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Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu
w konstrukcji algorytmów przybli¿onych
dla zagadnieñ permutacyjnych
1. Wprowadzenie
W wiêkszoci algorytmów przybli¿onych w celu ukierunkowania procesu przeszukiwania przestrzeni rozwi¹zañ wykorzystuje siê jedynie wartoæ funkcji celu uzyskiwanych
rozwi¹zañ. Jednak odpowied na pytanie, czy aktualnie dokonywana modyfikacja rozwi¹zania korzystna bêdzie w dalszej perspektywie przebiegu algorytmu, jest nader trudnym
problemem. Próba precyzyjnej odpowiedzi szczególnie dla zagadnieñ permutacyjnych
jest skazana na niepowodzenie, ze wzglêdu na licznoæ przestrzeni rozwi¹zañ. Okazuje siê,
¿e wprowadzenie dodatkowego, nawet nie w pe³ni doskona³ego kryterium oceny nowych
rozwi¹zañ mo¿e poprawiæ efektywnoæ algorytmu przybli¿onego. W przypadku rozwa¿anych w artykule algorytmów ewolucyjnych (AE) w oparciu o to kryterium realizuje siê
przeciwstawne mechanizmy ró¿nicowania i intensyfikacji, steruj¹ce zbie¿noci¹. Podstawowe koncepcje wykorzystania warunkowej wartoci oczekiwanej w AE przedstawiono
w nastêpnym artykule. Alternatywnymi propozycjami dla innych metod przybli¿onych s¹
(opublikowane w [1, 2]) sposoby sterowania przebiegiem algorytmu za pomoc¹ mechanizmu akceptacji rozwi¹zania w algorytmie symulowanego wy¿arzania (SA) oraz mechanizmu zabronieñ w algorytmie poszukiwania z zabronieniami  Tabu Search (TS).
Pomys³ zastosowania warunkowej wartoci funkcji celu zapo¿yczono z metodyki derandomizacji algorytmów stochastycznych, których zastosowanie dla rozwi¹zania wielu
trudnych problemów optymalizacyjnych daje czêsto lepsze wyniki, ni¿ w przypadku algorytmów deterministycznych. Ponadto s¹ one ³atwiejsze w implementacji oraz dzia³aj¹ szybciej ni¿ algorytmy deterministyczne, które natomiast pozwalaj¹ uzyskaæ rozwi¹zanie z zadan¹ dok³adnoci¹. £¹cz¹c zalety obu, poszukuje siê w oparciu o algorytm stochastyczny
takiego algorytmu deterministycznego, dla którego nie bêdzie konieczne wydatne zwiêkszenie nak³adów obliczeniowych oraz pamiêciowych.
Ogólnie mo¿na wyró¿niæ dwie najpopularniejsze metody derandomizacji, s³u¿¹ce
przekszta³caniu algorytmów stochastycznych do ich wersji deterministycznej:
1) metodê redukcji przestrzeni prawdopodobieñstwa,
2) metodê prawdopodobieñstw warunkowych.
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Jeli chodzi o drug¹ metodê, to znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w optymalizacji, jak i rozwi¹zywaniu problemów decyzyjnych. Mo¿na j¹ wykorzystaæ w sytuacji,
w której mamy algorytm aproksymacyjny, dla którego istnieje zmienna losowa X bêd¹ca
miar¹ jakoci wyjciowych wyników algorytmu oraz znana jest te¿ wartoæ oczekiwana
zmiennej losowej X – E[X]. Aby stworzyæ deterministyczny algorytm aproksymacyjny,
konieczne jest znalezienie takiego ci¹gu losowego, który prowadzi do uzyskania wartoci
wyjciowej algorytmu, którego jakoæ jest co najmniej równa E[X]. Istnienie powy¿szego
ci¹gu losowego jest uwarunkowane definicj¹ wartoci oczekiwanej dla danego problemu.
Jeli jest to mo¿liwe, metoda prawdopodobieñstw warunkowych stara siê w sposób deterministyczny okreliæ tak¹ sekwencjê losow¹.

2. Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu dla zagadnienia 3)2
Opis modelu matematycznego kwadratowego zagadnienia przydzia³u (QAP) [3], bêd¹cego przyk³adem zagadnienia permutacyjnego, zamieszczono w artykule [11]. W celu
okrelenia wzorów na prawdopodobieñstwo warunkowe funkcji celu dla problemu QAP
konieczne s¹ pewne definicje oraz twierdzenia z teorii grup i grup permutacji, które zebrano
w pracy [4]: definicja grupy, podgrupy, warstwy lewostronnej i prawostronnej grupy, twierdzenia o niepustym podzbiorze skoñczonej grupy, o roz³¹cznej sumie warstw lewostronnych (Lagrangea), grupie permutacji oraz definicje grupy symetrycznej, 2-przechodniej,
cile 2-przechodniej, lemat o rzêdzie grupy cile 2-przechodniej (Zassenhausa), definicja
odleg³oci permutacji, a tak¿e twierdzenie o sumie wartoci oczekiwanej.
Jeli macierze A = (aij)n×n oraz B = (bij)n×n s¹ odpowiednio macierzami odleg³oci oraz
przep³ywów dla problemu kwadratowego przydzia³u, to zachodzi twierdzenie 1.
Twierdzenie 1. rednia wartoæ funkcji celu dla zagadnienia QAP
Niech f: Sn→4 bêdzie zdefiniowana nastêpuj¹co
n

n

f (π) = ∑ ∑ aij bπ(i )π( j ) ,
i =1 j =1

gdzie A = (aij)n×n oraz B = (bij)n×n bêd¹ pewnymi macierzami.
Wtedy

f =

j
1
1 n
+
a
b
a
∑ ij ∑ kl n ∑ ii ∑ bii
n( n − 1) 1≤i ≠ j ≤n 1≤k ≠l ≤n
i =1
j =1

(1)

Dowód powy¿szego twierdzenia opiera siê na uwzglêdnieniu wszystkich mo¿liwych
przydzia³ów n obiektów do n pozycji. Wtedy rednia wartoæ funkcji celu wynosi

f =

n n
1
∑
∑
∑ aij bπ(i )π( j )
n ! π∈S i =1 j =1
n

(2)

Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów...

49

Uwzglêdniaj¹c, ¿e ka¿da uporz¹dkowana para obiektów (k, l), gdzie k ≠ l oraz
k, l∈{1, ..., n}, wystêpuje (n – 2)!-krotnie na ustalonych pozycjach (i, j) oraz sumuj¹c po
wszystkich uporz¹dkowanych parach pozycji (i, j), gdzie i ≠ j oraz i, j∈{1, ..., n}, otrzymujemy

∑

(n − 2)!

aij

1≤i ≠ j ≤n

∑

1≤k ≠l ≤n

bkl

(3)

Obliczmy sumê wynikaj¹c¹ z kosztów przydzia³u obiektu j∈{1, ..., n} do pozycji i. Takich przypisañ jest (n  1)! oraz bior¹c pod uwagê wszystkie pozycje i∈{1, ..., n}, otrzymujemy
n

n

i =1

j =1

(n − 1)!∑ aii ∑ b jj

(4)

Bior¹c pod uwagê sumê wzorów (3) oraz (4), po ich przekszta³ceniu otrzymujemy
równanie zawarte w twierdzeniu.
Bardziej istotnym dla konstrukcji algorytmów jest przedstawiony poni¿ej wzór na warunkow¹ wartoæ oczekiwan¹ funkcji celu dla problemu QAP.
Niech:
m, k ∈ N, m ≥ k, gdzie N oznacza zbiór liczb naturalnych;
[k, m] – zbiór wszystkich liczb naturalnych z zakresu od k do m:
[k, m] = {k, k + 1, ..., m};
D – podzbiór zbioru [1, m]n = {(x1, x2, ..., xn): xi∈[1, m], i = 1, ..., n};
f – pewna funkcja f: [1, m]n→4.
Rozwa¿my nastêpuj¹cy problem optymalizacji
min { f (x1, x2, ..., xn): (x1, x2, ..., xn)∈ D}

(5)

dla xi0 ,..., xi0 ∈ [1,..., m ], gdzie 1 ≤ is ≠ it ≤ n, 1 ≤ s < t ≤ k .
1

k

{

}

Wtedy D (xi0 ,..., xi0 ) = ( x1 ,...,xn ) ∈ D : xii = xi0 ,..., xik = xi0 .
1

k

(

)

1

k

Zak³adaj¹c, ¿e dla k = 0: D xi0 ,..., xi0 = D , mo¿emy rozwa¿aæ D jako przestrzeñ
1
k
prawdopodobieñstwa, poprzez przypisanie ka¿demu elementowi tej przestrzeni
x 0 = x10 ,..., xn0 nieujemnej wartoci  prawdopodobieñstwa  P(x0) takiego, ¿e

(

0

∑ x0∈D P( x

)

) = 1.

Przy takiej interpretacji f jest zmienn¹ losow¹, dziêki czemu mo¿emy pos³ugiwaæ siê
wartoci¹ oczekiwan¹ Ef funkcji f, a tak¿e prawdopodobieñstwem warunkowym.
Zagadnienie QAP mo¿e byæ sformu³owane jako problem typu (5) nastêpuj¹co:
znajd min { f (π(1), ..., π(n)): π∈Sn}, gdzie Sn okrela grupê symetryczn¹ permutacji.
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Jeli za³o¿ymy, ¿e P(π∈Sn) = 1/n! oraz, ¿e warunkowa wartoæ funkcji celu jest w postaci E(f |π(s1) = c(s1),..., π(si) = c(si), ..., π(sk) = c(sk)) [5, 6], to ogóln¹ formu³ê dla czêciowo ustalonego rozwi¹zania problemu kwadratowego przydzia³u wyra¿a twierdzenie 2.
Twierdzenie 2. Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu dla zagadnienia QAP
Niech f: Sn→4 bêdzie zdefiniowana nastêpuj¹co
n

n

f (π) = ∑ ∑ aij bπ(i )π( j ) ,
i =1 j =1

gdzie A = (aij)n×n oraz B = (bij)n×n bêd¹ macierzami opisuj¹cymi odpowiednio odleg³oci
miêdzy pozycjami oraz liczbê po³¹czeñ pomiêdzy obiektami.
Okrelmy zbiór liczb naturalnych zakresu od 1 do n jako L = [1, ..., n] oraz M =
= [1, ..., n]\{c(s1), ..., c(si), ..., c(sk)}, gdzie c(s1), ..., c(si), ..., c(sk) s¹ ró¿nymi wartociami
ze zbioru L (przypisanymi obiektami) oraz H = {s1, ..., si, ..., sk}, gdzie 0≤ s1, ..., si, ..., sk ≤ n
s¹ ustalonymi pozycjami.
Warunkowa wartoæ oczekiwana czêciowo ustalonego rozwi¹zania zagadnienia QAP,
przy k dowolnie ustalonych pozycjach:

E( f | π(s1 ) = c (s1 ),..., π(si ) = c (si ),..., π(sk ) = c (sk )) =
+

1
n−k

+

1
n−k

∑ ∑

i∈H j∈L \ H

∑

i∈L \ H

aii

aij

∑

m∈M

∑

m∈M

bc (i )m +

bmm +

1
n−k

∑ ∑

i∈L \ H j∈H

1
1
n − k n − k −1

∑

j ≠i
j ,i∈L \ H

aij
aij

∑ ∑

i∈H j∈H

aij bc (i )c ( j ) +

∑

bmc ( j ) +

∑

bol

m∈M

o ≠l
o,l∈M

(6)

Niech Rnk(H) bêdzie podgrup¹ grupy symetrycznej Sn, gdzie H = {s1, ..., si, ..., sk} jest
zbiorem zawieraj¹cym k (k ≤ n) ustalonych pozycji. Licznoæ tego zbioru jest równa licznoci grupy symetrycznej |Rnk(H)| = |S(n – k)|.
Wtedy warunkowa oczekiwana wartoæ funkcji celu mo¿e zostaæ zapisana w postaci

E( f | π(s1 ) = c (s1 ),..., π(si ) = c (si ),..., π(sk ) = c (sk ) ) =
=

1
S(n − k )

n

n

∑n ∑ ∑ aij bπ(i )π( j )

(7)

π∈Rk ( H ) i =1 j =1

Inaczej mówi¹c, Rnk(H) jest zbiorem wszystkich permutacji n-elementowych, w których jest k ustalonych pozycji (przypisañ obiektu do pozycji)  odpowiednio do pierwszej

Warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów...

51

ustalonej pozycji π(s1) jest przypisany obiekt c(s1), do drugiej ustalonej pozycji π(s2) jest
przypisany obiekt c(s2), ..., do k-tej ustalonej pozycji π(sk) jest przypisany obiekt c(sk).
Na wartoæ

1

n

n

∑n ∑ ∑ aij bπ(i ) π( j )

sk³adaj¹ siê trzy podstawowe sk³adniki:
S(n −k ) π∈R ( H ) i =1 j =1
k
1) wynikaj¹cy z wartoci po³¹czeñ pomiêdzy obiektami przypisanymi ju¿ do okrelonych
pozycji;
2) wynikaj¹cy ze redniej wartoci po³¹czeñ pomiêdzy obiektami przypisanymi ju¿ do
ustalonych pozycji, z obiektami o nieustalonych pozycjach, (które mog¹ byæ przypisane do dowolnej wolnej pozycji);
3) wynikaj¹cy ze redniej wartoci po³¹czeñ pomiêdzy obiektami o nieustalonych pozycjach, które mog¹ zostaæ przypisane do dowolnej wolnej pozycji.
Rozwa¿aj¹c sumê kolejnych przypadków, otrzymujemy wyra¿enie okrelaj¹ce warunkow¹ wartoæ oczekiwana funkcji celu dla problemu kwadratowego przydzia³u. Powy¿sza
formu³a mo¿e zostaæ obliczona w czasie O(n2).
Kolejne twierdzenie, w którego dowodzie wykorzystano cechy grup cile 2-przechodnich zosta³o opublikowane przez Gutina i Yeo w [7].
Twierdzenie 3
Niech:
 E( f ) bêdzie wartoci¹ oczekiwan¹ funkcji celu problemu QAP (jej wartoci¹ redni¹),
 n bêdzie potêg¹ liczby pierwszej oraz niech permutacja π ∈ Sn, tak¹, ¿e f(π) ≤ E( f ).
Wtedy
|{π| f(π) ≥ E( f )}| ≥ (n – 2)!
Baker oraz Harman udowodnili nastêpuj¹cy lemat, którego dowód mo¿na znaleæ w [8].
Lemat 1
Niech p1, p2, ... bêd¹ rosn¹cym ci¹giem wszystkich liczb pierwszych.
Wtedy
pk+1 – pk = kα+O(1) dla ka¿dej k = 2 gdzie α = 0.535.
W oparciu o powy¿szy lemat mo¿na dowieæ poni¿sze twierdzenie (Gutin, Yeo w [9]).
Twierdzenie 4
Dla dowolnego β > 1 oraz dla odpowiednio du¿ego n istnieje, co najmniej n!/ β n permutacji ω , takich ¿e f(ω) = E( f ).
Znajomoæ wartoci oczekiwanej dla ca³ego problemu QAP pozwala na ocenê jakoci
otrzymanych rozwi¹zañ w stosunku do innych rozwi¹zañ w przestrzeni rozwi¹zañ, poniewa¿, zgodnie z przedstawionymi twierdzeniami dla odpowiednio du¿ego n istnieje, co najmniej n!/ βn permutacji π takich, ¿e f (π) = E ( f ).
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3. Wykorzystanie warunkowej wartoci oczekiwanej funkcji celu
U¿ycie warunkowej wartoci oczekiwanej funkcji celu dla rozwi¹zañ czêciowo ustalonych w konstrukcji algorytmów przybli¿onych opiera siê na za³o¿eniu, ¿e parametr
ten niesie w sobie informacjê na temat perspektywicznoci dokonywanych zmian w rozwi¹zaniach. W klasycznych konstrukcjach algorytmów przybli¿onych wartoæ funkcji
celu jest podstawowym, a czêsto jedynym kryterium akceptowania zmian, jakie dokonuj¹ siê w rozwi¹zaniu. Ocena rozwi¹zania, a tak¿e sterowanie algorytmem jedynie w oparciu
o funkcjê celu, zawê¿a mo¿liwoci tworzenia bardziej wyrafinowanych konstrukcji algorytmów. Wprowadzenie dodatkowego parametru ma na celu zwiêkszenie efektywnoci algorytmów. Czy warunkowa wartoæ oczekiwana funkcji celu rozwi¹zañ zagadnienia QAP
daje t¹ mo¿liwoæ?  staramy siê odpowiedzieæ przez seriê przeprowadzonych eksperymentów.
Po pierwsze nale¿y sobie zdaæ sprawê, ¿e z³o¿onoæ obliczeniowa (czasowa) wyznaczenia wartoci funkcji celu i warunkowej wartoci oczekiwanej dla rozwi¹zañ zagadnienia
QAP jest tego samego rzêdu O(n2). Powoduje to, ¿e z tytu³u zast¹pienia funkcji celu wyznaczeniem wartoci oczekiwanej w algorytmie nie zmniejszona zostanie jego z³o¿onoæ obliczeniowa. Celowe wiêc bêdzie wprowadzenie tej drugiej jedynie w przypadku, gdy osi¹gniemy istotn¹ poprawê efektywnoci algorytmu.
Po drugie warunkowa wartoæ oczekiwana rozwi¹zania czêciowo ustalonego jest
redni¹ wartoci¹ funkcji celu pewnej podklasy przestrzeni wszystkich rozwi¹zañ. Powoduje to, ¿e maj¹c rozwi¹zanie dobrej jakoci na ogó³ wartoæ funkcji celu bêdzie lepsza
od wartoci oczekiwanej. Znaczenie bêdzie tu tak¿e mia³a liczba ustalonych pozycji rozwi¹zania.

4. Wyniki badañ komputerowych
Przeprowadzaj¹c eksperymenty komputerowe, dla reprezentatywnego zestawu zadañ
testowych zaczerpniêtych z biblioteki QAPLIB-A [10], badalimy ogólne w³asnoci warunkowej wartoci oczekiwanej funkcji celu. Ze wzglêdu na brak miejsca przedstawiono tylko
wykresy ilustruj¹ce przebieg eksperymentów dla wybranej instancji testowej, formu³uj¹c
jednak wnioski ogólniejsze. Celem pierwszego eksperymentu by³o ustalenie zale¿noci pomiêdzy warunkow¹ wartoci¹ oczekiwan¹ a funkcj¹ celu. W trakcie przebiegu algorytmu
okrelano zale¿noæ pomiêdzy kierunkiem zmian wartoci funkcji celu oraz wartoci oczekiwanej, dla pary rozwi¹zañ rodzic  potomek. W ka¿dej z iteracji rejestrowano fakt wyst¹pienia zgodnoci poprawy tych parametrów z podzia³em na rodzaje u¿ywanych operatorów
genetycznych (PMX, OX, COMX, RM). Zaobserwowano brak korelacji pomiêdzy popraw¹
wartoci funkcji celu oraz popraw¹ warunkowej wartoci oczekiwanej (obliczona rednia
kowariancja dla wszystkich zagadnieñ testowych wynios³a dla operatora PMX, OX, COMX,
RM odpowiednio: 0,0159, 0,0057, 0,0045 i -0,0009). Przebieg algorytmu zilustrowano na
rysunku 1, a wyniki eksperymentu przedstawia rysunek 2.
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Rys. 1. Wykres redniej wartoci funkcji celu populacji w zale¿noci od liczby wykonanych iteracji
przez algorytm ewolucyjny (zagadnienie: Bur26A)

Rys. 2. Zmiana liczby zgodnoci poprawy wartoci funkcji celu z popraw¹ warunkowej wartoci
oczekiwanej w zale¿noci od liczby wykonanych iteracji przez algorytm ewolucyjny
(zagadnienie: Bur26A)

54

Wojciech Chmiel, Piotr Kad³uczka

Wykresy (rys. 1, 2) wiadcz¹, ¿e:
 dla operatora PMX wystêpuje s³aba korelacja niezale¿nie od jakoci rozwi¹zañ w populacji,
 dla operatora OX wystêpuje b. s³aba korelacja malej¹ca ze wzrostem jakoci rozwi¹zañ
w populacji  w kolejnych iteracjach,
 operatory RM i COMX s¹ operatorami ró¿nicuj¹cymi.
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e warunkowa wartoæ oczekiwana mo¿e byæ
parametrem ró¿nicuj¹cym dzia³anie algorytmu w stosunku do funkcji celu. Ten mechanizm
ró¿nicowania ma t¹ cechê, ¿e nie jest lepy, ale prowadzi proces optymalizacji w kierunku obszarów o ni¿szej wartoci oczekiwanej.
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Rys. 3. Wykres warunkowej wartoci oczekiwanej od liczby pozycji ustalonych rozwi¹zania
o wartoci funkcji celu f (π) = 5 943 090 (Bur26A)

Badaj¹c w³asnoci warunkowej wartoci oczekiwanej, zmieniano liczbê pozycji ustalonych w permutacji bêd¹cej rozwi¹zaniem zagadnienia Bur26A w zakresie: 1 – 26. Przeprowadzono eksperyment dla dwóch rozwi¹zañ o zró¿nicowanej jakoci: pierwsze o wartoci bliskiej redniej wartoci funkcji celu dla ca³ej przestrzeni rozwi¹zañ f (π) = 5943090
(rys. 3) oraz drugie – bliskie optymalnemu f (π) = 5 457 510 (rys. 4).
Porównuj¹c oba wykresy (rys. 3 i 4), dla rozwi¹zañ o lepszej jakoci, przy ma³ej liczbie pozycji ustalonych, wartoæ oczekiwana przyrasta wolniej, osi¹gaj¹c maksimum o du¿o
ni¿szej wartoci. Wynika to z faktu, ¿e ustalone pozycje rozwi¹zania zawieraj¹ w miarê
dobre przydzia³y. Rysunki 3 i 4 s¹ jedynie ilustracj¹ problemu, gdy¿ uzyskiwane wyniki
zale¿ne s¹ tak¿e od numerów ustalonych pozycji i w³asnoci przestrzeni rozwi¹zañ konkretnych zadañ testowych.
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Rys. 4. Wykres warunkowej wartoci oczekiwanej od liczby pozycji ustalonych rozwi¹zania
o wartoci funkcji celu f (π) = 5 457 510 (Bur26A)

5. Podsumowanie
Przedstawione w artykule eksperymenty obliczeniowe potwierdzaj¹ zasadnoæ wprowadzenia warunkowej wartoci oczekiwanej jako dodatkowego parametru steruj¹cego algorytmem przybli¿onym. Sposobom implementacji operatorów genetycznych i sterowania
algorytmem ewolucyjnym w oparciu o tak zdefiniowany parametr powiecono nastêpny
artyku³.
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