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Abstrakt
Gaussovský estimation-of-distribution al-
goritmus (Gaussovský EDA) je populační
optimalizační algoritmus, který pro gene-
rování nové populace používá odhadnuté
normální rozdělení. Trpí však problémem
předčasné konvergence, kdy příliš rychle
klesá diverzita populace. V této práci jsem
prezentoval možné metody řešení tohoto
problému. Metody byly testovány na line-
ární a elipsoidní účelové funkci, čímž bylo
zjištěno, které metody problém předčasné
konvergence skutečně řeší. Následně jsem
porovnal účinnost metod k řešení účelo-
vých funkcí pomocí nástroje „Comparing
Continuous Optimizers“ (COCO). Také
byly vyzkoušeny i slibné kombinace metod.
Bylo objeveno, že některé z těchto kombi-
nací dokáží na vybraných příkladech kon-
kurovat i v praxi úspěšnému algoritmu
CMA-ES.

Klíčová slova: Gaussovské EDA,
estimation of distribution, předčasná
konvergence, evoluční algoritmy, evoluční
strategie

Vedoucí: Ing. Petr Pošík, Ph.D.

Abstract
Gaussian estimation-of-distribution algo-
rithm (Gaussian EDA) is a population-
based optimalization algorithm, which
uses estimated normal distribution for
sampling a new population. However, it
suffers from the premature convergence
problem, which means a too rapid de-
cline in population diversity. In this the-
sis, I have presented possible solutions
to this problem. These methods were
tested on a linear and an ellipsoid ob-
jective function, discovering which meth-
ods do truly solve the problem. Subse-
quently, I have compared the efficiency of
the methonds in solving objective func-
tions with a benchmarking tool "Com-
paring Continuous Optimizers" (COCO).
Also tested were promising combinations
of methods. It was discovered, that some
of these combinations were in selected
cases able to compete with CMA-ES, a
successful algorithm in practice.

Keywords: Gaussian EDA, estimation
of distribution, premature convergence,
evolutionary algorithms, evolution
strategies

Title translation: Premature
convergence in Gaussian EDA
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Kapitola 1
Úvod

Gaussovský estimation-of-distribution (Gaussovský EDA) algoritmus je popu-
lační optimalizační algoritmus příbuzný genetickým a evolučním algoritmům.
Tyto algoritmy si udržují populaci, tvořenou řešeními účelové funkce, a po-
stupně ji aktualizují. Genetický algoritmus (GA) pro tvorbu nových kandidátů
používá křížení (crossover) a následně mutaci. EDA se snaží být systematič-
tější a tyto dva kroky nahrazuje odhadem parametrů modelu pravděpodob-
nostního rozdělení kvalitních jedinců v prostoru a z něj náhodným výběrem
(sample) generuje nové jedince.

EDA byly v minulosti úspěšně použity pro úlohy v diskrétním prostoru [9],
proto byla snaha je použít i k řešení úloh v prostoru reálných čísel. Jedna
z možností je použít Gaussovo rozdělení, u kterého lze osvědčeným způsobem
pomocí metody maximální věrohodnosti odhadnout jeho parametry. Naneštěstí
rozptyl rozdělení klesá v průběhu algoritmu příliš rychle, což vede k prudké
ztrátě diverzity, a tím i možnosti dalšího vývoje. Gaussovský EDA a problém
předčasné konvergence je popsán v kapitole 2.

Od identifikování tohoto problému Gaussovského EDA bylo navrženo ně-
kolik způsobů, jak jej vyřešit. Ty jsou představeny v kapitole 3 a následně
porovnány v kapitole 4. V závěru v kapitole 5 jsou shrnuty výsledky práce.
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Kapitola 2
Gaussovský EDA a předčasná konvergence

2.1 Gaussovský EDA

Gaussovský EDA je určen k řešení problémů, pro které existuje účelová
funkce f : M → R, kde M je podmnožina prostoru reálných čísel dimenze
d; M ⊆ RD. Nejprve je inicializována prvotní náhodná populace z množiny
M . Účelová funkce udává fitness hodnotu jedinců z populace, tedy jak dobře
řeší daný problém. Z vybraných jedinců je vyroben model Gaussova rozdě-
lení N (µ,Σ) , kde µ je střední hodnota a Σ kovarianční matice. Z tohoto
rozdělení je vzorkováním vytvořena nová populace. Kroky v jedné generaci
jsou vizualizovány na obrázku 2.1. Algoritmus pokračuje dokud není splněno
určené ukončovací kritérium, například požadovaná fitness nebo vyčerpání
poskytnutých výpočetních prostředků. [11]

Algoritmus

Algoritmus 1: Gaussovský EDA
X0 ← Nultá generace, inicializace populace;
for l ← 1,2, ... dokud není splněno ukončovací kritérium do

Xvýběr
l−1 ← Výběr jedinců z Xl−1;
N (µl,Σl)← N (µ,Σ|Xvýběr

l−1 );
Xl ← Nová populace vzorkováním z N (µl,Σl);

end

Výběr jedinců

Způsob výběru jedinců pro vytvoření modelu by měl být takový, aby zvýhod-
nil jedince s dobrou fitness a potlačil ty se špatnou. Většina způsobů výběru
jedinců používaných například v genetických algoritmech, jako jsou tourna-
ment selection nebo roulette wheel selection, je aplikovatelná i v Gaussovském
EDA.

V této práci se využívá truncation selection, kdy z N jedinců vybereme
τN nejlepších, kde τ ∈ (0, 1) [12]. Nejsou zkoušeny jiné způsoby výběru,

3



2. Gaussovský EDA a předčasná konvergence ........................

(a) : Původní populace (b) : Výběr

(c) : Odhad modelu (d) : Nová populace

Obrázek 2.1: Běžný průběh Gaussovského EDA na kvadratické funkci. Modré
body značí jedince původní populace, červená elipsa značí konfidenční hladinu
95 % odhadnutého Gaussova rozdělení a červené body značí vytvořené jedince
nové generace.

protože v předběžném testování neměly výrazný vliv na problém předčasné
konvergence.

Model Gaussova rozdělení

Aby byl z vybraných jedinců Xvýběr vytvořen model Gaussova rozdělení,
používá se metoda maximální věrohodnosti pro odhad střední hodnoty µ ∈ RD
a kovarianční matice Σ ∈ RD×D. Jedinci se značí xi ∈ Xvýběr, kde xi ∈ Rd,

4



................................ 2.2. Předčasná konvergence

i = 1 . . . k a k = τN .

µ = 1
k

k∑
i=1

xi (2.1)

Σ = 1
k

k∑
i=1

(xi − µ)(xi − µ)T (2.2)

Vzorkování

Noví jedince vznikají náhodným výběrem z odhadnutého Gaussova rozdělení.
Při výrobě nové populace pro následující generaci je možné buď přenést

z předchozí populace část jedinců použitých pro tvorbu modelu, takzvaný
elitismus, nebo vytvořit celou novou populaci. V základní verzi algoritmu jsou
použitelné obě možnosti.

Přeživší jedinci ale nevycházejí ze stejného pravděpodobnostního rozdělení
jako jedinci nově vygenerovaní. V Gaussovském EDA to nevadí, protože původ
jedince není důležitý. Některé metody ale vyžadují hustotu pravděpodobnosti
jedinců a jiné dodatečně zvětšují kovarianční matici. Při kombinaci obou
metod by pro správnou hodnotu hustoty bylo nutné vědět, z kterého rozdělení
každý jedinec vznikl. To by vedlo ke zbytečným komplikacím, a tudíž v této
práci je vždy vytvořena celá nová populace.

2.2 Předčasná konvergence

Předčasná konvergence u Gaussovského EDA znamená rychlé klesání roz-
ptylu z generace na generaci, přestože optimální řešení je ještě daleko od
současné populace. Nastává i na jednoduchých funkcích jako jsou lineární
nebo kvadratické.

Tyto jednoduché funkce jsou ideální pro testování tohoto jevu, protože
i komplikované funkce mají oblasti, které lze zjednodušit na lineární nebo
kvadratickou funkci. Proto zavádím dva pojmy, které se často používají v
souvislosti s EDA. Pokud se populace vygenerovaná modelem nachází daleko
od optima v místě připomínající lineární funkci, říká se, že je na svahu. Pokud
je populace blízko optima, říká se, že je v údolí.

Ukazuje se, že Gaussovské EDA dosáhne optima pouze pokud je inici-
alizováno v údolí. Důvodem je, že prakticky v každé generaci se zmenší
odhad kovarianční matice, protože rozptyl nejlepších τN jedinců bývá menší
než rozptyl původní populace. Celková vzdálenost, o kterou je možné se od
inicializace posunout, je kvůli tomu limitovaná. (viz obrázek 2.2)

Problém pro EDA s truncation selection je více formálně popsán v článku
[12] a experimentálně v článku [15].
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2. Gaussovský EDA a předčasná konvergence ........................

Obrázek 2.2: Chování Gaussovského EDA na 1D lineární funkci. Křivky zná-
zorňují hustotu pravděpodobnosti odhadnutého modelu Gaussova rozdělení.
Optimum účelové funkce se nachází v x > 100. Fialová oblast pod křivkou značí
τ = 0.3 vybrané jedince. Kvůli stále menšímu rozptylu z generace na generaci je
posun populace omezený a algoritmus nedosáhne optima.

6



Kapitola 3
Metody řešení problému předčasné
konvergence

Problém předčasné konvergence je způsoben klesajícím rozptylem a tím i di-
verzity jedinců. Většina navržených metod se různými způsoby snaží diverzitu
zachovat. Jejich složitost začíná od minimálních změn až po změnu téměř
celého algoritmu. Metody jsou zde seřazeny od dle mého názoru jednoduchých
k složitějším.

3.1 Předchozí střední hodnota (Previous mean;
PM)

Metoda předchozí střední hodnoty pro odhad kovarianční matice používá
původní střední hodnotu modelu Gaussova rozdělení, z něhož vznikla současná
populace. Na obrázku 3.1 je porovnán odhad za použití předchozí střední
hodnoty a střední hodnoty vybraných jedinců.

µl = 1
k

k∑
i=1

xi, xi ∈ Xvýběr
l−1 (3.1)

Σl = 1
k

k∑
i=1

(xi − µl−1)(xi − µl−1)T (3.2)

Namísto rozptylu úspěšných jedinců se odhaduje rozptyl úspěšných kroků.
Algoritmus tak zkouší předchozí úspěšné kroky z nové střední hodnoty. Tuto,
společně s několika dalšími technikami, používá algoritmus CMA-ES (3.6).

Výhody této metody jsou, že je implementačně nenáročná a že nabývá
efektu pouze na svahu. V údolí je průběh algoritmu prakticky identický
se základním Gaussovským EDA, protože změna střední hodnoty zde bývá
minimální.

3.2 Pravidlo 1
5-úspěchu (1

5-success rule)

V této sekci čerpám informace z práce od G. W. Greenwooda a Q. J. Zhu,
kteří v [3] představili modifikovanou verzi metody, kterou uvedl v roce 1974

7



3. Metody řešení problému předčasné konvergence......................

(a) : Gaussovské EDA (b) : Metoda předchozí střední hodnoty

Obrázek 3.1: Porovnání odhadnutého Gaussova rozdělení při základním Gaus-
sovském EDA (a) a při použití metody předchozí střední hodnoty (b) na lineární
funkci. Body znázorňují jedince v populaci. Červeně jsou označeni vybraní je-
dinci. Modrý křížek je předchozí střední hodnota. Červený křížek je střední
hodnota vybraných jedinců. Šedé čáry od vybraných jedinců směřují ke střední
hodnotě, která bude použita pro odhad kovarianční matice. Červená elipsa značí
konfidenční hladinu 95 % odhadnutého Gaussova rozdělení.

Ingo Rechenberg pro adaptaci rozptylu v příbuzné třídě algoritmů zvaných
Evoluční Strategie (ES). Konkrétně byla navržena pro (1+1)-ES, to znamená,
že jeden rodič vytvoří jednoho potomka a lepší z nich dvou přežije. Nechť x
je rodič a δx je náhodná veličina s normálním rozdělením se střední hodnotou
0 a směrodatnou odchylkou σ. Mutací vznikne potomek x′ = x+ δx.

Sleduje se počet úspěšných (kdy potomek je lepší než rodič) a neúspěšných
mutací. Po několika iteracích je spočten poměr ps = počet úspěšných mutací

celkový počet mutací .
Následovně je s pomocí konstanty c = 0.85 upravena směrodatná odchylka.

σ =


σ/c pro ps > 1

5
σ · c pro ps < 1

5
σ · 2 pro ps < 1

20
σ pro ps = 1

5

To tedy znamená, že pokud bylo poměrně velké množství úspěšných mutací,
má smysl rozšířit prohledávaný prostor. Pokud jich je méně, jedinci se již
pravděpodobně pohybují v oblasti kolem optimálního řešení a prohledávaný
prostor je možné zmenšit. Pokud již nedochází k téměř žádnému zlepšení,
tak je výhodné prohledávaný prostor opět zvětšit, aby algoritmus neskončil
v lokálním optimu. V (1+1)-ES toto pravidlo slouží k adaptaci rozptylu, aby
jednotlivé mutační kroky nebyly příliš velké/malé. Je možné, že v případě
Gaussovského EDA pomůže předejít předčasné konvergenci.

8



.. 3.3. Vážená metoda maximální věrohodnosti (Weighted Maximum Likelihood Estimate; WMLE)

Adaptace pro Gaussovský EDA

Izotropické rozdělení

Aby bylo možné toto pravidlo přímo použít, musí existovat proměnná σ,
která přímo určuje velikost kovarianční matice. Namísto odhadu z nejlepších
jedinců je nastaveno Σ = σI, kde I je jednotková matice dimenze D. Bude
tedy použito izotropické (nezávislé na směru) Gaussovo rozdělení. Velikost
populace určuje frekvenci změny rozptylu.

Anizotropické rozdělení

Alternativou je ponechat si matici získanou maximálně věrohodným odhadem
a pozměnit pravidlo 1

5 -úspěchu.

Σ =
{1
cΣ pro ps > 1

5
Σ pro ps <= 1

5

Je ponecháno pouze zvětšení pokud je alespoň 1
5 jedinců v populaci zlep-

šující. Zmenšení není potřeba, protože to proběhne již samotným odhadem.
Kvůli tomu také musí hodnota 1

c být dostatečně veliká, aby překonala zmen-
šení odhadem. Tato hodnota se odvíjí od dimenzionality úlohy a od truncation
konstanty τ . [13]

3.3 Vážená metoda maximální věrohodnosti
(Weighted Maximum Likelihood Estimate; WMLE)

F. Teytaud and O. Teytaud v [14] připomínají známý volební průzkum před
americkými volbami roku 1936, kdy redaktoři Literary Digest, přestože měli
přes 2 miliony korespondentů, špatně předpověděli výsledek voleb, protože
nezvážili, že většina jejich čtenářů jsou Republikáni - tedy měli nereprezenta-
tivní vzorek. Podobně, když je hledané optimum účelové funkce a populace je
vytvořena z Gaussova rozdělení, většina jedinců bude blízko střední hodnoty.
Ti, kteří jsou od středu vzdálení, by tak měli mít větší váhu, aby se tím
dorovnal jejich menší počet.

µ = 1∑k
i=1wi

k∑
i=1

wixi (3.3)

Σ = 1
(
∑k
i=1wi)2 −

∑k
i=1w

2
i

k∑
i=1

wi(xi − µ)(xi − µ)T (3.4)

Váhy wi odpovídají jedincům xi a způsob jejich stanovení je vysvětlen
v podsekcích 3.3.1 a 3.3.2 níže. Jejich efekt je znázorněn obrázkem 3.2.

9



3. Metody řešení problému předčasné konvergence......................

(a) : Váhy podle hustoty pravděpodobnosti

(b) : Váhy podle hustoty pravděpodobnosti pro izotropické rozdělení

(c) : Váhy podle pořadí fitness

Obrázek 3.2: Porovnání odhadu anizotropického (a) a izotropického (b) Gaussova
rozdělení při použití vah podle hustoty pravděpodobnosti, a odhadu Gaussova
rozdělení při použití vah podle pořadí fitness (c). Červené body znázorňují
vybrané jedince, jejich velikost odpovídá jejich váze. Modrá značí původní
Gaussovo rozdělení - křížek střední hodnotu a elipsa konfidenční hladinu 95 %.
V červené variantě značí nově odhadnuté rozdělení. Černá čárkovaná elipsa značí
odhad bez vah.

Izotropické rozdělení

V původním článku se počítá s izotropickým rozdělením. Výpočet střední
hodnoty je stejný jako ve vzorci (3.3). Z vybraných jedinců je odhadnuta smě-
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............... 3.4. Adaptivní škálování rozptylu (Adaptive Variance Scaling; AVS)

rodatná odchylka σ a kovarianční matice pak je Σ = σI, kde I je jednotková
matice dimenze D.

σ =

√√√√∑k
i=1wi ‖xi − µ‖

2

D
∑k
i=1wi

(3.5)

3.3.1 Váhy podle hustoty pravděpodobnosti

Každému vybranému jedinci xi je přidělena váha wi = 1
pl(xi) , kde pl je hustota

pravděpodobnosti Gaussova rozdělení, ze kterého byl xi vybrán. Cílem je,
aby se po výpočtu nového modelu rozdělení omezilo zkreslení způsobené
nevyváženým výběrem.

3.3.2 Váhy podle pořadí fitness

Přestože účel převážení jedinců pro odhad je vyhnout se zkreslení, je možné
váhy použít i opačně. V případě použití pořadí fitness hodnoty účelové funkce
silněji ovlivňují posun střední hodnoty a směr největšího rozptylu. Vybraní
jedinci {x1, x2, . . . , xk} jsou seřazeni tak, že dolní index značí pořadí podle
fitness. Váha pro každý xi je nastavena wi = 1

i . Je možné použít i přímo
hodnotu fitness namísto pořadí, ale pořadí je lépe předvídatelné, protože
hodnoty fitness mohou mít prakticky libovolné výkyvy a rozdíly mezi sebou.

3.4 Adaptivní škálování rozptylu (Adaptive
Variance Scaling; AVS)

Metodu adaptivního škálování rozptylu představili J. Gröhl, P. A. N. Bosman
a F. Rothlauf v článku [2]. V Gaussovském EDA upravuje kovarianční matici
násobením skalárem pomocí proměnné cAVS.

ΣAVS = cAVSΣEDA (3.6)

Proměnná cAVS se v průběhu algoritmu adaptuje. Při výběru jedinců se
kontroluje, jestli některý z jedinců je lepší než doposud nejlepší nalezený.
Pokud ano, zvětší se cAVS podle konstanty η, η > 1.

cAVS ← ηcAVS (3.7)

Pokud v generaci nenastalo zlepšení, tak se naopak proměnná cAVS zmenší.

cAVS ←
1
η
cAVS (3.8)

Zároveň je hodnota cAVS ohraničena shora i zdola podle parametrů cmax
a cmin. Pro cmin dává smysl přiřadit cmin ← 1, aby algoritmus konvergoval
nanejvýš stejně rychle jako základní Gaussovské EDA. Hodnota cmax musí
být dostatečně vysoká, aby překonala potencionální ztrátu diverzity odhadem
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3. Metody řešení problému předčasné konvergence......................
kovarianční matice. Tato hodnota se odvíjí od dimenzionality úlohy a od
truncation konstanty τ . [13]. V rámci testování v této práci bylo použitou
nastavení cmax = 2D + 6.

3.4.1 Triggery

Zvětšování diverzity pomocí metody AVS je potřeba pouze pokud je populace
na svahu. Pokud je v údolí, tak větší diverzita pouze zpomaluje konvergenci.
Pro detekci, že populace je na svahu, se používá trigger. Představuji zde dva,
Correlation Trigger a Standard Deviation Ratio Trigger.

Korelační trigger (Correlation Trigger; CT)

(a) : Na svahu (b) : V údolí

Obrázek 3.3: Porovnání Spearmanova koeficientu pořadové korelace na svahu (a)
a v údolí (b). Červená křivka značí účelovou funkci a modrá hustotu pravděpo-
dobnosti normálního rozdělení. Jedinci z populace jsou zobrazeni jako kosočtverce.
Hodnoty hustoty a fitness z účelové funkce pro stejného jedince jsou spojeny
šedou čarou.

Pro tento trigger je zkoumáno, jestli hustota rozdělení jedinců koreluje s
fitness. Tento trigger byl navržen společně s metodou AVS v článku [2].

Každému jedinci xi z populaci je zjištěno jeho pořadí pi hustoty pravděpo-
dobnosti a pořadí qi podle fitness. Spočítá se Spearmanův koeficient pořadové
korelace ρ mezi nimi.

ρ = 1− 6
∑N
i (pi − qi)2

N(N2 − 1)
(3.9)

Očekávána je silně negativní korelace, pokud je populace v údolí, a blízká
nule nebo pozitivní korelace, pokud je na svahu.

Je potřeba určit hranici θcorr, aby pro ρ > θcorr byl co nejmenší počet
chybných klasifikací aktuální pozice populace. Experimentálně byla určena
hodnota θcorr = −0.55, přičemž pro nižší hodnotu přibude více zbytečných
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............... 3.4. Adaptivní škálování rozptylu (Adaptive Variance Scaling; AVS)

aktivací (False Positive) a pro vyšší hodnotu bude méně často rozeznán svah
(False Negative).

Standard Deviation Ratio (SDR) Trigger

(a) : Na svahu (b) : V údolí

Obrázek 3.4: Porovnání Standard deviation ratio na svahu (a) a v údolí (b).
Červená křivka značí účelovou funkci a modrá hustotu pravděpodobnosti nor-
málního rozdělení. Modrá oblast pod křivkou hustoty je oblast vzdálená méně
než jednu směrodatnou odchylku od střední hodnoty. Jedinci z populace jsou
zobrazeni jako kosočtverce. Červeně jsou zobrazeni zlepšující jedinci z populace a
černě ostatní. Červená vertikální úsečka zvýrazňuje střední hodnotu zlepšujících
jedinců.

Standard Deviation Ratio trigger byl navržen jako vhodnější alternativa
pro úlohy v prostoru vyšších dimenzí, kde [1]. Ze všech jedinců, kteří mají
lepší fitness než do té doby nejlepší nalezenou, je spočtena střední hodnota
x̄imp stejným způsobem, kterým se odhaduje střední hodnota nového modelu
(2.1). Následně se zjistí Standard Deviation Ratio SDR

SDR = |x̄imp − µ|
σ

(3.10)

Pro získání směrodatné odchylky σ ve více než jednorozměrném prostoru
používám spektrální rozklad kovarianční matice Σ,

Σ = V ΛV T (3.11)

kde odmocniny vlastních čísel, tedy směrodatné odchylky na hlavních kom-
ponentách kovarianční matice, jsou použity jako délky poloos elipsoidu, je-
hož střed je v µ. Hodnota SDR (3.12) pak značí, jestli je bod x̄imp uvnitř
(SDR <= 1) či vně (SDR > 1) elipsoidu.

SDR = ‖diag(Λ−
1
2 )TV T (x̄imp − µ)‖ (3.12)
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3. Metody řešení problému předčasné konvergence......................
Standard Deviation Ratio trigger byl navržen tak, aby spravil jeden nedo-

statek CT-AVS 3.4.1, kterým je jeho nespolehlivost ve vysokých dimenzích.
Pokud pouze málo dimenzí účelové funkce vyžaduje škálování a většina ne,
tak CT-AVS nebude aktivován, zatímco v SDR-AVS pro aktivaci stačí, aby
v jedné dimenzi bylo vyžadováno škálování.

3.5 Očekávaný posun střední hodnoty
(Anticipated Mean Shift; AMS)

AMS je metoda, která velikost a tvar Gaussova rozdělení mění nepřímo
posunutím části populace odhadovaným směrem zlepšení. Představili ji P. A.
N. Bosman, J. Gröhl a D. Thierens v článku [10].

Metoda upravuje populaci generace l po jejím vytvoření vzorkováním
z Gaussova rozdělení N (µl,Σl). Část populace, podle parametru α, je po-
sunuta směrem určeným rozdílem středních hodnot této a minulé generace
µposunt

µposunl = µl − µl−1 (3.13)

a tento posun je znásoben parametrem δ pro každého jedince xa ∈ Xα, kde
Xα obsahuje αN náhodně vybraných jedinců z populace.

xa ← xa + δµposunl (3.14)

Pokud µl ≈ µl−1 tak µposunl bude malý a algoritmus bude mít stejný
průběh jako základní Gaussovské EDA. Jinak µposunt odhaduje přibližný směr
gradientu účelové funkce v bodě µl−1.

Po posunu je populace definována rozloženími N (µl,Σl) a N (µl+µposunt ,Σl)
Nastavení α by mělo být takové, aby se zachovala diverzita populace na svahu.
V populaci je αN posunutách jedinců a (1− α)N neposunutých. Na svahu
budou pravděpodobně vybráni všichni posunutí jedinci, tedy pro maximální
diverzitu je požadováno aby αN = 1

2τN . Z toho vychází:

α = 1
2τ (3.15)

Parametr δ určuje, jak se bude vyvíjet µposunl z generace na generaci. Na
svahu při výše uvedeném (3.15) nastavení α je uvažováno, že je vybrán
stejný počet posunutých a neposunutých jedinců. Očekávaná střední hodnota
v generaci l + 1 pak je

µl+1 = 1
2(µl + (µl + δµposunl )) = µl + δ

2µ
posun
l (3.16)

Z čehož lze odvodit µposunl+1

µposunl+1 = µl+1 − µl

µposunl+1 = µl + δ

2µ
posun
l − µl

µposunl+1 = δ

2µ
posun
l

(3.17)
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.. 3.6. Evoluční strategie adaptací kovarianční matice (Covariance matrix adaptation ES; CMA-ES)

Pokud δ < 2, posun střední hodnoty bude v každé generaci menší. Pro
funkčnost algoritmu postačí δ = 2, aby se diverzita nezmenšovala. Hodnoty
δ > 2 jsou také funkční, ale velikost posunu může příliš narůst a tím „přeškočit“
optimum.

Metoda se dá přirovnat ke Stochastic Gradient Descent (SGD) se setrvač-
ností (momentum), s tím rozdílem, že v AMS má posun jedinců vliv pouze
pokud jsou tito jedinci vybráni pro odhad následujícího modelu.

3.5.1 Adapted Maximum Likelihood Gaussian Model;
AMaLGaM

Metoda představená jako AMaLGaM (Adapted Maximum-Likelihood Gaus-
sian Model), kombinuje AMS s AVS s SDR triggerem 3.4. Představena byla
ve stejném článku jako samotná metoda AMS [10].

Proměnná cAVS plní stejnou funkci jako v AVS, ale ještě navíc je použita
při posunu jedinců v AMS

xa ← xa + cAVSδµ
posun
l (3.18)

Při detekci, že populace je na svahu, může být posun části jedinců větší,
protože optimum je vzdálené. Jelikož je zde proměnná cAVS použita na dvou
místech, je její efekt slinější a proto je vhodné zpomalit její růst nastavením
nižší hodnoty konstanty η.

3.6 Evoluční strategie adaptací kovarianční matice
(Covariance matrix adaptation ES; CMA-ES)

Metoda CMA-ES představená N. Hansenem a A. Ostermeierem je považována
za jeden ze standardů pro řešení úloh spojité optimalizace. [4, 5, 8] V této práci
je využita k porovnání s ostatními metodami. To znamená, že pokud některá
z metod dosahuje podobných výsledků jako CMA-ES, musí být účinná.

CMA-ES kombinuje několik přístupů. Pro odhad střední hodnoty a kovari-
anční matice se používá vážený odhad (3.3, 3.4) společně s metodou předchozí
střední hodnoty (3.1).

Zároveň není celá kovarianční matice odhadována pouze z vybraných je-
dinců generace, ale je postupně adaptována s ohledem na matice předchozích
generací.

ΣPM
l = 1

k

k∑
i=1

(xi − µl−1)(xi − µl−1)T

Σl = (1− ck)Σl−1 + ck
1

σ2
l−1

ΣPM
l

(3.19)

Parametr 0 < ck < 1 je learning rate pro kovarianční matici. Jeho správné
nastavení je nezbytné pro správné fungování metody. Parametr σ2

l−1 je velikost
kroku v dané generaci. Jedinec xi ∈ Xl je generovaný z modelu rozdělení
xi ∼ N (µl−1, σ

2
l−1Σl−1).
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3. Metody řešení problému předčasné konvergence......................
Dále je sledován posun střední hodnoty podobně jako u metody AMS 3.5,

ale ne jen pro jeden krok, nýbrž stejně jako u kovarianční matice je tento
parametr adaptován.

µposunl = (1− cc)µposunl−1 +
√
cc(2− cc)keff

µl − µl−1
σl−1

(3.20)

Konstanta keff vychází z nastavení původních parametrů metody CMA-ES
a parametr 0 < cc < 1 je learning rate pro kumulaci posunů. Pomocí spočítané
hodnoty µposunl je opět upravena kovarianční matice.

Σl = (1− c1)Σl−1 + c1µ
posun
l µposunl

T (3.21)

Learning rate c1 pro rovnici 3.21 bylo empiricky určeno nastavení c1 ≈ 2
D2 .

Obě změny kovarianční matice jsou zkombinovány.

Σl = (1− c1 − ck)Σl−1 + c1µ
posun
l µposunl

T + ck
1

σ2
l−1

ΣPM
l (3.22)

Dále je upravován parametr σl, velikost kroku, který zvětšuje či zmenšuje
kovarianční matici, protože adaptace může být příliš pomalá. Základní princip
je ten, že velikost kroku se zvýší, pokud posun střední hodnoty je v řádu
několika generací jiný, než pokud by byl čistě náhodný. Pokud není, velikost
kroku se sníží.

σl = σl−1 exp
(
cσ
dσ

( ∥∥µposunl

∥∥
E ‖N (0, I)‖ − 1

))
(3.23)

Parametry cσ a dσ určují learning rate pro velikost kroku. Hodnota E ‖N (0, I)‖
je očekávaná velikost normy vektoru z normalizovaného normálního rozdělení
dimenze D.

Pro úplnější popis nastavení a změn parametrů algoritmu odkazuji čtenáře
na původní zdroj [5].

Algoritmus CMA-ES byl navržen tak, aby mohl pracovat pouze s malým
množstvím jedinců v každé generaci a díky tomu minimalizoval počet evaluací
účelové funkce. Pokud by malý počet jedinců nestačil, počítá se s opakovaným
restartem algoritmu s větší populací.
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Kapitola 4
Porovnání metod

V této kapitole zkoumám, jak jednotlivé metody zvládají řešit problém před-
časné konvergence, a jestli naopak nezpůsobují, že algoritmus nekonverguje
vůbec. Dále porovnávám efektivitu jednotlivých metod na frameworku COCO
Benchmarking. Nakonec testuji některé kombinace metod.

Tato práce by neměla být brána jako úplné porovnání účinnosti všech
metod, protože nebylo plně otestováno, zda byly nastaveny ideální parametry.
Může sloužit v tomto ohledu pouze orientačně.

4.1 Řešení problému předčasné konvergence

Metoda, která úspěšně řeší problém předčasné konvergence, musí předejít
předčasné konvergenci na svahu a musí konvergovat k optimu v údolí. Druhá
podmínka je nutná, protože v opačném případě bude přesné nalezení optima
velmi neefektivní.

Testovaným metodám jsem nastavil parametry vycházející z původních
zdrojů, abych nedopatřením nezpůsobil přizpůsobení metody na testovací
funkce. Případné alternativy nastavení pak zmiňuji ve výsledcích.

4.1.1 Test na svahu

Pro testování, zda-li metody zvládají řešit problém předčasné konvergence,
používám lineární funkci f1 s předpisem (4.1), tedy pouze první dimenze má
vliv na hodnotu fitness.

f1(x) = x1

x =
(
x1 x2 . . . xD

) (4.1)

Při průběhu algoritmu se z kovarianční matice sleduje pouze rozptyl v první
dimenzi. Pokud neklesá, algoritmus bude stále nacházet lepší řešení, tedy
metoda úspěšně předchází předčasné konvergenci. Pokud rozptyl klesá a tato
tendence se nemění, algoritmus přestane nacházet lepší řešení a tím pádem
předčasně skončí.

Testovány jsou metody pouze samostatně. Některé kombinace jsou pro-
zkoumány v podkapitole 4.2.1.
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4. Porovnání metod ...................................

(a) : 1D (b) : 2D

(c) : 10D (d) : 40D

Obrázek 4.1: Sledování vývoje rozptylu v jedné dimenzi na lineární funkci (4.1),
testováno na dimenzích 1 (a), 2 (b), 10 (c) a 40 (d). Vertikální osa ukazuje
velikost rozptylu ve sledované dimenzi v logaritmickém měřítku. Horizontální osa
je počet vyhodnocení účelové funkce vyděleno dimenzí. Pokud křivka neklesá,
znamená to v tomto případě, že nedochází k předčasné konvergenci u dané
metody. Označení metod:
AMS – Očekávaný posun střední hodnoty (3.5); CT-AVS – AVS s correlation
trigger (3.4.1); SDR-AVS – AVS se standard deviation ratio trigger (3.4.1);
EDA – základní Gaussovský EDA (2.1); ONEFIFTH – Pravidlo 1

5 -úspěchu (3.2);
ISO-ONEFIFTH – Izotropické rozdělení s pravidlem 1

5 -úspěchu (3.2); PDFW –
Vážená m. m. v. hustotou pravděpodobnosti (3.3.1); ISO-PDFW – Izotropické
rozdělení s PDFW (3.3) RFW – Vážená m. m. v. pořadím fitness (3.3.2);

Na obrázku 4.1 je možné vidět výsledky testu na lineární funkci. Každá
metoda byla spuštěna 500-krát, následně bylo 25 nejhorších a 25 nejlepších
hodnot odstraněno a ze zbývajících byl spočítán průměr. Výsledné křivky
ukazují průměrnou změnu rozptylu za běhu algoritmu.

Výsledky

PM a AMS. Metody předchozí střední hodnoty 3.1 a očekávaného posunu
střední hodnoty 3.5 úspěšně řeší problém předčasné konvergence na lineární
funkci. Jejich výsledky jsou konzistentní a navíc rozptyl dále roste, tudíž se
zvětšuje i prohledávaný prostor.
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......................... 4.1. Řešení problému předčasné konvergence

AVS. Metoda adaptivního škálovaní rozptylu 3.4 dokáže předejít předčasné
konvergenci, ale nastává i poměrně velký počet případů, kdy je metoda
neúspěšná. Tento problém je horší ve vyšších dimenzích. Jako neúspěch
považuji, když po 2000 ·D evaluací funkce je rozptyl menší než 10−8.

Počet (procento) selhání
Dimenze 1 2 10 40
CT-AVS 218 (44%) 233 (47%) 317 (63%) 457 (91%)
SDR-AVS 223 (45%) 231 (46%) 308 (62%) 455 (91%)

Problém je způsoben příliš pomalým růstem cAVS. Než dosáhne dostatečné
hodnoty pro překonání zmenšení rozptylu odhadem modelu, tak se ztratí
téměř veškerá diverzita, a pokud se v hledaném prostoru nenachází nějaký
další zlepšující jedinec, tak hodnota cAVS se začne opět zmenšovat a předčasné
konvergenci již nelze zabránit.

Řešením je buď zvýšit rychlost růstu, tedy nastavit ku příkladu η = 0.65,
nebo začít s cAVS nastaveným na vyšší hodnotu, například cAVS = D + 1.
Obzvlášť druhá možnost téměř eliminuje neúspěšné případy.

AVS je zde testována s dvěma triggery - Correlation 3.4.1 a Standard
Deviation Ratio 3.4.1, ale rozdíl v předcházení předčasné konvergenci je mezi
nimi minimální. Nejvýraznější rozdíl je ve vyšších dimenzích, kde SDR má
větší počet False Negative. Snížení hladiny nutné pro aktivaci by tento problém
vyřešilo.

Obrázek 4.2: Typický průběh metody 1
5 -úspěchu 3.2 na lineární funkci f1 (4.1).

Vertikální osa ukazuje velikost rozptylu v dimenzi 1 v logaritmickém měřítku. Je
zde dobře vidět zlomový bod, po kterém již rozptyl nikdy nestoupá.

Pravidlo 1
5-úspěchu. Toto pravidlo se zdá být nejprve úspěšné, ale nakonec

nedokáže zabránit předčasné konvergenci. Rozptyl po několik generací roste,
dokud alespoň 1

5 jedinců zlepšuje výsledek. Zlom nastává, když například
náhodou špatným vzorkováním je zlepšujících jedinců příliš málo. Nedojde ke
zvětšení rozptylu a tudíž následující generace prozkoumává již prozkoumanou
oblast. To má za následek, že je opět málo zlepšujících jedinců, a cyklus se
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4. Porovnání metod ...................................
opakuje. (4.2)

Bohužel jednoduché úpravy parametrů zde nestačí. Pokud by byla po-
žadována menší část populace zlepšujících, tak se zlom pouze oddálí, ale
nezamezí se mu. Stejně tak násobení větším skalárem problém neodstraní.
Jedno z řešení by bylo například násobit kovarianční maticí částí násobícího
skaláru z minulé generace. To by nakonec znamenalo silnou podobnost s
metodou AVS bez triggeru.

Co se týče izotropní varianty pravidla 1
5 -úspěchu, při základním nastavení

metoda nefunguje k řešení předčasné konvergence. Je možné zvolnit požadavek
na část zlepšujících v populaci například na 1

20 , nicméně toto opět selže ve
vyšších dimenzích. Nepodařilo se mi najít předpis dle dimenze takový, aby
byla zaručena funkčnost metody.

Obrázek 4.3: Typický průběh Gaussovského EDA s izotropickým rozdělením z
váženého odhadu podle hustoty pravděpodobnosti na lineární funkci f1 (4.1).
Vertikální osa ukazuje velikost rozptylu v dimenzi 1 v logaritmickém měřítku.
Přestože se rozptyl neustále mění, zůstává stále v blízkosti původní hodnoty.

WMLE. Vážený maximálně věrohodný odhad Gaussova rozdělení sám o
sobě není dostatečně výrazná změna algoritmu pro zastavení předčasné kon-
vergence.

Váhy podle hustoty pravděpodobnosti sice zvětšují rozptyl, ale ne dostatečně.
V důsledku předčasnou konvergenci pouze zpomalují. V izotropické variantě
předčasné konvergenci zabraňují, ale rozptyl zůstává v průměru statický. (4.3)
Váhy podle pořadí fitness kromě zvětšování rozptylu také upravují tvar

Gaussova rozdělení, nicméně ani to nestačí k odstranění předčasné konver-
gence.

4.1.2 Test v údolí

Původní Gaussovské EDA nemá problém s konvergencí, když je inicializováno
blízko optima. Je ale důležité, aby metody, které řeší předčasnou konvergenci,
nezpůsobily, že algoritmus nekonverguje vůbec. Pro testování, zda-li metody
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......................... 4.1. Řešení problému předčasné konvergence

s populací v údolí dokáží konvergovat k optimu, používám elipsoidní funkci
f2 4.2.

f2(x) =
D∑
i=1

10
2i
D

+1x2
i (4.2)

V tomto testu se sleduje, jak rychle metody dokáží zaměřit prohledávanou
oblast. Rapidní ztráta diverzity je zde žádoucí jev, pokud tím není ztraceno
z dosahu optimum. Z toho důvodu bylo sledováno i jestli nejlepší nalezená
hodnota fitness nestagnuje.

Jako jednotku měření rozptylu jsem určil D
√
detΣ determinant kovarianční

matice z důvodu jeho geometrického významu jako objemová míra. Pro
srovnatelnost mezi dimenzemi pak D-tá odmocnina tohoto determinantu.

(a) : 1D (b) : 2D

(c) : 10D (d) : 40D

Obrázek 4.4: Sledování vývoje rozptylu na elipsoidní funkci (4.2), testováno na
dimenzích 1 (a), 2 (b), 10 (c) a 40 (d). Vertikální osa ukazuje D-tou odmocninu z
determinantu kovarianční matice. Horizontální osa je počet vyhodnocení účelové
funkce děleno dimenzí. Na křivkách je vyobrazen taky průměrný bod stagnace
metody, po němž křivka pokračuje pouze čárkovaně. Označení metod:
AMS – Očekávaný posun střední hodnoty (3.5); CT-AVS – AVS s correlation
trigger (3.4.1); SDR-AVS – AVS se standard deviation ratio trigger (3.4.1);
EDA – základní Gaussovský EDA (2.1); ONEFIFTH – Pravidlo 1

5 -úspěchu (3.2);
ISO-ONEFIFTH – Izotropické rozdělení s pravidlem 1

5 -úspěchu (3.2); PDFW –
Vážená m. m. v. hustotou pravděpodobnosti (3.3.1); ISO-PDFW – Izotropické
rozdělení s PDFW (3.3) RFW – Vážená m. m. v. pořadím fitness (3.3.2);
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4. Porovnání metod ...................................
Výsledky testu na elipsoidu jsou znázorněny na obrázku 4.4. Analogicky

k testu na lineární funkci, každá metoda byla spuštěna 500 krát, z toho 25
nejlepších a 25 nejhorších výsledků bylo vyřazeno a ze zbývajících spočítán
průměr. Zároveň byl spočítán průměrný bod stagnace, po kterém již nebyl
nalezen lepší jedinec a poslední nejlepší nebyl optimem (s přesností 1e−10).
Křivky ukazují vývoj rozptylu z generace na generaci.

Výsledky

PM a AMS. Metody předchozí střední hodnoty 3.1 a očekávaného posunu
střední hodnoty 3.5 dle očekávání mají téměř totožný průběh se základním
Gaussovským EDA 2.1. Obě metody pracují se střední hodnotou Gaussova
rozdělení, která se na zkoumaném elipsoidu mění minimálně.

AVS. Metoda adaptivního škálovaní rozptylu 3.4 je zde testována s triggery,
které AVS aktivují pouze, pokud je populace na svahu. Pokud by byly
bezchybné a populace by se nepřesunula na svah, rychlost konvergence by
byla stejná jako u základního algoritmu.

Problémem jsou chybné detekce, jejichž počet roste spolu s dimenzí pro-
blému. V některých případech, hlavně ve vyšších dimenzích, to znamená velice
významné zpomalení konvergence, nicméně ne zastavení. Tento problém se
výrazněji projevuje u Correlation triggeru než u Standard Deviation Ratio
triggeru.

Pravidlo 1
5-úspěchu. Gaussovské EDA při použití tohoto pravidla má na

elipsoidu téměř totožný průběh s nezměněným algoritmem, ale z implemen-
tačních důvodů v prvním kroku jsou všichni jedinci zlepšující, což zkresluje
výsledky. V jiných případech se na elipsoidu více než 1

5 zlepšujících jedinců
vyskytuje zcela výjimečně. Nepřesnost je možné opravit vynecháním aplikace
pravidla pro první generaci.

Očekávaný výsledek má izotropní varianta pravidla 1
5 -úspěchu 3.2. Zmenšení

rozptylu je zde určeno z definice parametrem c, a tedy nastavením na nižší
hodnotu lze zrychlit konvergenci.

WMLE. Vážený maximálně věrohodný odhad Gaussova rozdělení výrazně
zrychluje konvergenci. Ve vyšších dimenzích ale při použití vah podle hustoty
pravděpodobnosti 3.3.1 často při konvergenci populace opustí oblast s optimem
(ve 40D ve více než 90% případů). Tento problém nepostihuje váhy podle
pořadí fitness 3.3.2.

Izotropní varianta s váhami podle hustoty pravděpodobnosti má prakticky
stejný průběh na lineární funkci a elipsoidu. Ani v jednom případě se výrazně
neposouvá od původní hodnoty rozptylu.
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4.1.3 Shrnutí

Po provedeném testování bylo zjištěno, že ne všechny metody řešení předčasné
konvergence jsou samy o sobě dostatečně účinné. Nejúspěšnější jsou metody
AMS 3.5 a PM 3.1 s metodou AVS s oběma triggery 3.4 blízko za nimi.

Tabulka 4.1 celkově porovnává metody. U každé z nich je pro každou
testovanou dimenzi uvedeno, jestli byl test úspěšný, či ne. Pro test na svahu
to znamená, že metoda nekonvergovala na lineární funkci, a pro test v údolí,
že konvergovala na elipsoidu.

Test na svahu Test v údolí
Dimenze 1 2 10 40 1 2 10 40
Gaussovský EDA 7 7 7 7 3 3 3 3

Metoda předchozí střední
hodnoty

3 3 3 3 3 3 3 3

Pravidlo 1
5 -úspěchu (izotro-

pické rozdělení)
31 31 7 7 3 3 3 3

Pravidlo 1
5 -úspěchu (anizot-

ropické rozdělení)
7 7 7 7 3 3 3 3

Metoda max. věrohodnosti
vážená podle hustoty prav-
děpodobnosti (izotropické
rozdělení)

3 3 3 3 7 7 7 7

Metoda max. věrohodnosti
vážená podle hustoty prav-
děpodobnosti

7 7 7 7 3 3 7 7

Metoda max. věrohodnosti
vážená podle pořadí fitness

7 7 7 7 3 3 3 3

Adaptivní škálování roz-
ptylu s korelačním trigge-
rem (CT-AVS)

3 3 3 3 3 3 3 32

Adaptivní škálování roz-
ptylu s SDR triggerem
(SDR-AVS)

3 3 3 3 3 3 3 32

Očekávaný posun střední
hodnoty (AMS)

3 3 3 3 3 3 3 3

Tabulka 4.1: Přehled úspěšnosti metod pro testování na svahu a údolí. Pro
každou metodu je uvedeno zda v dané metodě test splnila (3) nebo nesplnila
(7).
1 Pouze při změně parametrů
2 Výrazné zpomalení

23



4. Porovnání metod ...................................
4.2 Testování účinnosti funkcí

V předchozí sekci se sledovalo, jak metody předchází či nepředchází problému
předčasné konvergence. V této sekci jsou zkoušeny, jak dokáží vyřešit účelové
funkce vybrané pro testování optimalizačních algoritmů na rozmanitých
situacích.

Způsob testování

Comparing Continuous Optimisers (COCO) [6] je platforma, která poskytuje
sady funkcí na testovaní, šablony pro experimenty a zjednodušený post-
processing. Její hlavní účel je být objektivním nástrojem k porovnání algoritmů
na optimalizaci ve spojitém prostoru. V této práci je použita k porovnání
efektivity představených metod.

Experiment proběhl tak, že každé metodě bylo přiděleno 10000 ·D evaluací
pro každou funkci v sadě. Každá funkce byla testována ve 2, 3, 5, 10, 20
a 40 dimenzích. Pro větší spolehlivost výsledků bylo každé měření spuštěno
15-krát. Během jednoho spuštění může sám algoritmus skončit a pokud mu
zbývají evaluace funkce, tak může pokračovat nezávislým restartem. Před
získáním konečných výsledků proběhlo předběžné testování, které sloužilo k
nastavení parametrů.

Testovací sada

Testovací sada real-parameter black-box optimization benchmarking (bbob)
obsahuje 24 účelových funkcích bez šumu navržených pro otestování různých
aspektů algoritmů. Umístění optima je omezené na oblast [−5, 5]D. V článku
[7] jsou všechny funkce popsány společně s motivací, proč byly do sady přidány.
Sada obsahuje i lineární funkci a elipsoid podobné těm použitých při testech
předčasné konvergence v sekci 4.1.

Efektivita metody je měřena pomocí expected running time (ERT). Tato
hodnota je definována jako očekávaný počet evaluací účelové funkce k prvnímu
dosažení cíle na účelové funkci. Přesnost měření je odpovídající pouze pro
< 1000 ·D evaluací, neboli hodnota 4 na horizontální ose v grafech.

Metody jsou porovnávány s funkcí best 2009, která je kombinací nejlepších
výsledků ze všech algoritmů použitých na tuto testovací sadu v roce 2009,
kdy byla poprvé použita. Dále k porovnání slouží algoritmus CMA-ES, jehož
implementaci jsem přímo převzal z článku od samotného autora.

Porovnání všech metod

První porovnání účinnosti zahrnuje všechny představené metody v kapitole
3, kromě metody AMS, jejíž místo zabírá metoda AMaLGaM, protože je
nadstavbou AMS. Výsledky jsou vizualizovány v obrázku 4.5.
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4.2.1 Kombinace metod

Jelikož možných kombinací ze všech představených metod je příliš mnoho,
vybral jsem pouze takové, které dle mého názoru dávají smysl. Obecně je
cílem zkombinovat metodu, která ovlivňuje tvar Gaussova rozdělení (PM,
AMS, RFW), s metodou, která upravuje velikost kovarianční matice (AVS,
metoda 1

5 -úspěchu).

Kombinace s metodou předchozí střední hodnoty (PM)

Metoda předchozí střední hodnoty výrazně mění tvar normálního rozdělení,
pokud je populace na svahu. Nárůst rozptylu je ale pomalejší než u jiných
metod. Proto dává smysl pokusit se na svahu rozptyl zvýšit. Výsledky testů
jsou znázorněny na obrázku 4.6.

Nejúspěšnější je kombinace PM s metodou AVS (SDR trigger) . Ve všech
testovaných dimenzích kromě 40D (z čehož lze usuzovat, že i kromě ještě
vyšších dimenzí), dosahuje lepších výsledků než CMA-ES. Metoda CMA-
ES má také výhodu, pokud by byl k dispozici pouze menší počet evaluací
účelových funkcí. CMA-ES dosahuje lepších výsledků na silně nesymetrických
funkcích, zatímco PM+AVS je lepší na funkcích s mnoha lokálními optimy.

Kombinace s pravidlem 1
5 -úspěchu nedosahuje lepších výsledků než samotná

PM. V případe 10D má dokonce horší výsledek než samotné PM, protože
selhává na funkcích s mnoha lokálními optimy. Toto se projevuje pouze v 10D,
protože v nižších dimenzích je úspěch stejný a ve vyšších je stejný neúspěch.
Jinak na většině funkcích ve všech dimenzích dosahuje mírně lepších výsledků.

Kombinace s očekávaným posunem střední hodnoty (AMS)

Pro metodu očekáváného posunu střední hodnoty bylo již v původním článku
počítáno s kombinací se SDR-AVS, tedy metoda AMaLGaM. Nově je zde
přidána kombinace s pravidlem 1

5 -úspěchu. Výsledky testu jsou vyzualizovány
na obrázku 4.7.

Metoda AMaLGaM je úspěšná a v nižších dimenzích se dokáže vyrovnat
CMA-ES. Podobně jako PM+AVS dosahuje lepších výsledků na funkcích s
mnoha lokálními optimy a horších na silně nesymetrických funkcích.

Kombinace AMS+pravidlo 1
5 -úspěchu dosahuje o něco lepších výsledku než

AMaLGaM. Důvodem může být, že SDR trigger má v kombinaci s AMS více
chyb typu False Positive. SDR sleduje vzdálenost střední hodnoty zlepšujících
jedinců od střední hodnoty rozdělení, z kterého vznikly. Posunutí jedinci ale
pochází z posunutého rozdělení, a tím mohou způsobit zbytečnou aktivaci,
pokud je optimum „mezi“ původním a posunutým rozdělením. Pravidlo 1

5 -
úspěchu v tomto případě nemá stejný problém, jaký byl popsán v podsekci
testování na svahu 4.1.1, protože metoda AMS sama zabraňuje předčasné
konvergenci.
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Kombinace s váženou metodou maximální věrohodnosti s váhami
podle pořadí fitness (RFW)

Přestože vážený odhad střední hodnoty a kovarianční matice podle pořadí
fitness nedokáže předejít předčasné konvergenci, dosahuje v testování v nižších
dimenzích velice dobrých výsledků. V kombinaci s metodou zvětšující rozptyl
by tak tato metoda mohla být úspěšná. Výsledky testu jsou vyobrazeny v
grafu 4.8.

Kombinace RFW+AVS (SDR trigger) je velmi úspěšná a skoro ve všech
případech eventuálně překonává výsledek CMA-ES. Její nevýhoda je, že
potřebuje ze začátku větší množství evaluací účelové funkce a tento požadavek
se stupňuje s dimenzionalitou úlohy. Ve 40D není jasné, jestli jestli by při
větším množství povolených evaluací došlo opět k překonání CMA-ES, ale
každopádně 10000 ·D je už více než je v praxi mnohokrát dostupné.

Kombinace RFW+pravidlo 1
5 -úspěchu není funkční, protože ani jedna z

metod neřeší problém předčasné konvergence a přestože společně splňují test
na lineární funkci 4.1.1, tak pokud někdy z nějakého důvodu se populace
ocitne v oblasti, která neobsahuje optimum a kde méně než 1

5 je zlepšujících,
tak už nenastane žádný výrazný posun, protože zde algoritmus zkonverguje.
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Obrázek 4.5: Porovnání všech metod na bbob. Jednotlivé křivky ukazují část
dosažených cílů na 24 testovacích účelových funkcích za počet evaluací vydělen
dimenzí.
Best 2009 značí kombinaci nejlepších výsledků algoritmů. CMA-ES – Evoluční
strategie adaptací kovarianční matice (3.6) AMALGAM – Očekávaný posun
střední hodnoty + AVS (3.5.1); CT-AVS – AVS s correlation trigger (3.4.1); SDR-
AVS – AVS se standard deviation ratio trigger (3.4.1); EDA – základní Gaussovský
EDA (2.1); PM – metoda předchozí střední hodnoty (3.1) ONEFIFTH – Pravidlo
1
5 -úspěchu (3.2); ISO-ONEFIFTH – Izotropické rozdělení s pravidlem 1

5 -úspěchu
(3.2); PDFW – Vážená m. m. v. hustotou pravděpodobnosti (3.3.1); ISO-PDFW
– Izotropické rozdělení s PDFW (3.3) RFW – Vážená m. m. v. pořadím fitness
(3.3.2);
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Obrázek 4.6: Porovnání kombinací s PM na bbob. Jednotlivé křivky ukazují část
dosažených cílů na 24 testovacích účelových funkcích za počet evaluací vydělen
dimenzí.
Best 2009 značí kombinaci nejlepších výsledků algoritmů. CMA-ES – Evoluční
strategie adaptací kovarianční matice (3.6) PM – metoda předchozí střední
hodnoty (3.1) PM+AVS – metoda předchozí střední hodnoty + AVS (3.1, 3.4)
PM+ONEFIFTH – metoda předchozí střední hodnoty s pravidlem 1

5 -úspěchu
(3.1, 3.2)
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Obrázek 4.7: Porovnání kombinací s AMS na bbob. Jednotlivé křivky ukazují
část dosažených cílů na 24 testovacích účelových funkcích za počet evaluací
vydělen dimenzí.
Best 2009 značí kombinaci nejlepších výsledků algoritmů. CMA-ES – Evoluční
strategie adaptací kovarianční matice (3.6) AMS – Očekávaný posun střední
hodnoty (3.5); AMS+AVS – Očekávaný posun střední hodnoty + AVS (3.5, 3.4);
AMS+ONEFIFTH – Očekávaný posun střední hodnoty s pravidlem 1

5 -úspěchu
(3.5, 3.2);
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Obrázek 4.8: Porovnání kombinací s RFW na bbob. Jednotlivé křivky ukazují
část dosažených cílů na 24 testovacích účelových funkcích za počet evaluací
vydělen dimenzí.
Best 2009 značí kombinaci nejlepších výsledků algoritmů. CMA-ES – Evoluční
strategie adaptací kovarianční matice (3.6) RFW – Vážená m. m. v. pořadím
fitness (3.3.2); RFW+AVS – Vážená m. m. v. pořadím fitness + AVS (3.3.2, 3.4);
RFW+ONEFIFTH – Vážená m. m. v. pořadím fitness s pravidlem 1

5 -úspěchu
(3.3.2, 3.2);
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Kapitola 5
Závěr

Tato práce představila Gaussovský EDA a jeho problém předčasné konver-
gence. Poté byly uvedeny možné metody řešení tohoto problému a byly v
tomto ohledu otestovány. Vážená metoda maximální věrohodnosti a pravidlo
1
5 -úspěchu se ukázaly jako nedostatečné. Pouze metody předchozí střední hod-
noty (PM), adaptivního škálování rozptylu (AVS) s triggerem, a očekávaného
posunu střední hodnoty (AMS) byly schopné dokázat, že problém skutečně
řeší.

V další fázi testování byly všechny metody pomocí nástroje COCO porov-
nány pro jejich účinnost v řešení účelových funkcí. Jako vzorový algoritmus
k porovnání k ostatním byl použit v praxi používaný a úspěšný algoritmus
CMA-ES. Z představených metod se ukázaly jako nejefektivnější metody PM,
SDR-AVS a AMaLGaM (AMS + SDR-AVS). Z testovaných kombinací metod
potom PM+AVS, AMS+Pravidlo 1

5 -úspěchu a RFW+AVS získaly dobré
ohodnocení. Z výsledků lze usoudit, že pro úlohy v ≤ 20D prostoru, pokud
není příliš omezený počet povolených vyhodnocení účelové funkce, může být
kombinace metod PM+AVS nebo RFW+AVS efektivnější než CMA-ES.
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