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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Algorytmy genetyczne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS D1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

30

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z ideą programowania ewolucyjnego jako narzędzia do rozwiązywania problemów
optymalizacji.
Cel 2 Prezentacja podstawowego algorytmu genetycznego z jego odmianami oraz wybranych strategii ewolucyjnych.

Kod archiwizacji: D617BB2E

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Prezentacja zastosowań programowania ewolucyjnego do rozwiązywania problemów transportowych i logistycznych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Teoria podejmowania decyzji, matematyka, informatyka, badania operacyjne, sterowanie ruchem

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zasady działania algorytmów genetycznych (GA) i strategii ewolucyjnych (ES)
EK2 Wiedza Student zna możliwości programowania ewolucyjnego w zakresie rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych w transporcie i logistyce.
EK3 Umiejętności Student umie odpowiednio dla algorytmu genetycznego sformułować i rozwiązać problem
decyzyjny.
EK4 Umiejętności Student umie ocenić i uzasadnić praktyczną użyteczność podejść bazujących na GA i porównać je z metodami klasycznymi.
EK5 Kompetencje społeczne Student pracując w zespole docenia potrzebę stałego uzupełniania swojej wiedzy
i wykorzystywania nieklasycznych metod rozwiązywania problemów.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do programowania ewolucyjnego; analogie genetyczne.

2

W2

Opis podstawowego algorytmu genetycznego: reprezentacja, populacja
początkowa, ocena przystosowania, operatory genetyczne. Podstawy
matematyczne działania GA.

4

W3

Odmiany algorytmów genetycznych: nieklasyczne metody reprezentacji
chromosomów i rekombinacji genów.

4

W4

Strategie ewolucyjne: podobieństwa i różnice w stosunku do algorytmów
genetycznych. Metaheurystyki.

4

W5

Obszary zastosowań programowania ewolucyjnego. Problemy liniowe i nieliniowe;
ciągłe, dyskretne i mieszane. Złożoność obliczeniowa problemu.

4

W6

Zasady formułowania problemu dla algorytmu genetycznego: wybór metody
kodowania, oceny przystosowania i metod rekombinacji genów.

4

W7

Wykorzystanie algorytmów genetycznych i strategii ewolucyjnych do
rozwiązywania złożonych problemów transportowych i logistycznych.

4

W8

Algorytmy genetyczne i strategie ewolucyje w hybrydowych metodach
rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych.
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Rozwiązywanie klasycznych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem
algorytmów genetycznych.

10

P2

Projekt zespołowy: rozwiązanie złożonego problemu z dziedziny transportu lub
logistyki z wykorzystaniem algorytmów genetycznych lub strategii ewolucyjnych.

20

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Zaliczenie ustne
F2 Projekt zespołowy
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna zasadę działania podstawowego algorytmu genetycznego

Na ocenę 4.0

Student zna zasadę działania różnych odmian algorytmu genetycznego

Na ocenę 5.0

Student zna zasady działania algorytmów genetycznych i strategii ewolucyjnych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna sposób sformułowania problemu bez ograniczeń dla potrzeb
algorytmu genetycznego

Na ocenę 4.0

Student zna sposób sformułowania problemu z ograniczeniami dla potrzeb
algorytmu genetycznego

Na ocenę 5.0

Student zna możliwości i ograniczenia programowania ewolucyjnego w zakresie
rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student umie sformułować i rozwiązać prosty problem bez ograniczeń

Na ocenę 4.0

Student umie sformułować i rozwiązać problem z ograniczeniami

Na ocenę 5.0

Student umie sformułować i rozwiązać dowolny problem z dziedziny transportu
i logistyki
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student umie porównać wyniki uzyskane z algorytmu genetycznego i klasycznego.

Na ocenę 4.0

Student umie ocenić zasadność zastosowania algorytmu genetycznego do
rozwiązania danego problemu.

Na ocenę 5.0

Student umie wybrać i uzasadnić metodę rozwiązania postawionego problemu.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student dostatecznie angażuje się w pracę zespołu

Na ocenę 4.0

Student angażuje się w pracę zespołu i wysuwa własne pomyły dotyczące
rozwiązania problemu

Na ocenę 5.0

Student kieruje pracą zespołu
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7

N1

F1 P1

EK2

Cel 2 Cel 3

w4 w5 w6 w7 w8

N1

F1 P1

EK3

Cel 2 Cel 3

w5 w6 w7 w8 p1
p2

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 3

w3 w4 w5 w6 w7
w8 p1 p2

N1 N2

F1 F2 P1

EK5

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 p1 p2

N1 N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Goldberg D>E> — Algorytmu genetyczne i ich zastosowania, Warszawa, 1995, WNT
[2 ] Michalewicz Z. — Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne, Warszawa, 1996, WNT
[3 ] Rutkowska D. i in. — Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Warszawa, 1999, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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