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Efektywnoæ
wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego
dla zagadnieñ permutacyjnych
1. Wprowadzenie
Przedstawiona w artykule problematyka stanowi pewien wycinek prac, zwi¹zany
z tworzonym systemem wieloagentowym, bazuj¹cym na wielopopulacyjnym algorytmie
ewolucyjnym. Elementami tego systemu s¹ niezale¿nie dzia³aj¹ce algorytmy ewolucyjne,
które komunikuj¹ siê ze sob¹ w celu wymiany informacji, dotycz¹cej uzyskanych rozwi¹zañ oraz parametrów algorytmu.
Ju¿ w 1931 roku genetyk Sewall Wright w swojej pracy powiêconej dryfowi genetycznemu stwierdzi³, ¿e: ...podzia³ gatunku na lokalne rasy stanowi najefektywniejszy mechanizm prób i b³êdów na polu kombinacji genów.
Pierwsze równoleg³e implementacje algorytmów genetycznych zosta³y stworzone
w latach 80. Nie ró¿ni³y siê jednak one w znacz¹cym stopniu od klasycznych wersji algorytmu  s³u¿y³y jedynie przyspieszeniu obliczeñ poprzez u¿ycie kilku maszyn i systemu
wspó³dzielenia pamiêci. Zaczêto jednak zauwa¿aæ, ¿e pewne równoleg³e implementacje
mog¹ doprowadziæ do zmniejszenia ca³kowitej iloci obliczeñ lub wrêcz do wytworzenia
nowej jakoci w procesie ewolucyjnym.
Wa¿nym etapem rozwoju równoleg³ych algorytmów genetycznych by³a praca zespo³u
Cohoona [1]. Autorów zainspirowa³a teoria punktualizmu (punctuated equilibrium) zaproponowana w 1972 roku przez paleontologów S. Goulda oraz N. Eldridgea w celu wyjanienia gwa³townych zmian w populacjach. Teoria ta g³osi, i¿ gatunki maj¹ wrodzon¹ odpornoæ na niewielkie zmiany genetyczne i zachowuj¹ pewn¹ stabilnoæ. Dopiero rzadki,
z³o¿ony przypadek pozwala na utworzenie siê nowego gatunku. Jest to przeciwieñstwo gradualizmu, który zak³ada kontinuum zmian.
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Opracowano schemat algorytmu, w którym ca³a populacja dzieli siê na podpopulacje
(wyspy, islands, demes), gdzie ewolucja zachodzi w izolacji od reszty osobników. Ka¿da
z podpopulacji przechodzi inn¹ trajektoriê ewolucji i mo¿e zbiec siê w innym ekstremum.
Co pewien okres podpopulacje wymieniaj¹ siê kilkoma osobnikami w procesie migracji,
co znacznie przyspiesza znalezienie rozwi¹zania. Model ten okaza³ siê niezwykle skuteczny i górowa³ nie tylko nad sekwencyjnym, ale tak¿e nad rozproszonym algorytmem bez
migracji. Kontynuacj¹ badañ Coohona, dla zagadnienia TSP by³a praca [2], w której przebadano piêæ równoleg³ych architektur w zakresie porównania równoleg³ego wykonywanie
szeregowego algorytmu bez komunikacji oraz z cykliczn¹ migracj¹, podzia³u przestrzeni
rozwi¹zañ pomiêdzy podpopulacje, a tak¿e optymalizacji fragmentów rozwi¹zañ za pomoc¹ heurystyk.
Dodatkowymi kwestiami, które nale¿y rozstrzygn¹æ w konstrukcji algorytmów wielopopulacyjnych s¹: topologia po³¹czeñ, rozmiar i interwa³y miêdzy migracjami oraz metoda
selekcji migrantów.
W przeprowadzonych badaniach jako przyk³ad testowy zagadnienia permutacyjnego
u¿yto symetrycznego zagadnienia komiwoja¿era, dla którego zaproponowano miarê ró¿norodnoci. Mo¿e byæ ona stosowana do sterowania zbie¿noci¹ algorytmu, poprzez mechanizm migracji.

2. Algorytmy wielopopulacyjne  model wyspowy
Dla potrzeb prowadzonych badañ zaimplementowano algorytm ewolucyjny operuj¹cy na permutacyjnej reprezentacji rozwi¹zania. Jako funkcjê przystosowania dla zagadnienia komiwoja¿era przyjêto funkcjê celu, minimalizuj¹c sumaryczn¹ wagê wybranych krawêdzi nieskierowanego grafu. Liczebnoæ ca³ej populacji wynosi N. Na ca³¹ populacjê
sk³ada siê S jednakowych podpopulacji, które wymieniaj¹ siê osobnikami wed³ug wybranej
topologii TOP.
Selekcja osobników odbywa siê w oparciu o model turniejowy (o rozmiarze r) lub
losowy (z rozk³adem równomiernym) jako:
 selekcja miêdzygeneracyjna  po ewaluacji osobników selekcja do kolejnej generacji,
 selekcja migracyjna  wyborze chromosomów do migracji w podpopulacji,
 selekcja osobników do usuniêcia  wybór osobników w podpopulacji docelowej,
w celu zwolnienia miejsce dla migrantów.
Zbiór operatorów genetycznych ograniczono do operatora krzy¿owania z czêciowym
odwzorowaniem (PMX)  specjalizowanym dla zagadnienia permutacyjnego, operatora
mutacji, przez inwersjê (odwrócenie) czêci rozwi¹zania oraz operatora optymalizacji lokalnej 2opt.
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Parametrami algorytmu oraz elementami podlegaj¹cymi wyborowi s¹ (w nawiasie podano przyjête wartoci i elementy domylne algorytmu bazowego):
 ca³kowita liczba osobników (2000),
 liczba podpopulacji  wysp (16),
 licznoæ podpopulacji (125),
 tworzenie populacji pocz¹tkowej (rozwi¹zania losowe),
 selekcja miêdzygeneracyjna (turniejowa o rozmiarze r = 7),
 selekcja osobników do usuniêcia (wybór losowy),
 selekcja migracyjna (wybór losowy),
 operator krzy¿owania (PMX),
 prawdopodobieñstwo krzy¿owania (1),
 operator mutacji (inwersja),
 prawdopodobieñstwo mutacji (0,05),
 miara ró¿norodnoci (tak),
 model elitarystyczny (brak),
 dynamiczne sterowanie parametrami (brak),
 maksymalna liczba iteracji bez poprawy rozwi¹zania (200),
 ca³kowita liczba iteracji (2000).

2.1. Topologia po³¹czeñ
W literaturze wymienia siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania dotycz¹ce topologii dla modelu
wyspowego: topologie w kszta³cie okrêgu z migracjami w jedn¹ lub dwie strony, po³¹czenie ka¿dy z ka¿dym [3], drabinê, okr¹g 1+2, okr¹g 2+3 [4], siatkê oraz topologie hierarchiczne [5].
Cantú-Paz wprowadzi³ pojêcie stopnia wyspy (degree), które okrela liczbê s¹siadów,
czyli wysp, do których wysy³ane s¹ osobniki. Dowodzi, ¿e to w³anie stopieñ wysp determinuje dynamikê ca³ej populacji, a nie konkretna topologia. Wyniki teoretyczne dla topologii
z³o¿onej z omiu wysp, potwierdzone wynikami eksperymentalnymi, wskazuj¹, ¿e aby zminimalizowaæ czas konwergencji, wyspy powinny byæ stopnia 2 lub 3.
Whitley [6], w swoich badaniach nad optymalizacj¹ funkcji, rozdzieli³ 5000 kodowanych binarnie osobników pomiêdzy ró¿n¹ liczbê wysp. Zauwa¿y³, i¿ optymalna liczba
wysp mo¿e byæ zale¿na od instancji testowej. Wiêksza granulacja dawa³a lepsze efekty dla
problemów zwodniczych. Dla instancji o bardziej równomiernej przestrzeni rozwi¹zañ nie
zauwa¿ono istotnego wp³ywu granulacji na jakoæ rozwi¹zañ.
Dla celów eksperymentalnych przyjêto 11 topologii przedstawionych na rysunku 1.
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Rys. 1. Testowane topologie wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego
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2.2. Czêstoæ migracji
Zagadnieniu czêstoci migracji w literaturze powiêcono relatywnie niewiele uwagi,
nie oddzielaj¹c badañ nad czêstoci¹ migracji od badañ nad rozmiarem ca³kowitego strumienia migracji. Najczêciej pomija siê fakt, i¿ ze wzrostem czêstoci wysy³ania sta³ej liczby migrantów, ronie ca³kowita liczba migruj¹cych osobników.
Skolicki oraz De Jong [7] przeprowadzili badanie wp³ywu interwa³ów miêdzy migracjami oraz ich liczebnoci¹ na przebieg obliczeñ. Stwierdzili, i¿ z uwagi na skomplikowan¹
strukturê algorytmów genetycznych, trudno wyci¹gaæ ogólne wnioski dla wszystkich implementacji modeli wyspowych. Przeprowadzili oni badania nad czêstoci¹ migracji zak³adaj¹c sta³y strumieñ migrantów. Wyniki wskaza³y, ¿e czêstoæ migracji odgrywa, w stosunku do pozosta³ych parametrów, nieznaczn¹ rolê.

2.3. Liczebnoæ migracji
W zasadzie wiêkszoæ autorów jest zgodna, ¿e algorytmy wielopopulacyjne uzyskuj¹
lepsz¹ efektywnoæ, gdy wystêpuje migracja. Jednak zbyt du¿a lub za s³aba intensywnoæ
migracji pogarsza efekty jej stosowania. Wynika st¹d, ¿e istnieje pewna optymalna intensywnoæ migracji, która le¿y miêdzy skrajnymi wartociami.
Skolicki i De Jong [7], odnosz¹c siê przy tym do innych badañ, ocenili tê wartoæ
poni¿ej 10% rozmiaru podpopulacji. Jednak zdecydowanie negatywny skutek ujawnia siê
dopiero przy liczebnoci bliskiej liczebnoci samej wyspy.
W pracy [8] zaproponowano dynamiczne dostrajanie intensywnoci migracji. Zdaniem autorów takie podejcie uzyskuje przewagê nad algorytmem o sta³ej migracji. Decyzja
o zwiêkszeniu lub zmniejszeniu intensywnoci migracji zale¿y od jej wp³ywu na jakoæ
najlepszego uzyskanego rozwi¹zania.

2.4. Metoda wyboru osobników migruj¹cych
Selekcja preferuj¹ca lepiej przystosowanych migrantów mo¿e znacz¹co zwiêkszyæ napór selekcyjny. Dzia³anie jest dodatkowo spotêgowane sytuacj¹, gdy osobniki s¹ kopiowane, a nie przemieszczane miêdzy podpopulacjami. U¿ywaj¹c losowego wyboru, mo¿na zrezygnowaæ z presji selekcyjnej przy migracji.
Danzinger i Kidney w [9] zaproponowali wykorzystanie nie tylko wartoci przystosowania, ale tak¿e ró¿norodnoci do selekcji osobników. U¿yli mieszanej wagi, aby zwiêkszyæ szansê na migracjê zró¿nicowanych osobników.
Borovska i Lazarova [3] uzyska³y lepszy wynik przy wyborze osobników najlepszych
ni¿ przy wyborze losowym. Dotyczy³o to wszystkich rozpatrywanych topologii.

2.5. Miara ró¿norodnoci rozwi¹zañ populacji
Z pojêciem naporu selekcyjnego zwi¹zana jest miara ró¿norodnoæ populacji. Miary te
zwykle dzieli siê na genotypowe (ró¿nice w zakodowanych rozwi¹zaniach) oraz fenotypowe
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(okrelaj¹ ró¿nice w wartoci funkcji przystosowania). Wadami pierwszych s¹: wiêksza
z³o¿onoæ obliczeniowa oraz koniecznoæ dostosowania miary do u¿ytego kodowania, natomiast drugich mniejsza dok³adnoæ przy niewielkim koszcie obliczeniowym.
Najczêciej spotykan¹ miar¹ genotypow¹ jest odleg³oæ Hamminga miêdzy dwoma
rozwi¹zaniami. Z punktu widzenia wybranego zagadnienia testowego TSP, jej wad¹ jest
porównywanie wartoci genów na absolutnych pozycjach (locus). Mo¿na stosowaæ odleg³oæ Levenshteina, która bierze pod uwagê przestawienia, ale jest zbyt obci¹¿aj¹ca obliczeniowo  wymaga (N-1)! porównañ.
W pracach Morrisona i DeJonga [10] oraz Tsujimury i Gena [11], autorzy zaproponowali dwa ró¿ne algorytmy o liniowej z³o¿onoci obliczeniowej O(N). Pierwsza miara zdefiniowana jest w oparciu o wzór na inercjê n-wymiarowej bry³y, natomiast druga bazuje na
entropii. Ze wzglêdu, ¿e to¿same s¹ one z miar¹ Hamminga, nie nadaj¹ siê do zagadnienia
komiwoja¿era.
Wród miar fenotypowych mo¿na wymieniæ odchylenie standardowe wartoci przystosowania lub liczbê ró¿nych wartoci funkcji przystosowania, a tak¿e miary z u¿yciem
entropii.
W implementacji algorytmu zastosowano specyficzny sposób liczenia ró¿norodnoci
dla zagadnienia permutacyjnego, kolejnociowego, którego przyk³adem jest rozwa¿any
problem TSP, przedstawiony w pracy [12]. Miara genotypowa MPOP , o z³o¿onoci liniowo
zale¿nej od wielkoci populacji, zosta³a zdefiniowana nastêpuj¹co:
M POP =

1 n
∑ Mi
n i =1

(1)

gdzie:
n – rozmiar problemu,
N  licznoæ populacji,

Mi =

LPi − 2
∈< 0, 1 >  miara ró¿norodnoci po³¹czeñ i-tego wierzcho³ka,
n−3
LPi  liczba ró¿nych po³¹czeñ i-tego wierzcho³ka.

Dla ka¿dego wierzcho³ka obliczamy liczbê wierzcho³ków s¹siednich w ca³ej populacji. Miara ta zostaje unormowana i uredniona dla wszystkich wierzcho³ków. Miara ró¿norodnoci populacji pozwala dostrzec wp³yw poszczególnych parametrów na zbie¿noæ
algorytmu, a tak¿e sterowaæ zbie¿noci¹ z wykorzystaniem mechanizmów migracji, operatorów mutacji, odwie¿ania populacji, restartu algorytmu .

3. Model zagadnienia i instancje testowe
Jako zadanie testowe przyjêto standardowe zagadnienie komiwoja¿era (TSP), które
nale¿y do klasy problemów permutacyjnych NP-trudnych i jest najbardziej popularnym zagadnieniem optymalizacji dyskretnej. Sprowadza siê ono do znalezienia najkrótszego cyklu

Efektywnoæ wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego dla zagadnieñ permutacyjnych

153

Hamiltona w spójnym grafie o n wierzcho³kach. Model matematyczny w ujêciu permutacyjnym mo¿emy zdefiniowaæ nastêpuj¹co:
Dany jest zbiór N = {1, ..., n} oraz macierz (n×n)-wymiarowa A = [ai,k]. W terminologii teorii grafów: zbiór N jest zbiorem wierzcho³ków spójnego, wa¿onego grafu, A macierz¹
wag krawêdzi lub ³uków (macierz¹ kosztów lub odleg³oci), natomiast π(i) ∈ N, i = 1, ..., n
okrela kolejnoæ odwiedzanych wierzcho³ków (numer i-tego w kolejnoci wierzcho³ka).
Nale¿y znaleæ permutacjê π = (π(1), ..., π (n)) elementów zbioru N, która minimalizuje funkcjê celu φ(π) o nastêpuj¹cej postaci:
φ(π) =

n −1

∑ aπ(i)π(i +1) + aπ(n)π(1)

i =1

(2)

Funkcja celu φ(π), π ∈ Π, okrela globalny koszt zamkniêtej drogi komiwoja¿era, natomiast Π jest zbiorem permutacji zbioru N.
Dla zagadnienia TSP instancje testowe pobrano z biblioteki o nazwie TSPLib95 [13].
Dla ka¿dego z 24 zadañ ka¿dy eksperyment powtarzano 5 razy, wyznaczaj¹c wartoci rednie i odchylenie standardowe. W sumie wykonano ponad 5000 eksperymentów obliczeniowych, na podstawie których sformu³owano wnioski dotycz¹ce efektywnoci wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego. Znaj¹c rozwi¹zania referencyjne (optymalne  ϕbest) dla
wszystkich zadañ, w celu porównania jakoci uzyskiwanych przez algorytmy rozwi¹zañ
pos³ugujemy siê wspó³czynnikiem wzglêdnej ró¿nicy jakoci  D [%]:
D=

ϕ( π) − ϕbest
⋅100
ϕbest

(3)

4. Wyniki eksperymentów obliczeniowych
4.1. Topologia
Przebadano ³¹cznie 11 ró¿nych topologii (rys. 1), zachowuj¹c sta³¹ liczebnoæ ³¹czn¹
populacji 2000 oraz sta³y ca³kowity strumieñ migracji  64 (3,2% populacji). Wyniki zebrano w tabeli 1. Przes³ank¹ dla stworzenia modeli hierarchicznych by³o za³o¿enie, ¿e podpopulacje z wy¿szych poziomów przekazywa³yby produkty ewolucji podpopulacjom z poziomów ni¿szych, w których dokonywa³aby siê ich rywalizacja. Model h-8421 przypomina
struktur¹ turniej w systemie pucharowym. Model jednopopulacyjny oraz modele podpopulacji niezale¿nych s³u¿¹ weryfikacji opinii, ¿e model z migracjami jest od nich lepszy.
Za³o¿enia co do skutecznoci modeli hierarchicznych okaza³y siê b³êdne. Najgorsze wyniki otrzymano w³anie dla tych modeli (h-8421, h-931, h-441) oraz dla modeli niezale¿nych wysp (n-8, n-16). W modelach hierarchicznych przep³yw migracji odbywa siê tylko w jedn¹ stronê. To sprawia, ¿e zewnêtrzne podpopulacje, nie otrzymuj¹c migrantów,
przeszukuj¹ mniejsz¹ czêæ przestrzeni rozwi¹zañ i w konsekwencji zbiegaj¹ siê do wielu
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lokalnych minimów. Za to modele o du¿ej liczbie po³¹czeñ zbiegaj¹ siê do jednego rozwi¹zania suboptymalnego. Modele niezale¿nych wysp (n-8, n-16) nie ró¿ni¹ siê niczym od
wielokrotnego wykonywania algorytmu jednopopulacyjnego o mniej licznej populacji. To,
¿e pojedyncza populacja (model n-1) radzi sobie lepiej, wynika z faktu, i¿ posiada wiêksz¹
iloæ osobników, co pozwala jej w sumie przegl¹daæ wiêksz¹ przestrzeñ rozwi¹zañ. Ma³a
podpopulacja zbiega siê w lokalnym minimum, z którego nie jest siê w stanie wydostaæ. Ta
zale¿noæ staje siê bardziej widoczna wraz ze wzrostem stopnia z³o¿onoci problemu.
Z drugiej strony modele z migracjami wykazuj¹ wiêksz¹ skutecznoæ dla z³o¿onych problemów (n > 100) wtedy, gdy s¹ bardziej rozdrobnione. Potwierdza to wnioski Whitleya dotycz¹ce granulacji populacji. Topologie w kszta³cie okrêgu osi¹gnê³y najlepsze rezultaty,
a zwyciê¿y³ model z 16 wyspami z wyspami o stopniu 2 (o-16-b). Mo¿na wnioskowaæ, i¿
wiêksze rozdrobnienie sprzyja eksploatacji nisz, a podwójne po³¹czenia pomagaj¹ utrzymaæ jednoæ populacji.
Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ wp³yw liczby po³¹czeñ na czas konwergencji. Model hip-16
(hiperszecian) posiada a¿ 4 po³¹czenia na wyspê. To sprawia, ¿e szybciej siê zbiega
w minimum. Najszybszy czas konwergencji wyst¹pi³ w modelu n-1 sk³adaj¹cego siê z pojedynczej populacji.
Tabela 1
Wp³yw topologii na wzglêdn¹ ró¿nicê jakoci  D[%] (por. wzór (3))
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4.2. Czêstoæ migracji
Do badania czêstoci migracji wybrano model o-16-b, który uzyska³ najlepszy wynik
w pierwszym eksperymencie. Aby wskazaæ wp³yw czêstoci migracji, przyjêto sta³¹ liczbê
migruj¹cych osobników w iloci 64 osobników na generacjê. Jeli migracje wystêpuj¹ k
razy rzadziej, odpowiednio k razy wzrasta jej liczebnoæ. Wyniki dla migracji realizowanej
co 1, 2, 3, 5, 10, 15 i 25 generacji zebrano w tabeli 2. Najlepsze wyniki uzyskano dla migracji o okresie 10 generacji. Jednak ró¿nice w obrêbie badanych modeli s¹ niewielkie i trudno
wyznaczyæ trend, który definitywnie okreli³by optymaln¹ czêstoæ. Wyniki te pokrywaj¹
siê wiêc z wnioskami zawartymi w [7], ¿e dla sta³ego strumienia migrantów czêstoæ migracji nie wp³ywa znacz¹co na najlepsze uzyskane rozwi¹zanie.
Badania wskazuj¹ jednak na to, i¿ czêstoæ ma znacz¹cy wp³yw na szybkoæ konwergencji. Krótkie odstêpy miêdzy migracjami skracaj¹ ca³kowity czas obliczeñ. Wi¹¿e
siê to prawdopodobnie z faktem, i¿ w stosunku do czêstych migracji, rzadsze migracje
s¹ liczebniejsze i nastêpuj¹ po d³u¿szej konwergencji, bardziej ró¿nicuj¹c rozwi¹zania podpopulacji.
Tabela 2
Wp³yw czêstoci migracji na wzglêdn¹ ró¿nicê jakoci  D[%]
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4.3. Wielkoæ strumienia migracji
W eksperymencie dla topologii o-16-b przyjêto sta³¹ czêstotliwoæ migracji równ¹ 10.
W tabeli 3 zawarto wyniki obliczeñ dla ca³kowitej liczby migrantów 32, 64, 128, 192, 256
i 512, w nawiasie podano procentowy udzia³ migrantów w populacji.
Najlepsze wyniki uzyska³ model z rozmiarem migracji wynosz¹cym 9,6%. Mniejsze
rozmiary migracji nie s¹ w stanie znacz¹co wp³yn¹æ na przebieg zbie¿noci, a za du¿e migracje zmieniaj¹ jej przebieg w sposób zbyt silny. Mimo ¿e Skolicki i DeJong okrelaj¹
rozmiar 10% jako niepotrzebnie du¿y, to prawdopodobnie dla ka¿dego modelu optymalny rozmiar strumienia jest nieco inny i wymaga dostrojenia. Mo¿na jednak przyj¹æ rozmiar
10% jako wartoæ domyln¹.
Tabela 3
Wp³yw liczebnoci strumienia migracji na wzglêdn¹ ró¿nicê jakoci  D[%]

4.4. Metoda wyboru osobników migruj¹cych
Dla modelu algorytmu wielopopulacyjnego o-16-b i wczeniej dobranych parametrów
zastosowano nastêpuj¹ce metodami wyboru migrantów: losowy z prawdopodobieñstwem
równomiernym, selekcjê turniejow¹ o rozmiarze r = 2, 4, 7 oraz selekcjê proporcjonaln¹ do
funkcji przystosowania znan¹ pod nazw¹ selekcji ruletkowej. Wyniki zawiera tabela 4.
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Tabela 4
Wp³yw metody wyboru migrantów na wzglêdn¹ ró¿nicê jakoci  D[%]

Zdecydowanie najlepiej wypad³a selekcja losowa. Przewaga selekcji losowej widoczna jest szczególnie w prostszych przypadkach. Poniewa¿ wybór losowy nie wywiera presji
selekcyjnej, redni czas konwergencji jest d³u¿szy ni¿ w przypadku innych metod. Algorytm przeszukuje zatem wiêksz¹ czêæ przestrzeni rozwi¹zañ.
W niniejszym algorytmie g³ównym ród³em naporu selekcyjnego jest jednak selekcja
odbywaj¹ca siê miêdzy generacjami, po krzy¿owaniu. Maj¹c zatem do dyspozycji parametry obu selekcji, mo¿na sterowaæ naporem na wiele sposobów

5. Podsumowanie
Sporód przebadanych cech algorytmu wielopopulacyjnego najwa¿niejszy wp³yw na
zbie¿noæ ma topologia. Wybranie niew³aciwej sprawia, ¿e algorytm mo¿e staæ siê ca³kowicie nieskuteczny. W szczególnoci le wypad³y topologie hierarchiczne z uwagi na
jednokierunkowy przebieg migracji. Zgodnie z wynikami innych badañ dobre wyniki
osi¹gnê³y topologie o du¿ej liczbie po³¹czeñ, w których ka¿da podpopulacja otrzymywa³a
i wysy³a³a migrantów.
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Czêstoæ migracji nie wp³ywa w sposób znacz¹cy na wartoæ ostatecznego rozwi¹zania, lecz ma wp³yw na zbie¿noæ podobnie jak liczba migrantów przypadaj¹ca na generacjê.
Wyniki niniejszych badañ potwierdzaj¹ tezê mówi¹c¹, ¿e optymalna liczba migrantów jest
zbli¿ona do 10% liczebnoci populacji. Zaproponowana miara pozwala na obserwacjê trajektorii ró¿norodnoci w czasie przebiegu algorytmu mo¿e byæ pomocna w sterowaniu jego
zbie¿noci¹.
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