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Samenvatting

De kloof tussen produktie en interpretatie van gegevens groeit. Steeds meer systemen produ-
ceren steeds grotere hoeveelheden data, maar de analyse van zulke gegevensverzamelingen
om zinvolle informatie te verkrijgen blijft hierbij achter. Om deze kloof te dichten zijn ef-
ficiente computationele methoden voor gegevensanalyse vereist. Evolutionaire algoritmen—
rekenmethoden die geı̈nspireerd zijn door de (neo-)Darwinistische evolutietheorie en de me-
chanismen van de natuurlijke genetica—kunnen op dit vlak mogelijk een bijdrage leveren.

Om te beginnen kunnen we verschillende soorten gegevens onderscheiden. Een belangrijke
onderverdeling is die tussen symbolische en numerieke gegevens. Een van de voornaamste
voorbeelden van symbolische gegevens is (natuurlijke of kunstmatige) taal; voorbeelden van
numerieke gegevens zijn signalen en tijdreeksen.

Wat de analyse van gegevens betreft zijn er zeer veel verschillende technieken bekend, zoals
b.v. classificatie, benadering, systeemidentificatie en inductie. Omdat verschillende analyse-
technieken leiden tot verschillende representatievormen, volgt hieruit dat de structuur die aan
de gegevens ten grondslag ligt, op verscheidene manieren beschreven kan worden. Voorbeel-
den zijn o.a.:

- categorieën die de gegevens classificeren,

- grammatica’s die de interne structuur van de gegevens modelleren,

- automaten die de gegevens als uitvoer kunnen produceren,

- basisfuncties die een decompositie van de gegevens vormen,

- functiesystemen die de gegevens benaderen en

- beslisregels die de gegevens als invoer gebruiken.

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om de structuur van gegevens te analyseren en
een uitputtende opsomming hiervan is onmogelijk te geven. Naar ons oordeel geeft de boven-
staande lijst echter een voldoende brede dekking van de mogelijkheden.

Evolutionaire algoritmen zijn zoekmethoden die proberen om door het nabootsen van Darwins
‘survival of the fittest’ principe van de natuurlijke evolutie, omstandigheden te scheppen waarin
een voortgaande verbetering van oplossingen voor het gegeven zoekprobleem optreedt. Alle
evolutionaire methoden hebben de volgende drie gemeenschappelijke kenmerken:

1. Ze gebruiken een populatie van mogelijke oplossingen voor het gegeven probleem;

2. Ze hebben een voortplantingsfase waarin nieuwe oplossingen (‘kinderen’) worden ge-
vormd die eigenschappen van oude oplossingen (‘ouders’) erven.

3. Ze beoordelen de kwaliteit van de oplossingen met een doelfunctie die afhankelijk is van
het zoekprobleem en baseren de selectie van de oplossingen die zich mogen voortplanten
op deze kwaliteitsmaat.
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Een belangrijk voordeel van evolutionaire methoden is dat ze goed presteren in veel verschil-
lende omgevingen. Hoewel ‘special-purpose’ algoritmen in specifieke gevallen betere presta-
ties kunnen leveren, zijn evolutionaire methoden in staat om redelijk snel goede oplossingen
te vinden voor een veelheid van problemen. Tevens kunnen zulke algoritmen ingezet worden
voor problemen waarvoor geen efficiënt algoritme bekend is.

Genetische algoritmen, aan het eind van de jaren zestig geı̈ntroduceerd door John Holland,
vormen de grootste tak van de evolutionaire methoden. De belangrijkste eigenschap waarin
genetische algoritmen zich onderscheiden van andere evolutionaire methoden is het feit dat zij
gebruikmaken van een representatie van de mogelijke oplossingen in de vorm van kunstmatige
‘chromosomen’ en dat een ‘crossover’ operatie gebruikt wordt om ‘kinderen’ te construeren
uit de chromosomen van ‘ouders.’

Het doel van dit proefschrift is tweeledig. Enerzijds willen we genetische algoritmen toepas-
sen om de structuur van gegevens te analyseren. Hiervoor is een aantal case studies verricht,
waarbij zowel symbolische als numerieke gegevens gebruikt worden en waarbij getracht wordt
verschillende structuurbeschrijvingen, zoals hiervoor vermeld, te construeren.

Anderzijds willen we de praktische consequenties toetsen van een fundamentele stelling uit
de theorie van genetische algoritmen. Deze stelling impliceert dat het gebruikmaken van bi-
naire representaties zal leiden tot de beste resultaten. Om deze stelling te toetsen,worden in elk
van de case studies de resultaten van genetische algoritmen die generieke, binaire representa-
ties en operatoren gebruiken, vergeleken met de resultaten van algoritmen die gebruikmaken
van probleem-specifieke, niet-binaire representaties en operatoren.

De zes gepresenteerde case studies kunnen worden onderverdeeld in drie symbolische en
drie numerieke toepassingen. Bij de symbolische toepassingen hebben ligt de nadruk op de
verwerking van taal. De eerste toepassing omvat het automatisch indelen van woorden in ca-
tegorieën op basis van tellingen van het optreden van woorden als elkaars buren in ‘echte’
tekst.

De tweede en derde case study geven twee verschillende benaderingen van het probleem
om de structuur van (kunstmatige) taal af te leiden uit voorbeelden van zinnen die wel en
zinnen die niet in de gegeven taal voorkomen. De eerste van de twee benaderingen gebruikt
genetische algoritmen om zgn. ‘pushdown-automaten’ te vinden die, gegeven een invoerzin,
een ja/nee beslissing produceren die aangeeft of de zin in de taal kan voorkomen. De tweede
benadering maakt gebruik van (context-vrije) grammatica’s, die bestaan uit regels waarmee
de zinsstructuur van een taal weergegeven wordt.

De eerste toepassing in het numerieke domein betreft het gebruik van genetische algoritmen
om zgn. tijd-frequentie-decomposities van signalen te vinden, waarbij signalen ontleed worden
in een aantal eenvoudige basiselementen die zowel in tijd als in ruimte lokaal zijn.

In de tweede numerieke toepassing worden genetische algoritmen ingezet om benaderin-
gen van een- en tweedimensionale datasets te vinden m.b.v. ‘iterated function systems,’ een
soort fractals. Deze toepassing blijkt minder succesvol te zijn; hiervoor valt echter een theo-
retische verklaring te geven, gebaseerd op de wijze waarop genetische algoritmen delen van
oplossingen samenstellen tot nieuwe oplossingen.

In de laatste toepassing worden genetische algoritmen en fuzzy systemen gecombineerd om
de structuur van invoergegevens op een meer indirecte manier af te leiden, in de vorm van
beslissingsregels die worden toegepast op de analyse van beurskoersgegevens.
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Uit het brede scala aan toepassingen gepresenteerd in dit proefschrift kunnen we concluderen
dat genetische algoritmen een veelzijdig stuk gereedschap voor gegevensanalyse vormen. Met
name hun robuuste eigenschappen en goede inzetbaarheid maken hen tot een aantrekkelijke
keuze. Het belangrijkste nadeel is de relatief grote rekentijd die gevergd wordt. Naarmate com-
putertijd goedkoper wordt in vergelijking met programmeertijd zullen genetische algoritmen
en soortgelijke methoden echter aan aantrekkingskracht winnen.

Met betrekking tot de tweede doelstelling van dit proefschrift kan worden opgemerkt dat de
verschillen tussen binaire en niet-binaire representaties in de meeste gevallen gering waren en
dat de theoretische voordelen van binaire representaties in geen van de toepassingen bevestigd
konden worden. Soms was zelfs een licht voordeel voor niet-binaire representaties aantoonbaar.
Hoewel de extra inspanning die nodig is voor het implementeren van zulke niet-standaard
representaties niet altijd opweegt tegen het (vaak geringe) prestatievoordeel, kan de betere
aansluiting bij het probleemdomein combinatie met andere algoritmen vereenvoudigen.



It wasn’t a dark and stormy night. It should have been, but there’s the weather
for you. For every mad scientist who’s had a convenient thunderstorm just on the
night his Great Work is complete and lying on the slab, there have been dozens
who’ve sat around aimlessly under the peaceful stars while Igor clocks up the
overtime.

– Terry Pratchett & Neil Gaiman, Good Omens.


