000 поколінь.  

У першому дослідженні порівнювалися оператори мутації та вплив 

основних параметрів генетичного алгоритму на пошук кращого рішення. Всі 

необхідні результати та параметри наявні в таблиці. 

  

 

 



Оскільки частоти схрещування та мутації залежать від псевдо-

випадкових чисел (тактів процесора), було проведено мінімум 4 запуски для 

кожного зміненого значення параметра. З певного набору рішень було 

обрано середнє значення популяції.  

Для задачі комівояжера, наведеної вище, оператори мутації з 

найкращими розв’язками є RSM і PSM, в той час як THRAOS показав 

найгірший результат на своєму піку значень. Незважаючи на те, що деякі 

менш ефективні, вони можуть розкрити свій потенціал з іншими типами 

задач, оскільки простір розв’язків відрізняється від однієї задачі до іншої.  

На основі запропонованого підходу (обчислювального дослідження) 

зрозуміло, чому оператор мутації з рухом послідовності працює краще, ніж 

змішування послідовності. Цікаво відзначити, що це два оператори, які 

найменше заважають індивідам, переміщаючи або перекидаючи сегмент.  

 

 

 

У другому дослідженні порівнювалися оператори схрещування та 

вплив основних параметрів генетичного алгоритму на пошук кращого 

рішення. Всі необхідні результати та параметри наявні в таблиці. 

 



 

 

Для задачі комівояжера, наведеної вище, оператори мутації з 

найкращими розв’язками є NWOX, OX та PMX. Цікаво відзначити, що 

оператор OX ще не досяг своєї вершини еволюції, тоді як оператор NWOX 

знаходиться на квазіполиці. Крім того, в середньому NWOX не завжди дає 

подібні результати, його стандартне відхилення найкращих із кінцевих 

індивідуумів початкових популяцій вище, ніж у всіх інших операторів, ми 

можемо зробити висновок, що на цей оператор більше впливає початкова 

популяція, ніж своїх конкурентів 

 

 

 

На цьому слайді зображені результати зміни частот мутація та 

схрещування. На них добре видно, що невиправдано великі значення частот 



схрещування та мутації можуть негативно вплинути на пошук необхідних 

рішень. Деякі значення змогли знайти більш краще рішення, проте 

заполонити популяцію і лишитися на своєму піку значень. Можливо рішення 

стали би кращими з часом, проте дослідження проходили на проміжку 5000 

поколінь.  

 

 

 

На цьому слайді дуже добре видно, що оптимальні значення частот не 

тільки краще вплинули на пошук рішення, більша частини наблизилися до 

правильно рішення все на 500-600 поколіннях. З цього графіку дуже чудово 

видно що відсутність мутації унеможливлює знаходження рішення. При 

високій частоті схрещування чи достатньо малої рішення будуть швидко або 

недостатньо швидко перемішуватися, час затрачений на пошук рішення 

збільшиться у кільках разів. 

 



 

 

Для задачі про авто, що їздять власноруч, було обрано нейронну 

мережу прямого поширення (згорткова нейромережа), різновид 

багатошарових персептронів. Кількість вхідних слоїв залежить від кількості 

сенсорів автомобілів, а значення вихідних параметрів дорівнюють значенню 

швидкості, та куту нахилу. В якості навчання нейронної мережі 

використовується генетичний алгоритм, який обирає кращі особини за 

значенням пройденого шляху, створює нових нащадків, що включать 

характеристики кращих батьків: значення ваг, та нейронів зміщення. 

Початковими значеннями являються нейронні мережі, значення яких 

складають випадкові ваги та дорівнюють кількості особин популяції, 

проініціалізовані випадковими значеннями. 

 



 

 

Глибина та складність топології нейронної мережі залежать від умов 

задачі, для якої ця система моделюється. Такі чинники як складність 

завдання, кількість даних для навчання, виділена пам'ять, необхідна кількість 

входів і виходів впливатимуть на складність організації нейронів та глибину 

нейронної мережі. 

З результатів експерименту видно, що надмірне збільшення нейронів у 

прихованих шарах персептрона може призвести до явища перенавчання: 

навчена нейронна мережа втрачає здатність узагальнювати інформацію, а 

помилка починає зростати. 

 

 

 



Як і зазначалося раніше, частота мутації дуже важлива в роботі 

генетичного алгоритму. При високій частоті виникає можливість заміни 

кращих ваг та значень нейронів зміщення випадковими значеннями, що 

негативно вплине на роботу нейронної мережі. 

 

 

 

На основі виконаної роботи можна зробити висновки: 

1. Наявність недостатньої кількості нейронів і шарів мережі 

негативно впливає на неї, вона навчається погано, а в інших випадках може і 

зовсім не навчитися. Невиправдано велика кількість нейронів і верств мережі 

так само негативно позначається на її роботі: зниження швидкодії, великий 

час навчання, ефект перенавчання, значення ваги стають дуже великими. 

2. Велике значення мутації може швидко значною мірою 

прискорити знаходження кращого рішення, однак, надзвичайно придатне 

рішення може захопити всю популяцію через кілька поколінь. Це призводить 

до того, що рішення за своїм значенням близькі один до одного в просторі 

рішень, що негативно вплине до втрати різноманітності. Надзвичайно 

важливим для успіху роботі генетичного алгоритму є саме підтримка гарної 

різноманітності. Таке захоплення всієї генеральної сукупності одним 

надзвичайно відповідним рішенням відоме як передчасна конвергенція і є 

небажаним станом генетичного алгоритму. 



3. Кількість та довжина сенсорів значною мірою впливає на 

точність значення швидкості та куту нахилу автомобіля, однак велика 

кількість може уповільнити швидкість навчання нейронної мережі. 

4. Невиправдано великі значення частот схрещування та мутації 

можуть негативно вплинути на пошук необхідних рішень: збільшення 

кількості поколінь, призвести до втрати кращого рішення. 

 

Дякую за увагу! 

 


