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Zastosowanie przyk³adowego algorytmu stadnego
w optymalizacji kombinatorycznej
1. Wprowadzenie
Do rozwi¹zania wiêkszoci wspó³czesnych problemów optymalizacyjnych konieczne
jest stosowanie algorytmów, które ³atwo dostosowuj¹ siê do ograniczeñ, niezale¿nie od
liczby zmiennych i rozmiarów przestrzeni rozwi¹zañ.
W ostatnich latach rozwija siê nowy dzia³ metod optymalizacyjnych zwanych algorytmami bazuj¹cymi na inteligencji roju (Swarm optimization), których zasady dzia³ania zosta³y zaczerpniête z obserwacji natury. Naladuj¹c zachowania istniej¹ce w wiecie zwierz¹t, ptaków i rolin, dostarczaj¹ bardzo wydajnych algorytmów. Do tej klasy algorytmów
nale¿¹ m.in. algorytmy mrówkowe (ACO  Ant colony optimization), algorytmy pszczele
(BA  Bee algorithms) i algorytmy roju cz¹stek (PSO  Particle swarm optimization). Nie
bazuj¹ one na pojedynczym aktualnym rozwi¹zaniu, jak klasyczne metody optymalizacji,
lecz na pewnym zbiorze rozwi¹zañ.
Przedstawiona w pracy metoda roju cz¹stek wzorowana jest na zachowaniu osobników (cz¹stek) tworz¹cych zorganizowane populacje [1, 3]. rodowisko bytowania oraz
cz¹stki wp³ywaj¹ na zachowania pozosta³ych. Ka¿dy osobnik posiada zdolnoæ zapamiêtywania swojego po³o¿enia i przystosowania siê do rodowiska. Dziêki tym cechom osobniki wyszukuj¹ nowe obszary o bardziej sprzyjaj¹cych w³aciwociach. Przyk³adem rojów
s¹ miêdzy innymi stada ptaków czy ³awice ryb. Algorytmy te znajduj¹ szereg zastosowañ
m.in. w symulacji t³umu, w analizie ruchu w sieci. Metoda optymalizacji rojem cz¹stek
stanowi olbrzymi potencja³ do rozwi¹zywania zagadnieñ optymalizacji kombinatorycznej.
W pracy [2] przedstawiono zastosowanie PSO do rozwi¹zania kwadratowego problemu
przydzia³u. Algorytmy te stosowane s¹ równie¿ z powodzeniem do rozwi¹zania problemów
szeregowania zadañ [46]. W pracy [8] zastosowano PSO do rozwi¹zania problemu marszrutyzacji pojazdów z dostaw¹ w wymaganych oknach czasowych. Niniejsza praca przedstawia zastosowania metody optymalizacji rojem cz¹stek do rozwi¹zania wielowymiarowego problemu plecakowego.
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2. Algorytm optymalizacji rojem cz¹stek
Algorytm optymalizacji rojem cz¹stek (PSO), nazywany tak¿e algorytmem ptasim,
opracowany zosta³ przez Kennedyego i Eberharta w 1995 roku [1, 3]. Algorytm ten opiera siê na obserwacji zachowania ca³ej populacji (roju, stada), przy mo¿liwoci komunikowania siê miêdzy osobnikami i dzielenia siê informacjami. Ka¿dy osobnik nale¿¹cy do danej populacji traktowany jest jako cz¹stka. Cz¹stki przemieszczaj¹ siê do nowych po³o¿eñ,
poszukuj¹c optimum. Podobnie jak stado ptaków, rój pod¹¿a za przywódc¹ (najlepszym
rozwi¹zaniem) przyspieszaj¹c i zmieniaj¹c kierunek, jeli lepsze rozwi¹zanie zostanie
znalezione. Przywódc¹ roju zostaje osobnik o najlepszym dotychczas znanym po³o¿eniu.
Osobniki podejmuj¹ decyzje na podstawie najbli¿szego otoczenia, jednak dziêki przesy³aniu informacji stado zachowuje swoj¹ dynamikê. Ka¿da cz¹stka posiada okrelone po³o¿enie, prêdkoæ i zwrot, oraz zna swoich s¹siadów, wartoæ funkcji ewaluacyjnej dla swojego
po³o¿enia. Pamiêta równie¿ najlepsze po³o¿enia, jakie uda³o jej siê osi¹gn¹æ. Zarówno po³o¿enie oraz prêdkoæ i-tej cz¹stki w d-wymiarowej przestrzeni mo¿na przedstawiæ jako
wektory: xi = [xi1, xi2, ..., xid] oraz vi = [vi1, vi2, ..., vid]. Ka¿da cz¹stka ma swoj¹ w³asn¹
najlepsz¹ pozycjê pi = [pi1, pi2, ..., pid] odpowiadaj¹c¹ najlepszej uzyskanej dotychczas
wartoci funkcji celu, natomiast najlepsza pozycja cz¹stki-przywódcy w ca³ym roju okrelona jest jako pd = [pd1, pd2, ..., pdd].
Podstawowy algorytm PSO mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
1) Inicjalizacja losowej pozycji cz¹stek i ich prêdkoci pocz¹tkowych,
2) Ocena po³o¿enia cz¹stek za pomoc¹ funkcji dopasowania,
3) Porównanie zachowania ka¿dej cz¹stki z jej najlepszym (do tej pory) zachowaniem,
wybór przywódcy stada,
4) Uaktualnienie prêdkoci ka¿dej cz¹stki w ka¿dym kroku k:
vi (k ) = ωvi ( k − 1) + c1r1[ pi (k − 1) − xi (k − 1)] + c2 r2 [ pd (k − 1) − xi (k − 1)]

gdzie:

ω
vi
xi
pi
pd
c1
c2

(1)

wspó³czynnik inercji ruchu cz¹stki,
wektor prêdkoci i-tej cz¹stki,
wektor po³o¿enia i-tej cz¹stki,
najlepsze po³o¿enie i-tej cz¹stki,
najlepsze po³o¿enie dowolnej cz¹stki,
sta³a dodatnia, tzw. wskanik samooceny,
sta³a dodatnia, wskanik spo³ecznociowy (zaufanie po³o¿eniu s¹siadów),
r1, r2 – losowe liczby o rozk³adzie równomiernym w przedziale [0, 1],
5) Uaktualnienie po³o¿enia ka¿dej cz¹stki:
–
–
–
–
–
–
–

xi (k ) = xi (k − 1) + vi (k )

(2)
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Etapy 25 wykonywane s¹ do momentu spe³nienia kryterium stopu. Wspó³czynnik inercji okrela, w jakim stopniu aktualna prêdkoæ cz¹stki jest uzale¿niona od wartoci poprzedniej. Du¿a wartoæ ukierunkowuje na globalne przeszukiwania. Wskanik samooceny
okrela, jak bardzo dana cz¹stka ufa kierunkowi do swojego najlepszego po³o¿enia. Dobór
parametrów algorytmu ma istotny wp³yw na zbie¿noæ algorytmu.

3. Zastosowanie binarnej wersji PSO
do binarnego wielowymiarowego problemu plecakowego
3.1. Model matematyczny wielowymiarowego problemu plecakowego
Wielowymiarowy problem plecakowy to jeden z g³ównych problemów optymalizacji
kombinatorycznej. Problem ten polega na zapakowaniu do plecaka jak najcenniejszego
zbioru przedmiotów, nie przekraczaj¹c przy tym jego ograniczonej pojemnoci. Mo¿e byæ
rozwa¿any jako problem alokacji m zasobów do n obiektów. Ka¿dy zasób ma okrelony
bud¿et Mi, obiekt przynosi zysk pj oraz zu¿ywa wij zasobu i. Maksymalizowana funkcja
celu zdefiniowana jest nastêpuj¹co:

f ( x) =

n

∑ pjxj

(3)

j =1

przy ograniczeniach:
n

∑ wij x j ≤ M i , i = 1, ..., m
j =1

x j ∈ {0,1}, p j > 0, wij ≥ 0, M i ≥ 0

W procesach transportowych, przy problemie za³adunku towarów, w zagadnieniach
optymalizacji iloci towaru pod wzglêdem maksymalizacji zysków transportu (minimalizacji kosztów) wystêpuje wielowymiarowy problem plecakowy.

3.2. Binarny algorytm optymalizacji rojem cz¹stek
W 1997 r. Kennedy i Eberhart zaproponowali binarn¹ wersjê PSO (BPSO) do rozwi¹zywania problemów dyskretnych [1, 7], w której wektory przyjmuj¹ binarne wartoci.
Cz¹stka mo¿e wiêc poruszaæ siê tylko w przestrzeni zero-jedynkowej. Za pomoc¹ funkcji
sigmoidalnej opisanej równaniem (4), otrzymujemy transformacjê zawê¿aj¹c¹ wartoci
prêdkoci do zakresu [0, 1] oraz ustawiaj¹c¹ wartoæ po³o¿enia na 0 lub 1. Funkcja ta przedstawia prawdopodobieñstwo ustawienia bitu na wartoæ 1.
S (vij ) = 1/(1 + e

− vij

)

(4)
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Równania aktualizacji mog¹ byæ zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy polega na
aktualizacji prêdkoci cz¹stki zgodnie z zale¿noci¹ (1) i wykorzystaniu funkcji sigmoidalnej do okrelenia ograniczeñ prêdkoci w przedziale [0, 1]. W drugim etapie, wartoæ ka¿dego bitu xij jest okrelona przez porównanie jego prawdopodobieñstwa z wartoci¹ losow¹, i przyjmuje wartoci okrelone zale¿noci¹:
⎧⎪1, dla rand () ≤ S (vij )
xij = ⎨
⎪⎩0

(5)

przy czym rand() jest liczb¹ z zakresu [0, 1].
Istnieje kilka modyfikacji binarnej wersji PSO. Jedn¹ z nich jest PBPSO (probability
binary particle swarm optimization), która wprowadza now¹ formu³ê okrelaj¹c¹ binarny
bit pxij [7]:
L( xij ) = ( xij − Rmin ) /( Rmax − Rmin )
⎧⎪1, dla rand () ≤ L( xij )
pxij = ⎨
⎪⎩0

(6)

gdzie L(x) jest funkcj¹ liniow¹ o wyniku nale¿¹cym do (0, 1), rand() jest liczb¹ losow¹
z zakresu [0, 1], Rmax i Rmin jest predefiniowan¹ maksymaln¹ i minimaln¹ wartoci¹ xij.
Procedurê rozwi¹zania wielowymiarowego problemu plecakowego za pomoc¹ PBPSO
mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
1) Inicjalizacja:
 sta³ej populacji roju,
 parametrów pocz¹tkowej prêdkoci i po³o¿enia (x, v, pi, pd),
 ω = 0,8; c1 = c2 = 2,0.
2) Ocena rozwi¹zania wed³ug funkcji dopasowania opisanej równaniem (3).
3) Aktualizacja lokalnych optimów i globalnego optimum.
4) Aktualizacja cz¹stek wed³ug zale¿noci (1, 2, 6).
5) Sprawdzenie warunku zakoñczenia obliczeñ. Jeli uzyskane rozwi¹zanie jest dobre 
koniec algorytmu, w przeciwnym wypadku  powrót do kroku 2.

4. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów
Eksperymenty przeprowadzono dla zadañ testowych zaczerpniêtych z biblioteki zawieraj¹cej instancje testowe opisuj¹ce wielowymiarowy problem plecakowy, dostêpnej online [9]. Instancje te przedstawione w postaci plików .dat i zebrane z ró¿nych róde³ literaturowych, zawieraj¹ informacje dotycz¹ce liczby obiektów i zasobów oraz ich ograniczeñ.
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Wyniki badañ eksperymentalnych algorytmu PBPSO zastosowanego do rozwi¹zania wielowymiarowego problemu plecakowego przedstawiono w tabeli 1. Zagadnienia podzielone
s¹ na dwie grupy. Dane Pet* obrazuj¹ problemy sk³adaj¹ce siê z 10 zasobów, natomiast
dane Weish* dotycz¹ problemów z³o¿onych z 5 zasobów. W kolumnie drugiej umieszczone
zosta³y prawid³owe rozwi¹zania, natomiast kolumna trzecia zawiera procent najlepszych
rozwi¹zañ dla PBPSO. Algorytm zaimplementowany zosta³ w Matlabie. Przeprowadzono
po 20 eksperymentów dla ka¿dej instancji testowej. Parametry algorytmu, które zosta³y
przyjête: sta³y rozmiar populacji sk³adaj¹cej siê z 50 cz¹stek, kryterium stopu – wykonanie
3000 iteracji, c1 = c2 = 2,0, Rmax = 50 oraz Rmin = –50.
Tabela 1
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów

Znane rozwi¹zanie

% prawid³owych rozwi¹zañ

Pet3, m = 10, n = 15

4015

100

Pet4, m = 10, n = 20

6120

80

Pet5, m = 10, n = 28

12400

60

Weish03, m = 5, n = 30

4115

55

Weish04, m = 5, n = 40

4561

50

Weish10, m = 5, n = 50

6339

40

Instancja

Rysunek 1 przedstawia rednie wartoci dopasowania algorytmu PBPSO dla danych
Pet.*.

Rys. 1. rednie wartoci dopasowania algorytmu PBPSO dla danych Pet3, Pet4 i Pet5
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Dla danych Pet3 prawid³owe rozwi¹zanie zosta³o znalezione w 1178 iteracji, dla
Pet4 w 1705 iteracji, natomiast dla Pet5  w 2179 iteracji. S¹ to urednione wartoci dla
20 eksperymentów. W niektórych przypadkach minimalna liczba iteracji by³a znacznie
mniejsza.
Na rysunku 2 przedstawiono rednie wartoci dopasowania algorytmu PBPSO dla danych Weish03, Weish04, Weish10. Najd³u¿ej poszukiwane by³o rozwi¹zanie dla danych
sk³adaj¹cych siê z 5 zasobów i 50 obiektów (dane Weish10). Jeli rozwi¹zanie zosta³o znalezione, to dopiero w okolicach 2100 iteracji. Dla danych Weish03 algorytm PBPSO potrafi³ wyznaczyæ optymalne rozwi¹zanie ju¿ w 1217 iteracji.

Rys. 2. rednie wartoci dopasowania algorytmu PBPSO w zale¿noci od liczby iteracji,
dla danych eksperymentalnych Weish03, Weish04, Weish10

5. Podsumowanie
Przedstawiony w pracy algorytm optymalizacji rojem cz¹stek mo¿e byæ stosowany do
rozwi¹zania wielu problemów optymalizacji kombinatorycznej. Jednym z nich jest wielowymiarowy problem plecakowy, który zosta³ rozwi¹zany za pomoc¹ binarnej wersji PSO.
Uzyskane wyniki dla wybranych instancji testowych wskazuj¹ na olbrzymi potencja³ metody PBPSO. Dziêki wymianie informacji miêdzy cz¹stkami w trakcie wykonywania algorytmu, a tym samym ograniczeniu liczby wywo³añ funkcji dopasowania, metoda ta mo¿e byæ
stosowana do rozwi¹zywania wielu problemów wymagaj¹cych znacznych nak³adów obliczeniowych. Interesuj¹cym obszarem badañ by³yby zagadnienia zwi¹zane z wprowadzeniem innych, nowych formu³ aktualizacji cz¹stek.
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