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Анотація 

Досліджується поняття меметичного алгоритму та особливості його застосування для розв’язання 

багатоекстремальних задач. Результати дослідження можуть бути використані для пошуку рішень у 

різноманітних  прикладних задачах  
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Abstract 

The concept of a memetic algorithm and the features of its application for solving multiextremal problems are 

studied. The results of the research can be used to find solutions to various applied problems. 
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Вступ 

Для розв’язання задач з великою кількістю локальних оптимумів доцільним є використання 

популяційних алгоритмів, які забезпечують можливість паралельного дослідження значної кількості 

оптимумів. Але суттєвим недоліком таких методів є їх повільна збіжність до точного рішення в 

околиці глобального оптимуму, оскільки ці методи не здатні використовувати локальну інформацію 

про ландшафт досліджуваної функції [1]. У зв’язку з цим доцільно дослідити ефективність створення 

для вирішення задачі підходу меметичних алгоритмів (memetic algorithms) (МА) [2], які є 

популяційними метаевристичними методами пошукової оптимізації, заснованими на сполученні нео-

дарвиністського принципу еволюції і концепції мему [3]. 

 

Постановка задачі 

Мем є одиницєю культурної інформації, поширюваною від однієї людини до іншої за допомогою 

імітації, навчання тощо [4]. У контексті МА, мем є реалізацією певного методу локальної оптимізації, 

що уточнює рішення у процесі глобального пошуку. Тобто, мем може розглядатись, як сполучення 

популяційного пошуку глобального оптимуму і процедур локального уточнення рішень, яке надає 

сінергетичний ефект. 

З точки зору еволюційної теорії ідея полягає в тому, що генетична інформація є лише попереднім 

потенціалом особи, але використаним цей потенціал може бути лише через її навчання. Меми 

аналогічні генам в генетиці, вони схильні до мутацій, штучної селекції і природного відбору. Так 

само як і в генетиці репродуктивний успіх мему залежить від його здатності впливати на 

ефективність свого носія з передачі цього мему іншим носіям [5]. 

На ранніх стадіях розвитку еволюційних алгоритмів, емпіричні дослідження говорили про те, що 

загальні традиційні алгоритми не можуть змагатися з методами, «заточеними» під конкретні задачі. 

Ці спостереження співвідносилися з теоретичними дослідженнями, присвяченими використання 

моделей еволюції Болдвина (Baldwin) і Ламарка (Lamarck) в контексті задач оптимізації [6,7].  

Ламарк вважав, що навчання (фенотип), змінює генотип людини. Тобто, МА має застосовувати 

локальний пошук для оптимізації хромосоми і зберігати в популяції лише уточнений варіант. 

Болдуін вважав, що навчання лише збільшує пристосованість особини і її шанс на відтворення, але 

ні яких фізичних змін у генотипі за рахунок навчання не відбувається. 

Але обидві моделі еволюції приводили до висновку, що еволюційні алгоритми слід модернізувати 

за допомогою гібридизації із «заточеними» під конкретну задачу методами локального пошуку – як 

детермінованими, так і евристичними [8, 9]. 



Різні методи локального уточнення рішень можна вбудувати в еволюційні алгоритми введенням 

спеціальних операторів схрещування і мутацій, різного подання хромосом, складних механізмів 

ініціалізації популяцій і методів локальної оптимізації. Незважаючи на велику кількість різних 

модифікацій МА, їх загальною рисою є досягнення балансу між глобальною та локальною 

стратегіями пошуку. Існує кілька причин, за якими гібридизація еволюційних алгоритмів з методами 

локального пошуку є перспективною [8, 10,11]:  

- складні задачі можна розбити на підзадачі, кожна з яких може вирішуватися з різною 

ефективністю різними локальними методами; 

- комбінації локальних методів та еволюційних алгоритмів дозволяють реалізовувати баланс між 

диверсифікацією і інтенсифікацією пошуку; 

- різна інформація, отримана з підзадач, може бути використана при генеруванні різних операторів 

пошуку; 

- стратегії локального пошуку можуть генеруватися в один і той же час з рішеннями. 

Відповідно до викладеного необхідно реалізувати розв’язання задачі конкретної предметної 

області всі функції генетичного алгоритму разом із процедурою локальної оптимізації. 

 

Висновки 

Для створення меметичного підходу до розв’язання конкретної задачі  необхідно: 

- запропонувати форму гібридного подання задачі з урахуванням як генотипу, так і фенотипу 

особин популяції; 

- розробити модель зв’язку між генотипом і фенотипом особини; 

- розробити генетичні операції компоненту класичного генетичного алгоритму; 

- розробити алгоритм локального покращення (навчання) особин популяції; 

- дослідити ефективність розробленого підходу і намітити напрямки його подальшого 

вдосконалення. 
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