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Agentowo-ewolucyjna platforma
obliczeñ optymalizacyjnych
1. Wstêp
Metodologie agentowe zyskuj¹ w ci¹gu ostatnich lat stale rosn¹c¹ popularnoæ. Pojawiaj¹ siê liczne doniesienia o coraz to nowych obszarach zastosowania tej klasy systemów
(m.in. realizacja us³ug, systemy informacyjne, rozproszone systemy sterowania, modelowanie i symulacja). Akronim MAS (multi agent system) jest powszechnie stosowany, zarówno
w literaturze naukowej, jak i w materia³ach firmowych i popularyzatorskich.
Równoczenie, ze wzglêdu na bogactwo mo¿liwoci i du¿¹ z³o¿onoæ jakimi charakteryzuje siê ta klasa systemów, wci¹¿ jeszcze pozostaje szerokie pole dla prac badawczych
i aplikacyjnych, co sprawia, ¿e MAS znajduje siê w centrum zainteresowania wielu orodków badawczych i firm komercyjnych.
Du¿a elastycznoæ i wieloaspektowoæ rozwi¹zañ opartych na paradygmacie agentowym stwarza du¿e mo¿liwoci interpretacyjne i swobodê w tworzeniu koncepcji, wzorowanych m.in. na obserwacji procesów zachodz¹cych w wiecie rzeczywistym.
W artykule naszkicowano pewn¹ koncepcjê organizacji MAS opart¹ na zastosowaniu
pojêcia energii ¿yciowej agenta, odniesionego do podejmowanych przez niego dzia³añ.
Bezporednim obszarem zastosowania tego podejcia jest zrealizowana platforma obliczeniowa, zorientowana na rozwi¹zywanie zadañ optymalizacji wielokryterialnej. Opisano za³o¿enia realizacyjne i funkcjonalnoæ tej platformy, podaj¹c wybrane przyk³ady rozwi¹zañ
uzyskanych przy jej u¿yciu.

2. System agentowy a rzeczywistoæ
Kontekst, w jakim rozwa¿aæ mo¿na relacjê pomiêdzy systemem agentowym a wiatem
rzeczywistym, zale¿y g³ównie od roli, jak¹ ma spe³niaæ konkretny system agentowy.
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Z czysto u¿ytkowego punktu widzenia wskazaæ mo¿na [15, 1718]:
 Systemy agentowe dzia³aj¹ce w wiecie rzeczywistym lub w bezporednim kontakcie
z tym wiatem. Do tej klasy zaliczyæ nale¿y m.in. grupy inteligentnych robotów, inteligentne systemy sterowania ruchem pojazdów, ró¿nego typu organizacje (spo³eczne,
polityczne, bussinesowe).
 Systemy agentowe w rodowiskach wirtualnych, stanowi¹ce modele zjawisk zachodz¹cych w wiecie rzeczywistym (np. wykorzystywane do symulacji) lub realizuj¹ce
procesy ca³kowicie abstrakcyjne w sposób dostosowany do rodków i mo¿liwoci oferowanych przez systemy informatyczne (wirtualizacja dzia³añ i us³ug, inteligentne
systemy obliczeniowe).
Odnosz¹c siê do znanych realizacji wspomnianych wy¿ej klas systemów wirtualnych,
a w tym agentowych, znamienny wydaje siê fakt, ¿e nawet przy rozwi¹zywaniu ca³kowicie
abstrakcyjnych problemów (jak to ma miejsce w inteligencji obliczeniowej) wykorzystywane s¹ ró¿ne analogie do wiata rzeczywistego oraz zachodz¹cych w nim procesów spo³ecznych i biologicznych.
Obok sieci neuronowych, chyba najbardziej charakterystyczn¹ klas¹ systemów wirtualnych, opartych na inspiracji biologicznej, stanowi¹ algorytmy ewolucyjne.
Nie wdaj¹c siê w ogólnie znane zasady dzia³ania tej klasy algorytmów, w dalszym ci¹gu
artyku³u starano siê wyeksponowaæ specyficzne mo¿liwoci, jakie wystêpuj¹ przy agentowej realizacji tej klasy systemów obliczeniowych. Mo¿liwoci takie pojawiaj¹ siê przy poszukiwaniu znaczenia dalej id¹cych analogii do wiata rzeczywistego, ni¿ to wynika z samej
selekcji populacji osobników i zastosowania klasycznych operatorów genetycznych.
Za punkt wyjcia do prowadzonej dalej dyskusji przyjêto ogólny model systemu agentowego wyra¿ony w postaci pi¹tki:

MAS = Ag , Ev, Cm, Rs, Og
gdzie:
Ag
Ev
Cm
Rs
Og



–
–
–

(1)

zbiór agentów dzia³aj¹cych w MAS,
rodowisko,
komunikacja,
zasoby,
organizacja.

Przystêpuj¹c do tworzenia koncepcji realizacji takiego systemu, nale¿y wypracowaæ
pewn¹ wizjê jego funkcjonowania. Jeli ma to byæ system wirtualny (jak to ma miejsce
w przypadku systemu obliczeniowego), wówczas istnieje du¿a swoboda w definiowaniu
i okrelaniu funkcjonalnoci poszczególnych jego komponentów. I tutaj w³anie, w sposób naturalny pojawiaj¹ siê odniesienia do procesów znanych z obserwacji wiata rzeczywistego.
W przyjêtym rozwi¹zaniu, kluczow¹ rolê w kszta³towaniu zachowañ agenta odgrywa
jego parametr okrelany jako energia ¿yciowa, która jest równoczenie podstawowym
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(a czêsto jedynym) zasobem (Rs) wystêpuj¹cym w systemie. W chwili wprowadzenia agenta do systemu (populacja pocz¹tkowa, reprodukcja) nadawany mu jest kwant energii, którego wartoæ zale¿y od oceny rozwi¹zania zawartego w genotypie agenta (wartoci funkcji
przystosowania).
W kolejnych krokach dzia³ania systemu wartoæ energii ¿yciowej agenta mo¿e ulegaæ
zmianie, w zale¿noci od wykonywanych przez niego akcji. Mo¿na wiêc napisaæ:

ξai (n + 1) = ξai (n) ± eai (rij (n))

(2)

gdzie:
ξai(n)  energia ¿yciowa agenta ai ∈ Ag w n-tym kroku algorytmu,
eai(n) – zmiana energii agenta, w danym kroku,
rij(n)– j-ta akcja agenta ai wykonana w kroku n.
Wartoæ energii wp³ywa na mo¿liwoci wykonywania funkcji ¿yciowych agenta, do
których nale¿¹ m.in.: poruszanie siê w rodowisku (spotkania, migracje), kreacja nowego
agenta (reprodukcja) oraz mieræ agenta (usuniêcie z systemu).
Do ka¿dego z tych dzia³añ przypisany jest pewien zakres posiadanej przez agenta
energii warunkuj¹cy mo¿liwoæ jego realizacji. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e energia ¿yciowa stanowi pewien rodzaj wielkoci steruj¹cej w sposób automatyczny dzia³aniem agenta.
Równoczenie energia ta interpretowana byæ mo¿e jako pewna odpowied rodowiska
na ci¹g dzia³añ agenta.
Przyjêcie opisanego trybu dzia³ania pojedynczego agenta umo¿liwia wprowadzenie
pewnych zasad w zakresie organizacji systemu (Og). Wyodrêbniono nastêpuj¹ce relacje
pomiêdzy agentami, których zaistnienie uwarunkowane jest równie¿ stosunkiem ich energii
¿yciowej:
 neutralnoæ (gdy wartoci energii agentów nale¿¹ do strefy ich biernego zachowania);
 partnerstwo (je¿eli wartoæ energii pary agentów umo¿liwia reprodukcjê, czyli wykreowanie nowego agenta, po³¹czone z krzy¿owaniem genotypów agentów rodzicielskich);
 dominacja (w przypadku, gdy wystêpuje znaczna ró¿nica wartoci energii dla pary
agentów, wówczas agent dominuj¹cy przejmuje czêæ energii agenta zdominowanego).
Na organizacjê systemu sk³ada siê równie¿ przyjêta struktura rodowiska (Ev). W opisywanej koncepcji wprowadzono strukturê grafow¹, przy czym agenci grupowani s¹ w poszczególnych wêz³ach, za krawêdzie okrelaj¹ mo¿liwoæ migracji, czyli przechodzenia
agentów pomiêdzy wêz³ami.
Opisane powy¿ej relacje pomiêdzy agentami mog¹ zachodziæ w ramach jednego wêz³a
(wyspy), za zmiana wêz³a (migracja) nastêpuje wówczas, gdy agent (spe³niaj¹cy odpowiednie uwarunkowania energetyczne) decyduje siê na poszukiwanie bardziej dogodnego
dla siebie obszaru dzia³ania.
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Wreszcie ostatnim komponentem systemu, posiadaj¹cym wp³yw na jego organizacjê,
jest komunikacja (Cm). Zdolnoæ do komunikacji umo¿liwia agentom pozyskiwanie informacji, które u³atwiaj¹ im podjêcie racjonalnych decyzji  szczególnie w odniesieniu do poszukiwania partnerów lub decyzji o migracji. W zale¿noci od wariantu systemu, mo¿liwoci komunikacji mog¹ byæ zapewnione w ramach poszczególnych wêz³ów, lub tak¿e pomiêdzy wêz³ami.

Rys. 1. Struktura i zarys koncepcji systemu EMAS

Zaprezentowana koncepcja, przedstawiona z koniecznoci w formie skróconej, mo¿e
byæ wykorzystana przy realizacji doæ ró¿norodnych systemów agentowo-ewolucyjnych
(EMAS), stanowi¹cych wirtualne rodowisko obliczeniowe. Pogl¹dowo, ilustracjê tej koncepcji stanowi schemat przedstawiony rysunku 1.

3. Platforma NEvol
W trakcie prowadzonych badañ konieczne sta³o siê zaprojektowanie, a nastêpnie zaimplementowanie agentowej (agentowo-ewolucyjnej) platformy obliczeniowej maj¹cej
charakter infrastrukturalny i umo¿liwiaj¹cej implementacjê i eksperymentalne zweryfikowanie zaproponowanych modeli obliczeniowych  platformie tej nadano kodow¹ nazwê
NEvol (.Net Evolutionary Computing Platform).
Uwzglêdniaj¹c wszystkie wymagania stawiane platformie, dokonano doprecyzowania
modelu obliczeniowego jaki powinien byæ przez ni¹ wspierany. Zgodnie z charakterystyk¹
tworzonych systemów, przyjêto model hierarchiczny uwzglêdniaj¹cy trzy, b¹d cztery, poziomy.
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Rys. 2. Schemat architektury platformy NEvol

Bior¹c pod uwagê wszystkie stawiane konstruowanej platformie wymagania, zdecydowano siê na jej komponentow¹ i plug-inow¹ budowê, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce podsystemy (por. rys. 2):
 Centralny element platformy  odpowiedzialny za poprawne za³adowanie plug-inów
(komponentów obliczeniowych) oraz ich czêci. Podsystem ten dokonuje kontroli poprawnoci i zgodnoci ³adowanego plug-inu oraz kontroli zale¿noci poziomych i pionowych wczytywanego modu³u z pozosta³ymi, za³adowanymi elementami. Twórca
komponentu (plug-inu) na etapie jego definiowania okrela jakich i ile elementów
podrzêdnych oraz równorzêdnych (to w³anie tzw. zale¿noci pionowe oraz poziome)
wymaga on do prawid³owego dzia³ania.
 Podsystem komunikacji i agregacji wyników  to podsystem umo¿liwiaj¹cy komunikacjê pomiêdzy poszczególnymi elementami rodowiska obliczeniowego. Komunikacja w trybie rozproszonym jest przezroczysta dla elementów platformy. Podsystem ten
umo¿liwia równie¿ gromadzenie informacji (integracjê wyników) ze wszystkich wêz³ów obliczeniowych i przekazywanie ich do wy¿szych warstw aplikacji, np. do podsystemów GUI.
 Podsystem obliczeniowy  jest to element zdolny do przeprowadzenia zadanych obliczeñ.
 Podsystem GUI  podsystem warstwy prezentacji udostêpniaj¹cy u¿ytkownikowi
w sposób czytelny (wykresy) i przejrzysty (optymalizacja i agregacja) wyniki obliczeñ. Udostêpnia równie¿ mechanizmy konfiguracji komponentu obliczeniowego oraz
podsystemów zale¿nych, takich jak np. podsystem komunikacji.
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Rys. 3. Okno komponowania algorytmu obliczeniowego platformy NEvol

Na rysunku 3 przedstawiono okno graficznego komponowania algorytmu obliczeniowego platformy NEvol. Lista zak³adek po lewej stronie okna zawiera zgrupowane, dostêpne w systemie (realizowane jako plug-iny) gotowe komponenty realizuj¹ce wybrane fragmenty/elementy ewolucyjnego b¹d agentowo-ewolucyjnego modelu obliczeniowego (np.
okrelony schemat reprodukcji, rekombinacji, selekcji, krzy¿owania etc.).
Twórca komponentów mo¿e definiowaæ wiele plug-inów realizuj¹cych okrelon¹
funkcjonalnoæ w odmienny sposób (krzy¿owanie jedno-, dwu- lub wielopunktowe, selekcja proporcjonalna, turniejowa etc.), czy te¿ definiuj¹cych w odmienny sposób okrelony
element struktury obliczenia (rodowiska realizuj¹ce ró¿ne strategie zarz¹dzania wyspami,
wyspy realizuj¹ce ró¿ne schematy zarz¹dzania agentami etc.). Ka¿dy taki element, implementuj¹cy odpowiedni interface programowy oraz definiuj¹cy okrelone zale¿noci pionowe oraz poziome, dostêpny jest z punktu widzenia biernego u¿ytkownika platformy jako
jeden z elementów w odpowiedniej zak³adce okna komponowania algorytmów.
U¿ytkownik platformy odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczeñ (decydent lub
badacz/analityk) na etapie komponowania algorytmu (przeci¹gania okrelonych ikon reprezentuj¹cych wybrane fragmenty algorytmu b¹d rodowiska do obszarów aktywnych okna
komponowania) informowany jest o tym, jakie inne elementy wymagane s¹ przez okrelony element do prawid³owego dzia³ania. I tak np. po przeci¹gniêciu do okna komponowania
algorytmu ikony reprezentuj¹cej rodowisko, u¿ytkownik informowany jest o tym, i¿ wybrane rodowisko do swojego poprawnego dzia³ania wymaga zdefiniowania wyspy, z któr¹
powinno wspó³pracowaæ oraz podania konfiguracji rodowiska (por. rys. 3).
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Przeci¹gniêcie z okna zak³adek ikony reprezentuj¹cej okrelon¹ wyspê czy konfiguracjê do aktywnego obszaru widocznego w oknie kompozycji algorytmu oznacza dokonanie przez u¿ytkownika wyboru okrelonej realizacji (implementacji) wybranego elementu.
Okrelona kompozycja algorytmu mo¿e zostaæ zapisana, a nastêpnie wczytana w dowolnym momencie przez u¿ytkownika jako gotowy do u¿ycia i skonfigurowany algorytm obliczeniowy.
Platforma NEvol pozwala na monitorowanie, gromadzenie, agregacjê oraz wizualizacjê bie¿¹cych (a tak¿e archiwalnych) wyników obliczeñ  bez wzglêdu na to, czy obliczenia
odbywaj¹ siê lokalnie (wszystkie wêz³y obliczeniowe pracuj¹ na jednej fizycznej stacji obliczeniowej) czy te¿ w sposób rozproszony (wêz³y obliczeniowe (wyspy) uruchamiane s¹
na (wielu) ró¿nych fizycznych stacjach obliczeniowych).
Na etapie prac projektowych oraz implementacyjnych zachowano ogólnoæ zastosowania platformy  w szczególnoci unikniêto ograniczenia jej zastosowania wy³¹cznie do
rozwi¹zywania zadañ optymalizacji wielokryterialnej. Niemniej, poniewa¿ w przyjêtej perspektywie, zasadniczym celem prowadzonych badañ by³o rozwi¹zywanie problemów polioptymalizacji, po zaimplementowaniu rdzenia platformy, skoncentrowano siê na realizacji jej warstwy u¿ytkowej pozwalaj¹cej na monitorowanie i wizualizacjê najwa¿niejszych
charakterystyk zwi¹zanych w³anie z ocen¹ dzia³ania algorytmów optymalizacji wielokryterialnej.
Do najwa¿niejszych jej elementów w tym zakresie nale¿¹ m.in.: wizualizacja (dwuwymiarowych) frontów Pareto (w funkcji czasu oraz funkcji kroku obliczeniowego),
wizualizacja (dwuwymiarowych) zbiorów Pareto (w funkcji czasu oraz funkcji kroku
obliczeniowego), a tak¿e wyznaczanie i wizualizacja (w funkcji czasu oraz funkcji kroku
obliczeniowego) najwa¿niejszych metryk pozwalaj¹cych oceniaæ i porównywaæ jakoæ
otrzymywanych wyników. Wród zaimplementowanych metryk znalaz³y siê m.in. takie
jak: Hypervolume (HV) [6], Hypervolume Ratio (HVR) [6], Spread [7], Error Ratio (ER)
[6] etc.

4. Wybrane wyniki badañ eksperymentalnych
Badania eksperymentalne, weryfikuj¹ce s³usznoæ przyjêtych koncepcji przeprowadzano m.in. z wykorzystaniem zestawu problemów referencyjnych ZDT (Zitzler-DebThiele) [8].
Jednym z istotnych aspektów prowadzonych badañ eksperymentalnych by³o uzyskanie oceny efektywnoci dzia³ania testowanych algorytmów, w charakterystycznych i wa¿nych dla rzeczywistych zadañ optymalizacyjnych, rodowiskach zaszumionych. W rodowiskach takich uzyskiwane i przetwarzane przez algorytm optymalizacyjny dane, a tak¿e
sam proces obliczeniowy, mog¹ byæ przedmiotem szeregu zniekszta³ceñ i zak³óceñ [9].
Podczas prowadzonych badañ eksperymentalnych, zadecydowano, i¿ zaszumienie rodowiska modelowane bêdzie poprzez zniekszta³cenie z okrelonym prawdopodobieñstwem
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wyniku porównania jakoci reprezentowanych przez agentów rozwi¹zañ (co ma miejsce
podczas realizowanych przez agentów spotkañ). Poniewa¿ podczas badañ skoncentrowano
siê na rozwi¹zywaniu zadañ optymalizacji wielokryterialn¹ w sensie Pareto [10]  porównane jakoci (i zniekszta³canie otrzymywanego rezultatu podczas modelowania rodowiska
zaszumionego) realizowane by³o w oparciu o s³ab¹ relacjê dominacji [11].
Z oczywistych wzglêdów, zaprezentowanie wszystkich otrzymanych charakterystyk
nie jest w tym miejscu mo¿liwe, dlatego te¿ ograniczono siê do zaprezentowania charakterystyk czasowych metryki HVR [6] uzyskiwanych podczas rozwi¹zywania problemu ZDT4
odpowiednio w rodowisku niezaszumionym, rodowisku zaszumionym z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia szumu równym 10% oraz rodowisku zaszumionym z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia szumu równym 15%.
Jednym z celów prowadzonych badañ by³o potwierdzenie tezy, zgodnie z któr¹
w oparciu o paradygmat obliczeñ agentowo-ewolucyjnych mo¿liwe jest skonstruowanie
metod polioptymalizacji, które w okrelonych warunkach charakteryzowa³yby siê wiêksz¹
efektywnoci¹ ni¿ klasyczne (nieagentowe) algorytmy ewolucyjne optymalizacji wielokryterialnej. Dlatego te¿ na wykresach z rysunku 4 prezentowane s¹ w ujêciu porównawczym
m.in. przebiegi czasowe metryki HVR uzyskiwane przez uznawany za jeden z najbardziej
efektywnych (i z pewnoci¹ najpowszechniej wykorzystywany zarówno w literaturowych
rozwa¿aniach teoretyczno-analitycznych, jak i w praktycznych zastosowaniach) algorytm
Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) zaproponowany w 2001 r. przez
zespó³ kierowany przez K. Deba [7].
Poniewa¿ podczas prowadzonych prac okaza³o siê (zw³aszcza dla eksperymentów
w rodowiskach niezaszumionych), ¿e podstawowy model EMAS znacz¹co ustêpowa³ jakoci¹ uzyskiwanych rezultatów rezultatom uzyskiwanym z wykorzystaniem wspomnianego (referencyjnego) algorytmu NSGA-II (co wynika³o w g³ównej mierze z obserwowanej
w przypadku podstawowego modelu EMAS tendencji do stosunkowo szybkiej stagnacji
zachodz¹cych w systemie procesów ewolucyjnych)  w wyniku dalszych prowadzonych
prac zaproponowano model wykorzystuj¹cy m.in. mechanizmy przypominaj¹ce operatory
elitarne z klasycznych algorytmów ewolucyjnych (acz realizowane oczywicie w sposób
zdecentralizowany i rozproszony  a zatem zgodny z duchem podejcia agentowego).
Mechanizmy te pozwoli³y na znacz¹c¹ (w stosunku do modelu podstawowego) poprawê
efektywnoci uzyskiwanych rezultatów, a zaproponowany model okrelony zosta³ mianem
modelu elEMAS (elitist Evolutionary Multi-Agent System) [12]. Aby mo¿liwe by³o zaprezentowanie wp³ywu mechanizmów zaproponowanych w modelu elEMAS, a tak¿e potwierdzenie postawionej tezy o mo¿liwoci skonstruowania systemów agentowo-ewolucyjnych
dedykowanych do rozwi¹zywania zadañ polioptymalizacji charakteryzuj¹cych siê  w okrelonych warunkach  efektywnoci¹ lepsz¹ ni¿ ta, obserwowana w przypadku podejæ klasycznych (nieagentowych), na wykresach z rysunku 4 zamieszczono obok charakterystyk
algorytmu NSGA-II tak¿e przebiegi czasowe metryki HVR uzyskane z wykorzystaniem zarówno podstawowego modelu EMAS, jak i wspomnianego modelu elitarnego elEMAS.
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a)

b)

c)

Rys. 4. Charakterystyki czasowe metryki HVR dla problemu ZDT4 otrzymywane przez systemy
EMAS, elEMAS oraz algorytm NSGA-II w rodowisku niezaszumionym (a)
zaszumionym z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia szumu równym 10% (b)
oraz zaszumionym z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia szumu równym 15%

Podsumowuj¹c rezultaty prezentowane na rysunku 4, stwierdziæ z pewnoci¹ nale¿y i¿:
 W rodowisku niezaszumionym (por. rys. 4a) algorytm NSGA-II jest najbardziej efektywnym algorytmem sporód podejæ poddanych testom. Wartoci metryki HVR uzyskiwane przez model elEMAS zbli¿a³y siê do tych otrzymywanych przez algorytm
NSGA-II, za wartoci metryki HVR uzyskiwane przez podstawowy model EMAS
bardzo wyranie ustêpowa³y dwóm pozosta³ym podejciom.
 Wprowadzenie do rodowiska zaszumienia, z 10-procentowym prawdopodobieñstwem jego wyst¹pienia (por. rys. 4b), spowodowa³o pogorszenie charakterystyk czasowych dla wszystkich trzech testowanych podejæ, jednak najbardziej wyrany negatywny wp³yw obserwowany by³ w przypadku algorytmu NSGA-II. Podczas tej serii
eksperymentów najbardziej efektywnym podejciem okaza³ siê model elEMAS, nieco
gorsze rezultaty uzyskiwane by³y przez model EMAS, za najmniej efektywnym podejciem okaza³ siê algorytm NSGA-II.
 Zwiêkszenie stopnia zaszumienia rodowiska poprzez zwiêkszenie prawdopodobieñstwa jego wyst¹pienia do 15%, doprowadzi³o do dalszego pogorszenia charakterystyk
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czasowych metryki HVR dla wszystkich trzech analizowanych systemów (por.
rys. 4c), i dalsze podtrzymanie trendu zgodnie z którym wprowadzanie do rodowiska szumów ma wyranie najbardziej negatywny wp³yw na efektywnoæ algorytmu
NSGA-II.
a)

b)

Rys. 5. Iloæ agentów: nowych, nowych w modelu EMAS, realizuj¹cych akcjê mierci oraz
migruj¹cych na wyspê elitarn¹ dla problemów MaxEx (a) oraz Kursawe (b) po wprowadzeniu
do podstawowego modelu EMAS wysp elitarnych i zwi¹zanych z nimi migracji

Aby zaprezentowaæ pozytywny wp³yw mechanizmów wprowadzanych w modelu elitarnym elEMAS (a nieobecnych w podstawowym modelu EMAS), na rysunku 5 zaprezentowano charakterystyki zwi¹zane z iloci¹ nowych pojawiaj¹cych siê w systemie osobników, iloci¹ osobników migruj¹cych na wyspy elitarne oraz iloci¹ osobników wykonuj¹cych akcjê mierci. Aby u³atwiæ analizê, na wykresach tych zamieszczono tak¿e
charakterystykê redniej iloci nowych osobników wprowadzanych do populacji w podstawowym modelu EMAS. Charakterystyki te potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw na dynamikê
populacji agentów wprowadzenia do podstawowego modelu EMAS wysp elitarnych
i zwi¹zanych z nimi migracji. Obni¿enie redniego wieku agentów skutkuje zwiêkszeniem
dynamiki procesu ewolucyjnego, mierzonej iloci¹ nowych agentów wprowadzanych do
populacji i pozwala na zwiêkszenie jej zdolnoci do intensywniejszej eksploracji przestrzeni poszukiwañ.

5. Wnioski
Uzyskane rezultaty obliczeñ polioptymalizacyjnych wskazuj¹, ¿e zrealizowane algorytmy charakteryzuj¹ siê du¿¹ efektywnoci¹  szczególnie w warunkach wystêpowania
zak³óceñ przy okrelaniu wartoci funkcji przystosowania. Potwierdza to zasadnoæ zastosowanych rozwi¹zañ, jak te¿ funkcjonalnoæ platformy NEvol.
Pe³na ocena mo¿liwoci prezentowanego rodowiska obliczeniowego wymaga oczywicie przeprowadzenia szeregu badañ eksperymentalnych dotycz¹cych m.in. czasów obli-
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czeñ, skalowalnoci oraz wp³ywu poszczególnych parametrów algorytmu na dok³adnoæ
uzyskanych rezultatów1. Wydaje siê jednak, ¿e ju¿ dotychczasowe wyniki w pe³ni potwierdzaj¹ nowe mo¿liwoci jakie stwarza zastosowanie proponowanych mechanizmów w ewolucyjnych rodowiskach obliczeniowych klasy EMAS. S³usznoæ przyjêtych kierunków
badawczych oraz decyzji projektowych potwierdza tak¿e bogaty zbiór innych (nieomawianych z koniecznoci w tym artykule) modeli agentowo-ewolucyjnych, których prototypy
z powodzeniem zosta³y zrealizowane (i wstêpnie przebadane) z wykorzystaniem omawianych koncepcji [13, 14] i prezentowanej platformy [12, 15–16].
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