METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Pod powy»szym poj¦ciem b¦dziemy rozumieli ró»ne metody (algorytmy)
z zakresu teorii gier, planowania, systemów ekspertowych, teorii algorytmów, itp. maj¡ce na celu symulowanie inteligentnego zachowania kom-

putera, zbli»aj¡cego jego sposób post¦powania do ludzkiego.

Wi¦cej informacji:
1. L. Bolc, J. Cytowski, Metody przeszukiwania heurystycznego, PWN, 1989.
2. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion.
3. N.J. Nilsson, Principles of Articial Intelligence, Springer-Verlag, 1982.

Gry dwuosobowe
• kompletna wiedza o sytuacji (stanie planszy) na ka»dym etapie gry,
• symetryczne role graczy,
• reguªy gry znane z wyprzedzeniem.

Struktur¡ danych (reprezentuj¡c¡ stan i przebieg gry) mo»e by¢ drzewo:

• ka»dy w¦zeª opisuje jeden z mo»liwych stanów gry,
• kraw¦dzie wychodz¡ce z w¦zªów na danym poziomie drzewa reprezentuj¡ wszystkie mo»liwe ruchy danego gracza (jako odpowiedzi na
wszystkie mo»liwe ruchy przeciwnika),

• ±cie»ka w drzewie (od korzenia do jednego z li±ci) reprezentuje jeden z
mo»liwych przebiegów gry.

Struktura pojedynczego w¦zªa zale»y od charakteru (stopnia skomplikowania) gry.
Rozmiar drzewa (liczba w¦zªów) zale»y od liczby mo»liwych ruchów graczy
(a wi¦c po±rednio równie» od stopnia skomplikowania gry).

Je±li gracz A wykona okre±lony ruch (przej±cie w drzewie do okre±lonego
w¦zªa podrz¦dnego), to gracz B mo»e wybra¢ jeden z ruchów dost¦pnych z wybranego w¦zªa, przy czym musi on by¢:

• najkorzystniejszy dla B (kryterium zdrowego rozs¡dku),
• zgodny z reguªami gry (kryterium poprawno±ci).

Z punktu widzenia jednego z graczy, gra mo»e zako«czy¢ si¦ wygran¡,
przegran¡ lub remisem.
Zadaniem algorytmu sztucznej inteligencji jest takie przeprowadzenie gry,
aby zaproponowa¢ jednemu z graczy (komputerowi) strategi¦ wygrywa-

j¡c¡.

Zatem algorytm taki powinien zawiera¢ dwa typy funkcji:

1. ewaluacja bie»¡cego stanu gry (pod k¡tem przewagi jednej ze stron)
i wygenerowanie na tej podstawie liczby rzeczywistej (porównanie dwóch
stanów gry sprowadza si¦ do porównania dwóch liczb rzeczywistych),

2. decyzja o wyborze kolejnego ruchu, podejmowana na podstawie ewaluacji bie»¡cego stanu gry (i ewentualnie kilku stanów nast¦pnych, znanych na podstawie wygenerowania caªo±ci lub cz¦±ci drzewa).

Strategie przeszukiwania (wybrane)
• algorytm A*,

• mini-max,

• algorytm ci¦¢ α − β ,

• SSS*.

Algorytm mini-max
Pomaga znale¹¢ najlepszy ruch (z punktu widzenia gracza A), analizuj¡c

sytuacj¦ od ko«ca gry (od najni»szego mo»liwego poziomu drzewa).
W ka»dym kroku zakªadamy (zgodnie ze zdrowym rozs¡dkiem), »e gracz A
próbuje zmaksymalizowa¢ swoje szanse na wygran¡, podczas gdy w nast¦pnym ruchu gracz B b¦dzie staraª si¦ te szanse zminimalizowa¢ (tzn.
zmaksymalizowa¢ swoje szanse wygrania).
Je±li analiza caªego drzewa nie jest mo»liwa (zbyt du»y koszt oblicze«),
algorytm bierze pod uwag¦ tylko pewn¡ okre±lon¡ liczb¦ poziomów.
Je±li najni»szy analizowany poziom dotyczy ruchów przeciwnika (gracza B),
to wybierany jest w¦zeª z warto±ci¡ minimaln¡ (w przeciwnym wypadku ten
z warto±ci¡ maksymaln¡).

Algorytm ci¦¢ α − β
Jest to rozszerzenie algorytmu mini-max.
Idea sprowadza si¦ do pomijania analizy tych w¦zªów, które dostarczyªyby

gorszy ruch ni» ju» zbadane (odcinanie niektórych gaª¦zi drzewa).
W efekcie mamy algorytm o krótszym czasie dziaªania ni» mini-max.
Jego efektywno±¢ ±ci±le zale»y od tego, w jakiej kolejno±ci w¦zªy b¦d¡
analizowane:

• Je±li najpierw b¦d¡ analizowane  dobre, to potencjalnie wi¦cej kolejnych w¦zªów zostanie wyeliminowanych i czas dziaªania b¦dzie krótszy.

• Idealnie wi¦c by byªo analizowa¢ w¦zªy w odpowiedniej kolejno±ci, co
jednak zwi¦ksza czasochªonno±¢.

• W praktyce, stosuje si¦ ró»ne szybkie metody heurystyczne (nie obci¡»aj¡ce caªej procedury czasowo, a jednak pozwalaj¡ce zwi¦kszy¢ liczb¦
wyeliminowanych w¦zªów).

Algorytmy metaheurystyczne
Jest to caªy szereg ró»nych algorytmów optymalizuj¡cych zadan¡ funkcj¦
celu (przy okre±lonych ograniczeniach), bazuj¡cych na przeszukiwaniu do-

st¦pnych rozwi¡za« w sposób inteligentny, tak aby znale¹¢ rozwi¡zanie
o jak najmniejszej (najwi¦kszej) warto±ci funkcji celu.
Metody te ró»ni¡ si¦ sposobem przeszukiwania przestrzeni rozwi¡za« (oczywi±cie chodzi o to, »eby w jak najmniejszej liczbie kroków znale¹¢ rozwi¡zanie lepsze od najlepszego dotychczas znalezionego).
Sposoby przeszukiwania czerpi¡ inspiracj¦ m.in. z:
hartowania metali, doboru naturalnego (ewolucji, genetyki), systemów immunologicznych, systemów neuronowych, zachowania si¦ organizmów stadnych (roje, kolonie), zjawiska elektromagnetyzmu.

danego rozwi¡zania π w przestrzeni
permutacji  zbiór permutacji uzyskanych z π poprzez wykonanie wszystkich mo»liwych ruchów (zaburze«) danego typu.
S¡siedztwo (otoczenie) N (π)

Rodzaje ruchów:

• Ruch typu wstaw (i, j ) (insert)  wstawienie elementu z pozycji i-tej
na pozycj¦ j -t¡ (i, j = 1, . . . , n, i 6= j ) w danej permutacji.
• Ruch typu zamie« (i, j ) (swap)  zamiana miejscami elementu z pozycji i-tej z elementem z pozycji j -tej w danej permutacji.
• Ruch typu odwró¢ (i, j ) (invert)  odwrócenie w danej permutacji
ci¡gu elementów na pozycjach od i-tej do j -tej.

Symulowane wy»arzanie
ang. Simulated annealing (SA)  Scott Kirkpatrick (1980).
Algorytm SA nawi¡zuje do termodynamicznego procesu wy»arzania me-

tali, w którym próbka metalu poddawana jest procesowi studzenia w celu
osi¡gni¦cia po»¡danych cech (twardo±ci, spr¦»ysto±ci, itp.). W procesie tym
nast¦puje minimalizacja energii materiaªu. Dokªadniej, temperatura jest redukowana powoli w celu doj±cia do stanu równowagi energetycznej przy
zachowaniu maksymalnej entropii.
Idea dziaªania SA sprowadza si¦ do wygenerowania trajektorii poszukiwa«
x0, x1, . . . (gdzie ka»de kolejne rozwi¡zanie xj+1 jest wybierane z s¡siedztwa
rozwi¡zania xj ) w taki sposób, aby wyj±¢ z ekstremum (np. minimum)
lokalnego lub aby go w ogóle unikn¡¢. W efekcie, trajektoria poszukiwa«
algorytmu SA jest prowadzona w statystycznie dobrym kierunku.

Algorytm SA rozpoczyna swoje dziaªanie od pewnego rozwi¡zania pocz¡tkowego x0 (np. losowego) i sukcesywnie porusza si¦ po rozwi¡zaniach
s¡siednich.
W danej iteracji i, z s¡siedztwa aktualnego rozwi¡zania N (xj ) wybierane jest
rozwi¡zanie zaburzone x0 w sposób losowy∗. Niech ∆ = K(x0) − K(xj ).
Mog¡ zachodzi¢ dwie sytuacje:

1.

∆ ≤ 0 (czyli K(x0) ≤ K(xj )),

2.

∆ > 0 (czyli K(x0) > K(xj )).

∗

W przypadku, gdy rozwi¡zania s¡ reprezentowane przez permutacje, to rozwi¡zanie
zaburzone mo»e by¢ wygenerowane przez pojedynczy ruch wstaw(k,l), zamie«(k,l), lub
odwró¢(k,l) dla losowych warto±ci k oraz l.

Ad. 1. (∆ ≤ 0) x0 jest akceptowane jako nowe rozwi¡zanie bez dodatkowych warunków, tzn.

x(j+1) = x0.
> 0) x0 jest akceptowane z prawdopodobie«stwem
P = min{1, e−∆/Ti }, gdzie Ti jest temperatur¡ w iteracji i, tzn.
Ad.

2.

(∆

x(j+1) = x0, je±li R < e−∆/Ti
dla pewnej losowo wygenerowanej liczby
Temperatura,

R z przedziaªu [0, 1).

Ti, jest parametrem regulujacym proces akceptacji i powinna

male¢ w procesie poszukiwa« wg okre±lonego

schematu studzenia,

• schemat geometryczny: Ti+1 = λiTi, 1 > λi > 0,
Ti
• schemat logarytmiczny: Ti+1 = 1+λ
, λi > 0.
i Ti

np:

W ka»dej iteracji i, proces generowania (i ewentualnego akceptowania) nowego rozwi¡zania zaburzonego jest powtarzany

s razy dla danej warto±ci

temperatury

Ti.

Parametry s,

λi, temperatur¦ pocz¡tkow¡ T0 oraz ko«cow¡ Tk nale»y do-

bra¢ eksperymentalnie,

przy czym warto±¢
Warto±¢

s

Tk

powinna by¢ bliska 0 (np.

Tk = 0, 0001)

oraz mniejsza od

T0 .

mo»na przyj¡¢:

1 (zapewnienie szybkiego czasu dziaªania SA),
lub n, lub n2 , lub n2 /2, lub n2 /4, itp.,

gdzie
Dla

n

 rozmiar instancji problemu (np. liczba zada« dla problemu szeregowania).

λi = λ = const mo»emy wyliczy¢:
r

• λ=

N

Tk
T0 dla schematu geometrycznego oraz

T0 −Tk
• λ=N
T0 Tk dla schematu logarytmicznego.

Inny sposób wyznaczania

λi:
ln(1 + δ)
λi =
,
3σi

gdzie

δ ∈ [0, 1 − 10, 0], σi  odchylenie standardowe warto±ci kryterium dla
wszystkich s rozwi¡za« generowanych w danej temperaturze Ti, tzn.
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Uwaga!!! Nale»y testowa¢, czy σi = 0 (oznacza to, »e w danej temp. wszystkie rozwi¡zania
s¡ takie same).
Sposób wyznaczenia T0 :
Poczynaj¡c od x0 wygeneruj

k0 kolejnych rozwi¡za« próbnych, z których

ka»de jest bezwarunkowo akceptowane. Wyznacz


i+1
i
∆max = max K(x
) − K(x )
oraz T0
0
1≤i≤k
gdzie

= −∆max/ln(p),

p ≈ 0, 9. Warto±¢ k0 mo»na przyj¡¢ równe n, n2, itp.

Kryterium stopu:

• osi¡gni¦cie temperatury ko«cowej, Ti = Tk ,
• wykonanie okre±lonej ilo±ci iteracji, i = M axIter,
• okre±ony czas dziaªania algorytmu,
• kombinacja powy»szych.

Uwaga!!! Podczas procesu poszukiwa« nale»y zapami¦tywa¢
najlepsze znalezione rozwi¡zanie.

Schemat metody SA
procedure Symulowane wy»arzanie;
begin
wyznacz(x0 );
zainicjuj(T0 ,s);

i := 0;
x := x0;
repeat
for m := 1 to s do
begin

x0:=zaburzenie(x);
if K(x0) ≤ K(x) then x := x0;
else if random(0,1) < e−∆/Ti then x := x0;
end;
wyznacz temperatur¦(Ti);
i := i + 1;

until kryterium stopu;
end;

Poszukiwanie z zabronieniami (zakazami)
ang. Tabu Search (TS)  Fred Glover (1989-90).
Algorytm TS to metoda przeszukiwania zbioru rozwi¡za« na±laduj¡ca pro-

ces poszukiwania wykonywany przez czªowieka. Jej podstawowe cechy
to:

• wybieranie lokalnie najlepszego rozwi¡zania,
• omijanie ju» odwiedzanych rozwi¡za« lub tych, które przypominaj¡ ju»
odwiedzone rozwi¡zania.

Algorytm TS rozpoczyna swoje dziaªanie od pewnego rozwi¡zania pocz¡tkowego x0 i sukcesywnie porusza si¦ po rozwi¡zaniach s¡siednich, przegl¡daj¡c ka»dorazowo caªe s¡siedztwo rozwi¡zania bie»¡cego.

i, z s¡siedztwa aktualnego rozwi¡zania N (xi) wybierane
jest niezakazane rozwi¡zanie x(i+1) takie, »e
W danej iteracji

K(x(i+1)) =

min {K(x)}.

x∈N (xi)

Wybrane rozwi¡zanie jest zapami¦tywane i w dalszym procesie poszukiwa«
jest zakazane (ma status tabu).
Do zapami¦tywania rozwi¡za« odwiedzonych najcz¦±ciej wykorzystuje si¦

pami¦¢ krótkoterminow¡ zwan¡ list¡ tabu.
Na li±cie tabu zapami¦tujemy pewn¡ liczb¦: ostatnio odwiedzonych rozwi¡za«,
pewnych ich parametrów, lub ruchów do nich prowadz¡cych.

Lista ta jest kolejk¡ typu LIFO, tzn. nowododawane rozwi¡zanie zast¦puje najstarsze.
Lista tabu cz¦sto ma staª¡ i niewielk¡ dªugo±¢ (7-10 pozycji). Cho¢ spotyka
si¦ implementacje z list¡ o zmiennej dªugo±ci.

Przykªad
Ze wzgl¦du na to, »e przej±cie z rozwi¡zania

xi do rozwi¡zania x(i+1) mo»na

najcz¦±ciej opisa¢ pewnym ruchem (np.

wstaw, zamie«), zatem cz¦sto

zakazuje si¦ wykonywania okre±lonych ruchów.
Przykªadowo, je»eli mamy permutacj¦

π i =< 2, 3, 6, 4, 1, 5 >
i wykonamy ruch

zamie«(k, l) = (3, 5)

to otrzymamy :

π (i+1) =< 2, 3, 1, 4, 6, 5 > .
Na li±cie tabu mo»emy zapami¦ta¢ par¦

(π i(k), π i(l)) = (6, 1) i zakazane

b¦d¡ wszystkie permutacje, w których element 6 wyst¦puje przed elementem 1, np.

< 6, 1, 2, 3, 4, 5 >, < 6, 2, 3, 4, 1, 5 >, < 2, 3, 4, 6, 5, 1 >, itd., czyli

wszystkie ruchy prowadz¡ce do takich permutacji.

Niektóre metody zabraniaj¡ce ruchów lub odwiedzania rozwi¡za« mog¡
uniemo»liwi¢ przej±cie do rozwi¡za« jeszcze nie odwiedzonych a bardzo
obiecuj¡cych. Aby da¢ takim rozwi¡zaniom szans¦ stosuje si¦ tzw. funkcj¦

aspiracji  rozwi¡zanie zabronione (tj. b¦d¡ce na li±cie tabu)

jest

akcepto-

wane, je±li warto±¢ funkcji aspiracji osi¡ga dla danego rozwi¡zania okre±lon¡
warto±¢.
Przykªadowe funkcje aspiracji:
1. Je»eli rozwi¡zanie jest lepsze od jakiegokolwiek wcze±niejszego rozwi¡zania to poziom aspiracji jest przekroczony.

2.

(dla listy zapami¦tuj¡cej atrybuty ruchów)

Je»eli atrybut przej±cia

xi → x(i+1)
jest na li±cie tabu to poziom aspiracji jest przekroczony gdy

K(xi) ≤ K(x(i+1)).

Parametry algorytmu TS, które nale»y okre±li¢ to:

• sposób wyznaczania rozwi¡zania pocz¡tkowego (np. losowo),
• rodzaj s¡siedztwa,
• posta¢ i dªugo±¢ listy tabu,
• funkcj¦ aspiracji (opcjonalnie),
• kryterium stopu (np. wykonanie okre±lonej liczby iteracji bez poprawy funkcji celu
(z okre±lon¡ dokªadno±ci¡), caªkowita ilo±¢ iteracji, czas dziaªania, itp.).

Dla niektórych wariantów metody TS wykazano teoretyczn¡
zbie»no±¢ do rozwi¡zania optymalnego.

Schemat metody TS
procedure Tabu search;
begin

wyznacz(x0);
x∗ := x0 ;
{x∗ - najlepsze dotychczasowe rozwi¡zanie}
K ∗ := K(x0 ); {K ∗ - warto±¢ f. kryterialnej dla x∗ }
inicjuj list¦ tabu; {jako pust¡}
i := 0;
repeat

Mi := liczba elementów(N (xi));
K 0 := ∞; {K 0 - wart. najlepszego
for j := 1 to Mi do

rozw. znaleziona podczas przeszukiwania

begin

x:=kolejny element(N (xi));
if (K(x) < K 0) AND (przej±cie xi → x nie jest na li±cie tabu OR
przej±cie xi → x jest na li±cie tabu ale speªnia kryterium aspiracji)
then K 0 := K(x); xi+1 := x;

end;

if K 0 < K ∗ then x∗ := xi+1; K ∗ = K 0;

dodaj przej±cie xi → xi+1 na koniec listy tabu
(usuwaj¡c przej±cie z pocz¡tku listy je±li jest peªna);
i := i + 1;
until kryterium stopu;
end;

N (xi)}

Poszukiwanie genetyczne (ewolucyjne)
ang. Genetic Algorithms (GA)  Z. Michalewicz (1992).
Algorytmy GA wykorzystuj¡ mechanizm dostosowywania si¦ »ywych or-

ganizmów do otaczaj¡cego ich ±rodowiska na drodze ewolucji.
W kontek±cie problemów optymalizacyjnych:

• Miar¡ przystosowania si¦ osobnika (tj. rozwi¡zania x danego problemu)
jest warto±¢ tzw.

funkcji przystosowania (adaptacji)

warto±¢ funkcji celu

i mo»e ni¡ by¢

K(x).

• Ka»dy osobnik posiada pewien zbiór genów (chromosomów), który
go jednoznacznie charakteryzuje (kodowanie rozwi¡zania w okre±lony sposób
przy pomocy zbioru atrybutów, np. poprzez permutacj¦).
i, algorytmu GA dysponujemy pewn¡ populacj¡ osobników (tj. podzbiorem rozproszonych rozwi¡za« W ⊂ X ) i poddajemy j¡

W ka»dej iteracji,

kolejno procesowi: reprodukcji, krzy»owania, mutacji i prze»ycia (selekcji).

Reprodukcja:
Polega na wybraniu
(k

k osobników z populacji do tzw. puli rodzicielskiej

≤| W |). Ka»dy z osobników mo»e zosta¢ wybrany kilka razy.

Metody wyboru:

• losowa  jednakowe prawdopodobie«stwo wybrania ka»dego z osobników:

1
dla x ∈ W,
px =
|W |
•  k najlepszych  ka»dy z osobników jest wybierany dokªadnie raz 
je±li ma odpowiednio wysok¡ warto±¢ funkcji przystosowania, lub nie jest
wybierany wcale,

• ruletki  prawdopodobie«stwo wybrania ka»dego z osobników, px, jest
proporcjonalne do warto±ci jego funkcji przystosowania, np.

K(x)
px = P
dla x ∈ W.
j∈W pj

Krzy»owanie:
Proces wyznaczania nowych rozwi¡za« na podstawie osobników z puli rodzicielskiej. W ramach krzy»owania, osobniki rodzicielskie kojarzone s¡ w
pary (np. losowo lub osobniki s¡siaduj¡ce). Ka»dy nowy osobnik, x0 , wyznaczany jest z danej pary rodziców,

operatora krzy»owania,

xl oraz xm, przy pomocy okre±lonego

przejmuj¡c (cz¦±ciowo) cechy (chromosomy) obu

rodziców.
Najpopularniejsze rodzaje krzy»owania na reprezentacji permutacji:

Jednopunktowe:
- permutacje rodzicielskie
pozycji (tzw.

xl , xm dzielimy na 2 cz¦±ci w losowej (tej samej)

punkcie krzy»owania);

- jednego potomka, x0 , otrzymujemy wstawiaj¡c pierwsz¡ cz¦±¢ xm na
pocz¡tek xl , a drugiego, x00 , poprzez wstawienie pierwszej cz¦±ci xl na
pocz¡tek xm;
- nast¦pnie usuwane s¡ z obu nowopowstaªych permutacji powtarzaj¡ce
si¦ indeksy (w celu otrzymania rozwi¡za« dopuszczalnych) tak aby zachowa¢ w caªo±ci nowowstawiony fragment.

Przykªad:

xl :

< 1, 4, 6, 3 | 7, 8, 2, 5, 9 >

xm :

< 9, 7, 5, 2 | 1, 3, 4, 6, 8 >
⇓

x0 :

< 9, 7, 5, 2 k1, 4, 6, 3, [7], 8, [2], [5], [9] >

x00:

< 1, 4, 6, 3 k9, 7, 5, 2, [1], [3], [4], [6], 8 >
⇓

x0 :

< 9, 7, 5, 2, 1, 4, 6, 3, 8 >

x00:

< 1, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 2, 8 >

Dwupunktowe  losowane s¡ dwa punkty krzy»owania i wymieniane s¡
fragmenty permutacji pomi¦dzy tymi punktami (oczywi±cie z usuwaniem
powtarzaj¡cych si¦ indeksów).

Wielopunktowe  wymieniamy fragmenty chromosomów pomi¦dzy punktami 1 i 2, 3 i 4, itd.

Jednostajne  dla ka»dej pozycji decydujemy losowo, w sposób niezale»ny
i z jednakowym prawdopodobie«stwem, czy zamieni¢ miejscami odpowiednie indeksy, czy te» pozostawi¢ je bez zmian.

Z cz¦±ciowym odwzorowaniem (PMX).
Z porz¡dkowaniem (OX).

Mutacja:
• Powoduje sporadyczne, losowe (z maªym prawdopodobie«stwem, np.
0, 001 ÷ 0, 1) zmiany w chromosomach osobników.
• Proces ten ma na celu zabezpieczenie przed utrat¡ ró»norodno±ci genetycznej populacji (zbyt du»o osobników s¡siednich  z jednego obszaru).

• W przypadku reprezentacji osobników przy pomocy permutacji, mo»e
to by¢ losowy ruch typu zamie«, wstaw lub odwró¢.

Selekcja (prze»ycie):
Proces wyboru, spo±ród rodziców i potomków, osobników do kolejnej fazy
(iteracji algorytmu).

Do kolejnej fazy mog¡ przechodzi¢ np.

wszystkie

osobniki (rosn¡ca liczno±¢ populacji), mog¡ przechodzi¢ tylko osobniki
potomne, lub najlepszych | W | osobników spo±ród zarówno osobników
rodzicielskich jak i potomnych (w obu ostatnich przypadkach mamy do
czynienia ze staª¡ liczno±ci¡ populacji).

Parametry algorytmu GA, które nale»y okre±li¢ to:

• wielko±¢ populacji,
• sposób wyznaczania populacji pocz¡tkowej (np. losowo),
• funkcja przystosowania (np. funkcja celu),
• metoda reprodukcji,
• rodzaj i prawdopodobie«stwo, pk , krzy»owania genetycznego,
• rodzaj i prawdopodobie«stwo, pm, mutacji,
• metoda selekcji.

Schemat metody GA
procedure Algorytm genetyczny;
begin

wylosuj

N osobników do populacji pocz¡tkowej W 0 ;
K ∗ := minx∈W 0 K(x); {K ∗ - wart. f. kryt. dla najlepszego dotychczasow.
x∗ := {x : K(x) = K ∗ }; {x∗ - najlepsze dotychczasowe rozwi¡zanie}
i := 0;

repeat { P¦tla tworz¡ca nowe populacje }

rozwi¡zania}

wyznacz populacj¦ rodzicielsk¡ z W i;
j := 1;
repeat { P¦tla wykonuj¡ca operacje na parze osobników z populacji }
wyznacz osobniki rodzicielskie (xl , xm) z populacji W i;
1 , R2 );
wygeneruj liczby losowe( Rk , Rm
m
0
00
if Rk ≤ pk then (x , x ) := krzy»owanie(xl , xm);
1 ≤ p
0
0
if Rm
m then x := mutacja(x );
2 ≤ p
00
00
if Rm
m then x := mutacja(x );
wstaw (x0, x00) do populacji W i;
j := j + 2;
until j > k;
{ Poni»ej zapisanie najlepszego rozwi¡zania }
if K ∗ > minx∈W K(x) then K ∗ := minx∈W K(x); x∗ := {x : K(x) = K ∗};
W i+1 := selekcja(W i);
i := i + 1;
until kryterium stopu;
end;
i

i

Poszukiwanie mrówkowe
ang. Ant Search (AS)  Marco Dorigo (1992).
Systemy mrówkowe wykorzystuj¡ sposób zachowania si¦ kolonii mrówek do
rozwi¡zania problemów optymalizacji kombinatorycznej. Ich cech¡ charakterystyczn¡ jest wspóªpraca autonomicznych osobników o niskich zdolno±ciach (maªa orientacja w terenie, niska inteligencja, itp.)

 pojedyncze

mrówki  do osi¡gania zaawansowanych celów (np. wyszukiwanie najkrótszych tras z mrowiska do ¹ródeª po»ywienia)  inteligencja grupowa.
W przypadku kolonii mrówek, ±rodkiem komunikacji (wspóªpracy) jest pozostawiany przez nie

feromon.

Natomiast pojedyncza mrówka porusza si¦ chaotycznie (losowo), bior¡c pod
uwag¦ tylko poziom feromonu, a jej celem jest znalezienie po»ywienia (i zaniesienie go do mrowiska).

Feromon to substancja zapachowa o nast¦puj¡cych wªa±ciwo±ciach:

• Jest pozostawiana przez ka»d¡ mrówk¦ na przebytej przez ni¡ trasie 

±cie»ka feromonowa.
• Przej±cie kolejnej (lub tej samej) mrówki t¡ sam¡ tras¡ (lub jej fragmentem) powoduje wzrost st¦»enia feromonu na danym odcinku.

• Mrówki preferuj¡ poruszanie si¦ po ±cie»kach o wysokim st¦»eniu feromonu, gdy» oznacza to, »e wiele mrówek tamt¦dy ju» przeszªo, a wi¦c
jest du»e prawdopodobie«stwo, »e ±cie»ka jest wªa±ciwa (np.

prowa-

dzi do po»ywienia). Zatem coraz wi¦cej mrówek porusza si¦ po cz¦sto
ucz¦szczanych trasach.

• Feromon ulatnia si¦ z czasem, w zwi¡zku z czym na maªo ucz¦szczanych trasach st¦»enie feromonu maleje.

Zatem coraz mniej mrówek

przechodzi po trasach maªo ucz¦szczanych.

• W efekcie zachodzi dodatnie sprz¦»enie zwrotne  dobrymi drogami
pod¡»a coraz wi¦cej mrówek.

W kontek±cie optymalizacji kombinatorycznej:

• Najwygodniej stosowa¢ systemy mrówkowe do problemów, które mo»na
reprezentowa¢ w postaci grafów (np. problem komiwoja»era).

• Wtedy rozwi¡zanie mo»e by¢ reprezentowane jako ±cie»ka w grae i konstruowane stopniowo, co odzwierciedla poruszanie si¦ mrówki.

• Skonstruowanie peªnego rozwi¡zania oznacza doj±cie mrówki do celu
(po»ywienia).

Warto±¢ funkcji celu skonstruowanego rozwi¡zania b¦-

dzie dªugo±ci¡ ±cie»ki przebytej przez dan¡ mrówk¦ (zatem jej minimalizacja jest równowa»na celowi mrówki, czyli minimalizacji dªugo±ci
przebytej drogi).

• Mo»emy puszcza¢"jedn¡ lub wiele mrówek, jednocze±nie lub jedna po
drugiej.

Efektywno±¢ systemu mrówkowego (czas dziaªania i jako±¢

dostarczonego rowi¡zania) zale»y wprost od przyj¦tej metody.

Przykªad:
Algorytm mrówkowy do rozwi¡zania Problemu Komiwoja»era

Problem Komiwoja»era (PK)  przypomnienie

Dane:
n  liczba miast, n ∈ Z+,
cji, i, j ∈ {1, . . . , n}, i 6= j  odlegªo±¢ mi¦dzy miastem i a miastem j ,
cji = cij , cji ∈ R+.

Zadanie:
Znale¹¢ permutacj¦ miast

T C(π ∗) =

n−1
X
j=1

π ∗, dla której
cπ∗(j)π∗(j+1) + cπ∗(n)π∗(1) −→ min .

Zachowanie mrówki przy rozwi¡zywaniu PK:

• Mrówka rozpoczyna tras¦ z dowolnego miasta.
• Prawdopodobie«stwo przej±cia do innego miasta zale»y od:
1. odlegªo±ci do tego miasta,
2. intensywno±ci feromonu na trasie do tego miasta.

• Trasa mrówki musi speªnia¢ te same wymagania co trasa komiwoja»era,
tzn. przechodzi¢ przez ka»de z miast tylko raz. Aby to zagwarantowa¢
ka»da mrówka musi mie¢ list¦ ju» odwiedzonych miast.

• Po odwiedzeniu przez mrówk¦ wszystkich miast otrzymujemy rozwi¡zanie.
Po zako«czeniu trasy nale»y uaktualni¢ feromon na wszystkich drogach
mi¦dzy miastami (zwi¦kszy¢ na trasie mrówki, zmniejszy¢ poza) i mo»na
wypuszcza¢ w tras¦ nast¦pn¡ mrówk¦∗ .
∗

Poziom feromonu mo»na tak»e aktualizowa¢ po ka»dym kroku mrówki. Mrówki mo»na
wtedy wypuszcza¢ równolegle

Q

- ilo±¢ feromonu zostawiana przez pojedyncz¡ mrówk¦ pomi¦dzy dwoma miastami,

∆τij = mQ - zmiana intensywno±ci feromonu pomi¦dzy miastem i a j wywoªana przej±ciem m mrówek,
τij (t)

- intensywno±¢ feromonu pomi¦dzy miastem

i a j w chwili t,

w

- wspóªczynnik wysychania feromonu w jednostce czasu.

Stosuj¡c powy»sze oznaczenia otrzymujemy formuª¦ wyra»aj¡c¡ zmian¦

intensywno±ci feromonu pomi¦dzy miastami i a j w jednostce czasu:

τij (t + 1) = w · τij (t) + ∆τij .

Decyduj¡c si¦ na podj¦cie podró»y do kolejnego miasta mrówka kieruje si¦
trzema informacjami:

1. Widoczno±ci¡ miasta, do którego mo»e si¦ uda¢ z miasta, w którym
aktualnie jest. Widoczno±¢ miasta

j z miasta i jest deniowane jako
odwrotno±¢ odlegªo±ci z miasta i do miasta j : ηij = c1 .
ij

2. Intensywno±ci¡ feromonu na drodze do miasta, do którego mo»e si¦
uda¢ w danej chwili. Intensywno±¢ feromonu na drodze z miasta
miasta

j w iteracji t jest dana przez τij (t).

3. List¡ miast ju» odwiedzonych.

i do

Najprostsza mo»liwa formuªa uwzgl¦dniaj¡ca powy»sze informacje i umo»liwiaj¡ca wyliczenie prawdopodobie«stwa przej±cia z miasta

i do miasta

j przez mrówk¦ k jest nast¦puj¡ca:










τ (t)·ηij
X ij
τil (t) · ηil
k
pij (t) =
l∈Dk







0

gdzie

je»eli

j ∈ Dk ,

w przeciwnym wypadku,

Dk jest zbiorem miast nieodwiedzonych jeszcze przez mrówk¦ k.

Nast¦puj¡ca zmiana wzoru pozwala na wi¦ksz¡ kontrol¦ pomi¦dzy sugerowaniem si¦ widoczno±ci¡ miasta a popularno±ci¡ trasy w±ród mrówek:

pkij (t) =











[τij (t)]α ·[ηij ]β
X
[τil (t)]α · [ηil ]β
l∈Dk
0

je»eli

j ∈ Dk ,

w przeciwnym wypadku,

gdzie parametry

α i β s¡ dobierane przez u»ytkownika. Wysokie α powoduje, »e mrówki kieruj¡ si¦ gªównie na ±cie»ki feromonowe. Niskie α zbli»a
poszukiwanie mrówkowe do algorytmu zachªannego.

Schemat metody AS
procedure Algorytm mrówkowy;
begin
zainicjuj(m,Q,w );
K ∗ := ∞; {K ∗ - wart. f. kryt. dla najlepszego dotychczasow. rozw.}
x∗ := ∅;
{x∗ - najlepsze dotychczasowe rozwi¡zanie}
rozmie±¢

m mrówek losowo;

t := 0;
repeat { P¦tla realizuj¡ca pojedyncze przej±cie m mrówek }
for i := 1 to m do
begin

mrówka(i)

if K ∗ >
end;
uaktualnij

konstruuje rozwi¡zanie
K(xi) then K ∗ := K(xi);

τij (t);

t := t + 1;
until kryterium stopu;
end;

xi ;
x∗ := xi;

W problemie komiwoja»era skojarzenie dªugo±ci trasy z odlegªo±ci¡ od ¹ródªa po»ywienia jest oczywiste. W ogólno±ci przy rozwi¡zywaniu problemów
kombinatorycznych przechodzenie tras¡ jest równoznaczne z konstruowaniem rozwi¡zania. Przykªady:

• Kolejne kroki na trasie to dobieranie kolejnych przedmiotów do plecaka
w problemie plecakowym.

• Kolejne kroki na trasie przy rozwi¡zywaniu problemu szeregowania
mog¡ by¢ doª¡czaniem kolejnych zada« do cz¦±ciowego uszeregowania.

Dªugo±¢ caªej trasy jest proporcjonalna do warto±ci funkcji celu dla
danej trasy (reprezentuj¡cej rozwi¡zanie).

