AUTOMATYKA  2009  Tom 13  Zeszyt 2

Jacek D¹browski*

Algorytm selekcji klonalnej w marszrutowaniu pojazdów
1. Wprowadzenie
Sztuczne systemy immunologiczne – Artificial Immune Systems (AIS) to okrelenie
obejmuj¹ce szereg technik obliczeniowych inspirowanych procesami zachodz¹cymi
w uk³adzie odpornociowym cz³owieka. Ich zastosowania obejmuj¹ analizê i kompresjê
danych, rozpoznawanie wzorców oraz optymalizacjê: dyskretn¹, jedno- i wielomodaln¹.
W pracy przedstawiono algorytm inspirowany mechanizmem selekcji klonalnej limfocytów, który umo¿liwia uk³adowi immunologicznemu szybk¹ reakcjê na pojawienie siê patogenów oraz dopasowywanie zestawu przeciwcia³ do nowych zagro¿eñ (np. nowych
szczepów wirusów czy bakterii). Algorytmy oparte na selekcji klonalnej wykazuj¹ pewne
podobieñstwa do algorytmów genetycznych i wielocie¿kowych metod przeszukiwania.
Podobnie jak one, mog¹ byæ skutecznymi metodami znajdowania rozwi¹zañ NP-trudnych
problemów optymalizacyjnych. Informacje na temat pozosta³ych rodzajów AIS oraz analizê ich przydatnoci dla ró¿nych klas problemów mo¿na znaleæ m.in. w [1].
Problemy marszrutyzacji to okrelenie obejmuj¹ce ca³¹ rodzinê problemów optymalizacji dyskretnej, które ³¹czy ogólna postaæ zagadnienia: wyznaczenie dostêpnym pojazdom
tras umo¿liwiaj¹cych realizacjê okrelonego zadania transportowego w ramach przyjêtych
ograniczeñ. Problemy nale¿¹ce do tej kategorii mo¿na bardzo ³atwo odnieæ do konkretnych, praktycznych zastosowañ (np. dorêczanie przesy³ek). W pracy zbadano Capacitated
Vehicle Routing Problem (CVRP), w którym ka¿dy z pojazdów ma zdefiniowan¹ pojemnoæ, a ka¿dy z klientów oczekuje pewnej iloci jednostkowych towarów.
W rozdziale 2 przedstawiono rozpatrywany wariant problemu marszrutowania pojazdów oraz jego formaln¹ definicjê. Rozdzia³ 3 zawiera podstawowe informacje na temat
podstaw biologicznych selekcji klonalnej oraz szczegó³owe informacje na temat algorytmu
komputerowego. W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki eksperymentów komputerowych, które mia³y na celu zbadanie wp³ywu parametrów algorytmu SK na uzyskiwane
wyniki oraz porównanie ich z wynikami uzyskiwanymi przy u¿yciu innej techniki optymalizacyjnej  symulowanego wy¿arzania. Pracê zamyka rozdzia³ pi¹ty, w którym zawarto
najwa¿niejsze wnioski p³yn¹ce z przeprowadzonych badañ.
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2. Marszrutowanie pojazdów
Problemy marszrutyzacji mo¿na postrzegaæ jako ogólniejsz¹, bardziej praktyczn¹,
wersjê problemu komiwoja¿era, w której równie¿ zdefiniowany mamy pewien graf reprezentuj¹cy wêz³y oraz po³¹czenia pomiêdzy nimi, natomiast samo zadanie transportowe zale¿y od konkretnych uwarunkowañ: problemy marszrutyzacji ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ miêdzy innymi iloci¹ towarów do przewiezienia, liczb¹ pojazdów, ich pojemnoci¹, ograniczeniami czasowymi czy te¿ samym modelem transportu (np. dostawa, odbiór, obie
czynnoci równolegle). Liczba mo¿liwych teoretycznych wariantów jest bardzo du¿a, co
wiêcej, ka¿da praktyczna sytuacja generowaæ bêdzie dodatkowe wymagania wzglêdem
rozwi¹zañ. Jest to g³ówna przyczyna, dla której badania naukowe w znakomitej wiêkszoci
dotycz¹ jednego z kilku cile zdefiniowanych problemów marszrutowania.

2.1. Definicja problemu
Capacitated Vehicle Routing Problem mo¿na zdefiniowaæ nastêpuj¹co: dany jest graf
G = (V, E), gdzie V jest zbiorem wierzcho³ków reprezentuj¹cych centralê (v0) oraz odbiorców (v1, …, vn), a ka¿demu elementowi ze zbioru krawêdzi E przyporz¹dkowano nieujemn¹ liczbê rzeczywist¹  wagê po³¹czenia. Ponadto wektor d: V \{v0} → N+ zawiera informacjê o iloci towarów oczekiwanych przez ka¿dego z odbiorców, a C jest sta³¹ okrelaj¹c¹
pojemnoæ pojedynczego pojazdu. Poprawnym rozwi¹zaniem CVRP jest zbiór takich cie¿ek w grafie G, ¿e ka¿dy z wierzcho³ków v1, …, vn znajduje siê na dok³adnie jednej cie¿ce,
a suma oczekiwañ odbiorców na ka¿dej z nich nie przekracza pojemnoci pojazdu. Kosztem rozwi¹zania jest suma wag wszystkich krawêdzi we wszystkich cie¿kach powiêkszona
o wagi krawêdzi pomiêdzy central¹ a pocz¹tkami i zakoñczeniami cie¿ek.
Rysunek 1 zawiera przyk³adow¹ instancjê problemu. Krzy¿ykiem oznaczono centralê,
natomiast kropki reprezentuj¹ odbiorców, przy czym ich rozmiar jest proporcjonalny do
oczekiwanej iloci towarów. Optymalne rozwi¹zanie uzyskano przy u¿yciu algorytmu typu
Branch-and-Cut przedstawionego w [2].

Rys. 1. Przyk³adowa instancja CVRP (B-n41-k6) oraz jej optymalne rozwi¹zanie
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3. Selekcja klonalna
W ostatnich latach zaproponowano bardzo wiele nowych technik obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem ró¿norodnych systemów biologicznych, których cech¹
wspóln¹ jest umiejêtnoæ zdobywania i gromadzenia informacji. Jednym z takich systemów
jest z pewnoci¹ uk³ad odpornociowy (UO), którego podstawow¹ funkcj¹ jest ochrona organizmu przed zagro¿eniami takimi jak bakterie czy wirusy (organizmy i cz¹stki mog¹ce
spowodowaæ szkody w organizmie zbiorczo okrela siê mianem patogenów). Co wa¿ne, ze
wzglêdu na ogromn¹ ró¿nicê w tempie ewolucji miêdzy krêgowcami a organizmami jednokomórkowymi nie ma mo¿liwoci, aby pe³na odpornoæ zosta³a wypracowana w toku ewolucji krêgowców. Wynika to z obserwacji, ¿e wiêkszoæ rodzajów patogenów, na które mo¿e
trafiæ dany osobnik w czasie swojego ¿ycia, prawdopodobnie jeszcze nie istnia³a w momencie jego przyjcia na wiat. Fakt, ¿e pomimo to UO jest w stanie skutecznie chroniæ organizm, wyjania teoria selekcji klonalnej limfocytów sformu³owana przez Jerne w [3] .
W du¿ym uproszczeniu kr¹¿¹ce w organizmie limfocyty typu B (jeden z rodzajów tzw.
bia³ych komórek krwi) stanowi¹ rodzaj detektorów potrafi¹cych rozpoznawaæ patogeny,
przy czym ka¿dy z limfocytów ma cile okrelony kszta³t, który okrela podzbiór rozpoznawalnych przezeñ patogenów. Suma tych podzbiorów definiuje w pewnym sensie odpornoæ ca³ego organizmu. O ile zestaw limfocytów dostêpny zaraz po urodzeniu zapewnia
ochronê przed niektórymi zagro¿eniami, to obrony przed innymi UO musi siê nauczyæ.
Z pomoc¹ przychodzi tu w³anie mechanizm SK, który zosta³ przedstawiony na rysunku 2.

Rys. 2. Mechanizm biologicznej selekcji klonalnej limfocytów

Limfocyty, które wejd¹ w fizyczny kontakt z pasuj¹cym do nich antygenem, zostaj¹
aktywowane, co powoduje wzrost tempa ich podzia³u. Im lepsze dopasowanie, tym wiêcej kopii danego limfocytu powstaje  ten etap nazywany jest ekspansj¹ klonaln¹. Przy po-
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dziale zawsze mo¿e dojæ do mutacji kszta³tu detektorów, której stopieñ równie¿ zale¿y od
stopnia aktywacji  im lepsze dopasowanie, tym mniejsza mutacja, im gorsze, tym wiêksza.
Drugi etap nazywany jest hipermutacj¹. Po prawej stronie rysunku zobrazowano oczekiwany efekt, w którym mutacje doprowadzi³y do powstania nowych, lepiej dopasowuj¹cych siê
limfocytów.

3.1. Algorytm selekcji klonalnej
W implementacji komputerowej algorytmu SK dla problemów optymalizacyjnych
przyjmuje siê, ¿e istnieje pewien zbiór przeciwcia³ odpowiadaj¹cych punktom w przestrzeni rozwi¹zañ. Poszukuje siê przeciwcia³ optymalizuj¹cych (minimalizuj¹cych lub maksymalizuj¹cych) wartoæ funkcji celu. Na podstawie jej wartoci dla ka¿dego przeciwcia³a
wyznaczane jest pobudzenie, a co za tym idzie, liczba klonów i stopieñ mutacji. Najlepiej
dopasowane przeciwcia³a (wy¿sza wartoæ funkcji celu) s¹ klonowane (kopiowane) wiele
razy, a klony poddawane s¹ niewielkim mutacjom. W ten sposób dok³adniej przegl¹da siê
okolice dobrych rozwi¹zañ. Dla przeciwcia³ s³abo dopasowanych tworzona jest mniejsza
liczba kopii, które podlegaj¹ du¿ej mutacji, co odpowiada wiêkszemu przesuniêciu w przestrzeni rozwi¹zañ problemu. Poni¿sza lista przedstawia najwa¿niejsze kroki algorytmu.
Krok
Krok
Krok
Krok

1.
2.
3.
4.

Zainicjalizuj P0;
t := 0;
Pt+1 := Ø;
dla ka¿dego Ab z Pt
4a. nc := liczba klonów Ab;
4b. clones := Ø;
4c. for i := 1 to nc
clones := clones ∪ Hipermutacja (Ab);
4d. Pt+1 := Pt+1 ∪ Wybierz (clones);
Krok 5. t := t + 1;
Krok 6. jeli nie spe³niono warunków zakoñczenia: goto 3.

W kolejnych obiegach pêtli tworzone s¹ kopie dla ka¿dego z przeciwcia³ w dotychczasowej puli. Zarówno liczba kopii, jak i stopieñ mutacji zale¿¹ od pozycji w rankingu przeciwcia³. Nowa pula przeciwcia³ tworzona jest przez dokonanie selekcji turniejowej (rozmiar turnieju: 3) w ka¿dym kolejnym zbiorze klonów. Warunkiem zakoñczenia pracy algorytmu jest przekroczenie limitu czasu.

3.2. Adaptacja do CVRP
Na adaptacjê metody SK do konkretnego problemu sk³adaj¹ siê przede wszystkim sposób reprezentacji i oceny rozwi¹zañ oraz operator hipermutacji modyfikuj¹cy te rozwi¹zania. Prezentowany w pracy algorytm operuje na pe³nych, prawid³owych rozwi¹zaniach
CVRP. W pamiêci komputera przechowywane s¹ one w postaci zbioru wektorów, z których
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ka¿dy zawiera indeksy kolejnych klientów do odwiedzenia na danej trasie. Koszt rozwi¹zania to po prostu sumaryczna d³ugoæ wszystkich tras pojazdów, z jednym wa¿nym zastrze¿eniem: jeli wymagana liczba pojazdów przekracza dopuszczaln¹ ich iloæ, to koszt tras
nadmiarowych jest podwajany. Rozwi¹zania inicjalizowane s¹ losowo  pocz¹tkowo dla
ka¿dego odbiory tworzona jest jedna trasa.
Zastosowany operator mutacji to jeden z najprostszych wariantów s¹siedztwa (M,P)
przedstawionego w [4] – operator (1,0). Operator losowo wybiera jednego z odbiorców,
a nastêpnie przenosi go do losowo wybranej trasy docelowej. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e operator sprawdza, czy ewentualne przeniesienie nie z³amie ograniczenia na rozmiar pojazdu
(w takim wypadku nie wykonuje operacji) oraz ¿e sam punkt umieszczenia odbiorcy
w trasie docelowej nie jest losowy  tylko taki, który gwarantuje minimaln¹ d³ugoæ uzupe³nionej trasy.

4. Eksperymenty komputerowe
W celu sprawdzenia wydajnoci zaprezentowanych algorytmów przeprowadzono szereg eksperymentów komputerowych z u¿yciem ró¿norodnych instancji pochodz¹cych z literatury. Zestaw, z którego skorzystano zosta³ skompletowany na potrzeby pracy [2] i jest
dostêpny w Internecie1. Badania przeprowadzono na komputerze klasy PC wyposa¿onym
w procesor Intel Core 2 Duo 2.13 GHz.

4.1. Parametry algorytmu
W pierwszym etapie eksperymentów zadaniem by³o okrelenie takich parametrów algorytmu SK, które pozwoli³yby na uzyskiwanie dobrych wyników dla benchmarkowych
instancji CVRP. Bazuj¹c na wczeniejszych dowiadczeniach z problemem wierzcho³kowego kolorowania grafu [5], spodziewalimy siê, ¿e najistotniejszy wp³yw na jakoæ rozwi¹zañ maj¹ wielkoæ populacji oraz liczba klonów generowanych w ka¿dej z iteracji. Eksperymenty potwierdzi³y t¹ zale¿noæ, zwróciæ jednak nale¿y uwagê, ¿e o ile dla najwiêkszych problemów w kolorowaniu rekomendowalimy rozmiar populacji rzêdu piêciu
osobników, to w przypadku CVRP i operatora (1,0) rekomendujemy wykorzystanie populacji o przynajmniej 15 osobnikach. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, ¿e rozmiar binarnej reprezentacji pojedynczego rozwi¹zania CVRP nawet dla najwiêkszych instancji jest
o rz¹d wielkoci mniejszy od reprezentacji najwiêkszych grafów benchmarkowych dla
GCP, co przek³ada siê na czas potrzebny do wykonania kopii czy samej oceny nowego rozwi¹zania.
rednia liczba klonów generowana na jedno przeciwcia³o równie¿ ma bardzo istotne
znaczenie dla wyników generowanych przez algorytm SK. Ró¿nica jakoci rozwi¹zañ uzyskiwanych w tym samym czasie przy redniej liczbie klonów 5 a 20 siêga³a 1020%. Dalsze
1
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zwiêkszanie liczby klonów nie mia³o wiêkszego znaczenia, ze wzglêdu na wybran¹ metodê
selekcji (turniejow¹). Zastosowanie innej metody selekcji poprawia wydajnoæ jedynie
w pocz¹tkowej fazie przeszukiwania.
Sumaryczn¹ liczbê klonów mo¿na zredukowaæ dziêki zró¿nicowaniu liczby klonów na
przeciwcia³o. Jest to o tyle istotne, ¿e w literaturze (np. [6]) spotyka siê opisy algorytmów
SK, w których ta cecha zosta³a uproszczona. Nasze badania wyranie wskazuj¹, ¿e jeli
lepsze rozwi¹zania otrzymuj¹ wiêksz¹ iloæ kopii ni¿ te gorsze, to ogólna wydajnoæ algorytmu wzrasta.

4.2. Instancje benchmarkowe
W drugim etapie badañ porównano wyniki osi¹gane przez algorytm SK z wynikami
uzyskiwanymi przy u¿yciu innej techniki optymalizacyjnej: symulowanego wy¿arzania 
simulated annealing (SA). SA jest stosunkowo prost¹ technik¹ przeszukiwania lokalnego,
w której w ka¿dej kolejnej iteracji algorytm dokonuje pewnej losowej modyfikacji w stosunku do bie¿¹cego rozwi¹zania (w tym wypadku  jeden krok operatora (1, 0)). Jeli nowe
rozwi¹zanie jest lepsze od poprzedniego  automatycznie jest akceptowane. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ, ¿e rozwi¹zanie gorsze zostanie zaakceptowane, przy czym prawdopodobieñstwo takiego zdarzenia maleje wraz z up³ywem czasu, zgodnie z przyjêtym schematem
sch³adzania.
Tabela 1
Wyniki dla instancji benchmarkowych

Subset

tight

CW

SA

SK

A

0.92

1.54

1.55

1.48

B

0.92

1.71

1.64

1.62

E

0.92

1.57

1.52

1.37

F

0.94

1.34

1.45

1.33

M

0.94

1.47

1.82

1.42

P

0.94

1.60

1.48

1.41

Tabela 1 prezentuje urednione dane uzyskane dla instancji pochodz¹cych ze zbioru
testowego. Pierwsza kolumna okrela podzbiór którego dotyczy dany wiersz, druga zawiera
rednie zagêszczenie instancji (stosunek ca³kowitych oczekiwañ odbiorców do sumarycznej pojemnoci pojazdów). Kolejne trzy kolumny to redni b³¹d wzglêdny najlepszego znalezionego rozwi¹zania, uzyskanego przy u¿yciu kolejno: zach³annej heurystyki Clarke
Wright [7], symulowanego wy¿arzania oraz SK. B³¹d wzglêdny obliczany jest wzglêdem
kosztu optymalnego rozwi¹zania wyznaczonego w [2]. Algorytmy SA i SK pracowa³y
przez piêæ minut, zaczynaj¹c od rozwi¹zania losowego. Wyniki uzyskiwane przy u¿yciu
algorytmu SK s¹ zauwa¿alnie lepsze od tych uzyskiwanych przez SA, który dla niektórych
podzbiorów nie jest nawet w stanie uzyskaæ lepszych wyników od heurystyki zach³annej (w za³o¿onym czasie obliczeñ). W przypadku inicjalizacji rozwi¹zañ algorytmem CW
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w oczywisty sposób jakoæ rozwi¹zañ jest wyranie lepsza w pierwszych fazach przeszukiwania, jednak w dalszych etapach wyranie widaæ spadek jakoci uzyskiwanych rozwi¹zañ
zwi¹zany najprawdopodobniej z brakiem ich ró¿norodnoci.

5. Zakoñczenie
W pracy przedstawiono adaptacjê metody SK do rozwi¹zywania jednego z wariantów
problemu marszrutowania pojazdów. Przeprowadzone badania pozwoli³y na sformu³owanie w rozdziale czwartym szeregu sugestii co do parametrów populacji algorytmu. Co wiêcej, algorytm oparty na SK uzyskuje w tym samym czasie lepsze rozwi¹zania ni¿ algorytm
symulowanego wy¿arzania oparty na s¹siedztwie analogicznym do przedstawionego operatora mutacji.
Dalsze badania w tym temacie mog¹ obejmowaæ sprawdzenie zachowania innych operatorów mutacji dla konkretnego wariantu problemu marszrutyzacji oraz zachowanie algorytmu w rodowisku równoleg³ym.
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