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Wspó³bie¿ny algorytm ewolucyjny
wykorzystuj¹cy mechanizm samoadaptacji
1. Wprowadzenie
Inspiracj¹ podjêcia rozwa¿añ na temat inteligentnych systemów agentowych by³y prace nad równoleg³ymi wielopopulacyjnymi algorytmami ewolucyjnymi. W ramach prowadzonych badañ nad efektywnoci¹ metod ewolucyjnych [1], analizuj¹c sposób tworzenia
tych algorytmów, doszlimy do wniosku, ¿e zestawienie elementów konstrukcyjnych algorytmu jest dokonywane w du¿ej mierze intuicyjnie, na podstawie dowiadczenia twórców
(w³asnego oraz zaczerpniêtego z literatury), a nastêpnie weryfikowane eksperymentalnie.
W powy¿szym sposobie dzia³ania, problemem jest mnogoæ mo¿liwych koncepcji
ka¿dego elementu algorytmu. Nale¿y okreliæ: postaæ rozwi¹zania (reprezentacja, sposób
kodowania) i funkcji oceny przystosowania, sposób przetwarzania populacji (generacja populacji startowej, pokolenie, selekcja, elita), typy i mechanizm u¿ycia operatorów genetycznych (krzy¿owania, mutacji, dodatkowych np. optymalizacji lokalnej), kryteria zakoñczenia obliczeñ, restartu, odwie¿ania populacji oraz wiele innych. Mechanizmy te opisane
s¹ wieloma parametrami (np. wielkoæ populacji, elity, prawdopodobieñstwa u¿ycia operatorów), których prawid³owy dobór wartoci powinien byæ przeprowadzony dla reprezentatywnego zbioru zadañ testowych (indywidualnie dla ka¿dego zadania lub wszystkich razem). Wymagane jest te¿ wielokrotne powtórzenie ka¿dego eksperymentu, gdy¿ jedynie
statystyczna ocena efektywnoci jest miarodajna dla metod losowych, do których nale¿¹
tak¿e EA (Evolutionary Algorithm).
Przedstawiona metodyka prowadzenia badañ skutkuje du¿ym nak³adem pracy nawet
przy wprowadzeniu niewielkich zmian w algorytmie, ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ interferencjê wszystkich jego elementów. Zamiar przerzucenia odpowiedzialnoci za dobór swoich elementów konstrukcyjnych i wartoci parametrów na sam algorytm nie jest podejciem
nowym. Zosta³o ono przedstawione w 1985 r. przez M.L. Cramera pod nazw¹ programowania genetycznego GP (Genetic Programming), a nastêpnie ponownie odkryte i spopularyzowane przez J. Koza w 1992. GP to metoda automatycznego tworzenia programów komputerowych w oparciu o wysokopoziomow¹ definicjê zagadnienia, które ma zostaæ rozwi¹zane. Mimo ¿e wielokrotnie powracano do tej koncepcji, s³aboæ teorii oraz ograniczenia
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wynikaj¹ce z mocy obliczeniowej maszyn cyfrowych nie pozwoli³y w pe³ni jej zrealizowaæ.
Pewnym odpryskiem metody jest ewolucyjny sposób doboru parametrów EA, przy wykorzystaniu chromosomu (rozwi¹zania) zawieraj¹cego zakodowane parametry.
Podstawow¹ trudnoci¹ realizacji szeroko zakrojonej koncepcji GP jest znaczne rozszerzenie eksplorowanej przestrzeni. Jeli rozwa¿anym problemem jest zagadnienie NPtrudne (gdy¿ to one wymuszaj¹ u¿ycie metod przybli¿onych), to licznoæ przeszukiwanej
przestrzeni rozwi¹zañ jest dodatkowo multiplikowana przez liczbê mo¿liwych do rozwa¿enia elementów konstrukcyjnych (wymiennie lub ³¹cznie) w ka¿dym miejscu algorytmu oraz
liczbê wartoci przyjmowanych przez ka¿dy parametr (zale¿n¹ od zakresu i dyskretyzacji).
Takie rozszerzenie przeszukiwanej przestrzeni uniemo¿liwia dokonania systematycznego
przegl¹du, w celu znalezienia optymalnych elementów i wartoci parametrów algorytmu,
co wymusza stworzenie efektywnej metody (zach³annej) prowadz¹cej do rozwi¹zañ suboptymalnych. W przypadku wielu strategii przeszukiwania, tak¿e ich wybór chcielimy powierzyæ algorytmowi ewolucyjnemu, co doprowadzi³o nas do koncepcji inteligentnych systemów agentowych (IMAS). Oczywicie mo¿na j¹ opisaæ w oparciu o pojêcia w nomenklaturze równoleg³ych, wielopopulacyjnych EA, ale pewne elementy wykraczaj¹ce poza ten
obszar doskonale pasuj¹ do IMAS.

2. Wielow¹tkowy algorytm ewolucyjny a system wieloagentowy
Podstawowym zarzutem podnoszonym przez krytyków technologii agentowej jest argument, ¿e systemy te mog¹ byæ opracowane i zaimplementowane tak¿e w inny sposób.
Podejcie to jest wed³ug nich mod¹, w której, wykorzystuj¹c zbiór w³asnych pojêæ, jedynie w inny sposób opisuje siê dzia³anie systemu. Trudno siê z t¹ krytyk¹ nie zgodziæ, ale
z drugiej strony ten sposób opisu jest bardziej czytelny, szczególnie w przypadku bardzo
z³o¿onych systemów. Tak¿e w przypadku opisu koncepcji naszego algorytmu mo¿na j¹ opisaæ jako hybrydowy, wspó³bie¿ny, samoadaptacyjny, wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny.

2.1. Agent
Agent, jako pojêcie podstawowe dla systemów wieloagentowych jest u nas rozumiany
jako jednostka obliczeniowa (w¹tek, program komputerowy realizuj¹cy algorytm ewolucyjny) dzia³aj¹ca w okrelonym rodowisku (przestrzeñ rozwi¹zañ, elementów konstrukcyjnych i parametrów algorytmu), cechuj¹ca siê autonomi¹, elastycznoci¹ i stosuj¹ca pewn¹ wiedzê dla realizacji postawionych celów (optymalizacja elementów i parametrów algorytmu oraz poszukiwanie najlepszego rozwi¹zania zagadnienia).
Lista cech przypisywanych agentom jest d³uga, co prowadzi do zró¿nicowanych definicji agenta i systemów agentowych. Mimo niedoskona³oci podzia³u i klasyfikacji, zbiór
cech przytoczymy za artyku³em M. Paprzyckiego [2]:
 reaktywnoæ (reactiveness),
 ukierunkowanie na osi¹ganie celów (goal orientation),
 autonomia (autonomy),
 umiejêtnoæ dostosowania (adaptivity),
 umiejêtnoæ uczenia (learning ability),
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umiejêtnoæ porozumiewania siê (ability to communicate),
umiejêtnoæ wspó³dzia³ania (capacity for cooperation),
rozumowanie oparte o zgromadzon¹ wiedzê (reasoning based on collected knowledge),
umiejêtnoæ przemieszczania siê (mobility),
bycie godnym zaufania (reliability),
oddzia³ywanie (interactivity),
umiejêtnoæ przewidywania (proactivity),
umiejêtnoæ rozumowania (capacity for reasoning),
inteligencja (intelligence).
Przyjmuj¹c bardziej precyzyjn¹ definicjê [3], agentem Λ nazywamy trójkê
Λ = (A, S, F⊂ S×A×S),

(1)

gdzie:
A  zbiór akcji/decyzji (skoñczony),
S  skoñczony zbiór stanów agenta,
F  funkcja przejcia pomiêdzy stanami.
Relacja F okrela przejcie pomiêdzy stanami w wyniku wykonania akcji. Zachowanie
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych (jednoznacznoæ) wymaga, aby prawdziwa by³a nastêpuj¹ca implikacja
(s, a, s1) ∈ F ∧ (s, a, s2) ∈ F ⇒ s1 = s2.
Relacja F w sposób jednoznaczny, wi¹¿e stany z akcjami, okrelaj¹c, do jakiego stanu
prowadzi podjêcie danej decyzji w danym stanie oraz wyznacza zbiór stanów osi¹galnych
ze stanu aktualnego.

2.2. System wieloagentowy
Systemem agentowym Ω nazywany nazywany nastêpuj¹c¹ dwójkê [3]
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któr¹ stanowi skoñczony zbiór agentów systemu Λi
oraz relacja zwana relacj¹
i =1,..., N
wspó³dzia³ania o postaci
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i , j =1,..., N
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I ij ,

przy czym

Ai × A j ⊃ I ij ∋ (ai , a j ) : Ai ∈ Λi ; A j ∈ Λ j ; Ai , A j ∈ Ω.
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Relacja I jest symetryczna (ai, aj) ∈ I ⇒(aj, ai) ∈ I i okrela potencjalne mo¿liwoci
wspó³dzia³ania agentów w obrêbie systemu. Wspó³dzia³anie nastêpuje, gdy agenci wykonuj¹ akcje bêd¹ce w relacji I. Oczywicie obie akcje nie mog¹ zostaæ wykonane niezale¿nie.
Systemem wieloagentowym MAS (Multi-Agent System) w ogólnym pojêciu okrelamy wszelkie rodzaje systemów z³o¿onych z wielu autonomicznych komponentów (encji).
Typowymi wzorcami interakcji w MAS s¹ kooperacja (osi¹ganie wspólnego celu), koordynacja (organizacja wspó³pracy) oraz negocjacja (osi¹ganie kompromisu).

2.3. Wspó³bie¿ny wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny
Wielopopulacyjne algorytmy ewolucyjne bazuj¹ na niezale¿nym przetwarzaniu zadanej liczby populacji (lub podpopulacji) i okresowej wymianie (migracji) rozwi¹zañ (osobników) miêdzy populacjami. Zabieg ten ma za zadanie ukierunkowanie przeszukiwania
przestrzeni przez w³¹czenie do populacji rozwi¹zañ o dobrym przystosowaniu i jednoczesne przeciwdzia³anie przedwczesnej zbie¿noci przez ró¿nicowanie materia³u genetycznego. Metoda ta na ogó³ realizuje przetwarzanie losowo wygenerowanych populacji
startowych za pomoc¹ tego samego algorytmu ewolucyjnego. Migracje okrelonej liczby
rozwi¹zañ dokonywane s¹ okresowo wed³ug zadanego schematu. Emigracje i imigracje
osobników usuwaj¹ lub pozostawiaj¹ kopiê osobnika w populacji bazowej. Wymiana rozwi¹zañ mo¿e przebiegaæ pomiêdzy losowo wybranymi podpopulacjami b¹d s¹siednimi, na
podstawie zdefiniowanej relacji porz¹dku. Inn¹ metod¹ jest automatyczna migracja osobników, które spe³niaj¹ okrelone kryteria (np. poprawa funkcji przystosowania najlepszego
rozwi¹zania w populacji) lub wymuszenie migracji do populacji, w których nie uzyskano
okrelonego celu (np. brak poprawy najlepszego rozwi¹zania w ci¹gu pewnej liczby iteracji) albo wyczerpano mo¿liwoci dalszej eksploatacji przestrzeni rozwi¹zañ (tzn. problem
przedwczesnej zbie¿noci algorytmu spowodowanej niewielkim zró¿nicowaniem materia³u
genetycznego populacji lub zdominowaniem populacji przez jednego osobnika). Podejcie
wielopopulacyjne w sposób naturalny doskonale nadaje siê realizacji równoleg³ej. Wielow¹tkowe algorytmy ewolucyjne cechuj¹ siê dodatkowym nietedeterminizmem czasowym
spowodowanym synchronizacj¹.

3. Koncepcja inteligentnego systemu wieloagentowego
bazuj¹cego na algorytmie ewolucyjnym
Ze wzglêdu na wystêpowanie istotnych elementów cechuj¹cych inteligentne systemy
wieloagentowe zdecydowalimy siê na przedstawienie koncepcji algorytmu ewolucyjnego,
stosuj¹c pojêcia i formalizacje obu dziedzin. MAS s¹ najlepsz¹ platform¹ do budowy inteligentnych systemów adaptacyjnych, gdy¿ wykorzystuj¹ elementy posiadaj¹ce zdolnoæ
uczenia siê (inteligencja, adaptacja) oraz mechanizm komunikacji (wymiana dowiadczeñ),
wspomagaj¹cy ewolucjê systemu w celu lepszego dostosowania do rodowiska.
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3.1. Implementacja MAS
W pracy [4] obok zalet IMAS (odpornoæ, ³atwoæ wspó³pracy z innymi systemami,
mo¿liwoæ rozwi¹zywanie problemów zdecentralizowanych), wymienia siê nastêpuj¹ce
kwestie implementacyjne, które nale¿y rozwi¹zaæ:
 sformu³owanie, dekompozycja i przydzia³ zadañ agentom oraz syntetyzowanie wyników;
 okrelenie sposobu komunikacji agentów (jak¹ informacjê przekazywaæ, kiedy i komu);
 udostêpnienie agentom wiedzy o innych agentach (reprezentacja wiedzy, wnioskowanie);
 informowanie agentów o efektach ich interakcji (wnioskowanie, czy osi¹gniêto zadawalaj¹ce efekty, sposób koordynacji);
 realizacja przez agentów ró¿nych punktów widzenia (konflikty, ³¹czenie);
 projektowanie rzeczywistego systemu IMAS (platforma, metodologia DAI  distributed artificial intelligence, uczenie siê agentów, planowanie, podejmowanie decyzji);
 zrównowa¿enie lokalnych obliczeñ oraz komunikacji;
 unikniêcie chaotycznego zachowania systemu jako ca³oci;
 tworzenie przez agentów grup, koalicji, prowadzenie negocjacji i osi¹ganie porozumienia;
 formalna specyfikacja systemu, interakcji agentów i jej weryfikacja.

3.2. Inteligentny agent programowy
Koncepcja inteligentnego agenta programowego bazuje na algorytmie ewolucyjnym.
Agentem jest algorytm (jeden z wielu mo¿liwych), który wykorzystuj¹c wybrane przez siebie elementy konstrukcyjne i dobieraj¹c wartoci parametrów stara siê poprawiæ swoj¹
efektywnoæ. Stosowane przez nas podstawowe pojêcia dotycz¹ce opisu EA i jego komponentów mo¿na znaleæ w pracy [5] oraz [6]. Jako podstawowy schemat algorytmu przyjêto
schemat z zastêpowaniem pokoleñ (generational replacement), w którym przejcie do nastêpnego pokolenia powoduje automatyczne zast¹pienie rozwi¹zañ  rodziców przez ich
potomków. Na EA sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce kroki:
Krok 1. Utworzenie pocz¹tkowej populacji osobników  generacja losowa.
Krok 2. Ocena przystosowania osobników w populacji – obliczenie funkcji oceny.
Krok 3. Selekcja rozwi¹zañ.
Krok 4. Zastosowanie operatorów genetycznych  krzy¿owania i mutacji.
Krok 5. Utworzenie nowej populacji.
Krok 6. Sprawdzenie kryterium zatrzymania  wyprowadzenie najlepszego rozwi¹zania
(STOP) lub skok do kroku 2.
Implementacja EA wymaga okrelenia komponentów, z których zostanie on z³o¿ony
oraz wyboru, z wielu mo¿liwych, koncepcji ich realizacji. Nale¿¹ do nich:
 reprezentacja rozwi¹zania  kodowanie,
 koncepcja populacji,
 funkcja oceny,
 mechanizm selekcji,
 operatory genetyczne,
 okrelenie wartoci istotnych parametrów.
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Dla rozpatrywanego zagadnienia testowego (komiwoja¿era TSP – traveling salesman
problem), jako typowego zagadnienia permutacyjnego przyjêto kodowanie ca³kowitoliczbowe (rzeczywiste), ze wzglêdu na prostotê i ³atwiejsze, ni¿ w przypadku innego kodowania utrzymanie pewnych w³asnoci strukturalnych rozwi¹zañ. Jako funkcjê oceny przystosowania przyjêto funkcjê celu dla TSP.
Aby unikn¹æ problemu ze zbie¿noci¹ klasycznego podejcia zastêpowania pokoleñ,
zastosowano w populacji elitê, tzn. czêæ rozwi¹zañ populacji przepisuje siê do nastêpnej
generacji, pozwalaj¹c konkurowaæ rozwi¹zaniom  rodzicom z ich potomstwem.
Faza selekcji jest realizowana w zasadzie przez dwa algorytmy: selekcji oraz wyboru
(sampling). Pierwszy przyporz¹dkowuje ka¿demu osobnikowi rzeczywist¹ liczbê, bêd¹c¹
wartoci¹ oczekiwan¹ liczby potomstwa. Nastêpnie losowane s¹ z prawdopodobieñstwem
selekcji rozwi¹zania, w iloci równej liczbie osobników, które maj¹ zostaæ wymienione
w populacji. Do stosowanych u nas koncepcji algorytmów selekcji nale¿¹:
 selekcja proporcjonalna do przystosowania,
 selekcja bazuj¹ca na rankingu,
 selekcja turniejowa.
Dziêki wykorzystaniu ró¿nych strategii selekcji umo¿liwiono równoczesne stosowanie nastêpuj¹cych podejæ:
 selekcji dynamicznej lub statycznej,
 selekcji wygaszaj¹cej (extinctive) lub zachowuj¹cej (preservative),
 selekcji czystej ( pure) lub elitarnej,
 selekcji deterministycznej lub losowej.
Operatory genetyczne specjalizowane dla zagadnienia TSP sprowadzaj¹ siê do znanych dla zagadnieñ permutacyjnych operatorów krzy¿owania: PMX, OX, CX, dwóch operatorów mutacji oraz dodatkowo operatora optymalizacji lokalnej  poprawiaj¹cego zbie¿noæ algorytmu.
Istotnymi parametrami algorytmu ewolucyjnego s¹ wielkoæ populacji, wielkoæ elity,
prawdopodobieñstwa stosowania operatorów, ca³kowita liczba iteracji algorytmu.
Zbiorem akcji agenta s¹ wszelkie dzia³ania dotycz¹ce zmiany struktury algorytmu
ewolucyjnego, wartoci parametrów i strategii dzia³ania. Przyk³adami akcji s¹:
 realizacja iteracji EA (np. na zbiorze aktualnych / czêciowo / w ca³oci zmienionych
rozwi¹zañ);
 dodanie lub usuniêcie komponentu algorytmu (np. mechanizm selekcji, operator, elita);
 zmiana intensywnoci u¿ycia komponentu algorytmu (np. krotnoæ, prawdopodobieñstwo);
 zmiana wartoci parametrów (np. wielkoæ populacji, elity);
 zmiana konstrukcji komponentu (np. sposobu traktowania elity, powtórzenia osobników);
 zmiana strategii wspó³dzia³ania agenta (np. komunikacja, interpretacja wiedzy).
Stan agenta jest okrelony przez aktualny zbiór rozwi¹zañ optymalizowanego problemu, aktualnie realizowany algorytm (jego elementy i wartoci parametrów) oraz przyjêt¹
strategiê wspó³dzia³ania. Strategia wspó³dzia³ania agenta definiuje warunki, czêstoæ i sposób interakcji. Jest ona definiowana przez kilka elementów, których wspó³wystêpowanie
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w ró¿nych konfiguracjach tworzy liczn¹ przestrzeñ mo¿liwych strategii. Uwzglêdnianymi
elementami s¹:
 warunek podjêcia interakcji (np. co zadan¹ liczbê iteracji, w przypadku wyst¹pienia
okrelonego zdarzenia  poprawa najlepszego rozwi¹zania, pogorszenie redniej wartoci funkcji celu populacji o zadan¹ wartoæ progow¹ itp.);
 kierunek przep³ywu informacji;
 ziarnistoæ informacji (wiedza szczegó³owa, uogólniona, ogólna);
 sposób wnioskowania na podstawie zdobytej wiedzy.
Funkcja przejcia okrela wszystkie mo¿liwe przejcia miêdzy stanami (w wyniku wykonania akcji) dla agenta realizuj¹cego aktualn¹ strategiê, czyli definiuje zbiór stanów osi¹galnych z aktualnego stanu agenta.

3.3. Interakcja i komunikacja w systemie wieloagentowym
Interakcja jako problem zwi¹zany z realizacj¹ systemu MAS jest pewnym rodzajem
kolektywnej akcji, w której poszczególni agenci podejmuj¹ indywidualne akcje na podstawie dzia³añ lub wiedzy innych agentów. Z racji wspó³dzia³ania ukierunkowanego na realizacjê celu (zwiêkszenie efektywnoci algorytmu) interakcja ma celu zdobycie i póniejsze
wykorzystanie rozproszonej wiedzy.
Komunikacja asynchroniczna odbywa siê z pomoc¹ wspólnej bazy wiedzy (struktury
tablicowe), do której agenci przekazuj¹ opis stanu (zewnêtrzny) oraz pobieraj¹ wiedzê
(opis stanu innych agentów). Na jej podstawie przeprowadzaj¹ wnioskowanie i podejmuj¹
akcje zgodnie z aktualn¹ strategi¹. Opis stanu agenta, wewnêtrzny i zewnêtrzny, ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ liczb¹ parametrów, w celu ograniczenia komunikacji (np. zamiast wszystkich
rozwi¹zañ populacji tylko najlepsze, w przypadku braku sukcesu  wartoæ funkcji oceny).









Organizacja spo³ecznoci agentów oraz ich wspó³dzia³ania z perspektywy systemu:
Agenci realizuj¹cy wspólne cele (sterowanie przez strategie kooperacji, maj¹ce za zadanie zwiêkszenie efektywnoci kolektywnej realizacji celu).
Ocena realizacji celu agenta dokonywana jest przez pryzmat efektywnoci realizowanego EA (np. jakoæ najlepszego uzyskanego rozwi¹zania, liczba wykonanych iteracji) oraz dodatkowych parametrów charakteryzuj¹cych w³asnoci populacji (np. ró¿norodnoæ, perspektywicznoæ  rednia wartoæ funkcji celu dla populacji, wartoæ
oczekiwana funkcji celu rozwi¹zañ czêciowo ustalonych).
Dekompozycja zadania na podproblemy i przydzia³ (utworzenie/usuniêcie/modyfikacja agentów realizuj¹cych strategie odpowiadaj¹ce ró¿nym perspektywom widzenia
problemu  np. próba zwiêkszenia efektywnoci EA przez ukierunkowane zmiany
wartoci wybranego parametru, powielanie strategii wygrywaj¹cej i modyfikacja przegrywaj¹cej  ró¿nicowanie).
Model wspó³pracy funkcyjnej dok³adnej (functionally accurate cooperation)  iteracyjna wymiana wyników czêciowych wy³ania agenta (agentów) posiadaj¹cego informacje i wiedzê (tak¿e negatywn¹), która pozwala dokonaæ postêpu w realizacji zadania nadrzêdnego.
Koordynacja wspó³pracy agentów.
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4. Implementacja algorytmu
W ramach przeprowadzonych prac nad implementacj¹ przedstawionej koncepcji systemu agentowego uzyskano rozbudowany EA, w którym wykorzystuj¹c parametry konfiguracyjne mo¿na zrealizowaæ wiele odmiennych podejæ dotycz¹cych przetwarzania populacji (koncepcja pokolenia, populacji, elity), selekcji oraz operatorów genetycznych (pocz¹tkowo pow. 1000 mo¿liwych wersji).
Na podstawie tego algorytmu zaimplementowano agentów jako zadania (w jêzyku
Ada), definiuj¹c struktury danych opisuj¹cych ich stan (zbiór rozwi¹zañ, elementów EA,
wartoci parametrów algorytmu i parametry opisuj¹ce strategiê) oraz architekturê systemu,
na który sk³adaj¹ siê: agenci, agent nadzorca, baza wiedzy, protoko³y komunikacji przy
wymianie danych i w sterowaniu  (rys. 1).

Rys. 1. Schemat sytemu wieloagentowego

Zadaniem agenta nadzorcy jest zarz¹dzanie systemem MAS od momentu jego zainicjowania, poprzez jego w³aciw¹ pracê, do poprawnego zakoñczenia. Faza zainicjowania
systemu polega na stworzeniu zadañ bêd¹cych agentami i przes³aniu do nich wartoci pocz¹tkowych (dotycz¹cych instancji problemu, algorytmu i okrelaj¹cych strategiê dzia³ania). W trakcie w³aciwej pracy nadzorca zajmuje siê obs³ug¹ bazy wiedzy (np. wstawianie
i usuwanie danych, porz¹dkowanie, wnioskowanie) oraz zarz¹dza tworzeniem i usuwaniem
agentów (wed³ug przypisanych scenariuszy). Faza zakoñczenia inicjowana jest przez u¿ytkownika systemu lub wynika z warunku stopu zdefiniowanego w nadzorcy.
Baza wiedzy jest zasobem dzielonym (wspóln¹ struktur¹ danych), z której mog¹ korzystaæ wspó³bie¿nie zadania bêd¹ce agentami. W celu zapewnienia bezpiecznego dostêpu
(z wzajemnym wykluczaniem) do informacji zawartej w bazie wiedzy jest ona zrealizowana jako obiekt chroniony (jednostka programowa jêzyka Ada). Taki sposób dostêpu do bazy
realizuje asynchroniczn¹ komunikacjê pomiêdzy agentami (tak¿e z nadzorc¹).
W przypadku systemów rozproszonych lub du¿ej liczby agentów istnieje mo¿liwoæ
pewnej decentralizacji dzia³ania nadzorcy przez przez stworzenie systemu hierarchicznego
z dwoma poziomami nadzoruj¹cymi. Przyk³adowo ni¿szy poziom zawiera m nadzorców-

Wspó³bie¿ny algorytm ewolucyjny wykorzystuj¹cy mechanizm samoadaptacji

169

-poredników (gdzie m jest zale¿ne od liczby wêz³ów systemu rozproszonego), do których
przypisani s¹ wed³ug okreonych kryteriów agenci. Pracê nadzorców-poredników koordynuje jeden nadzorca pozomu wy¿szego.

4.1. Model zagadnienia testowego
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
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
n −1

φ(π) = ∑ aπ(i )π(i +1) + aπ( n) π(1)
i =1

(3)

Funkcja celu φ(π), π ∈ Π, okrela globalny koszt zamkniêtej drogi komiwoja¿era, natomiast Π jest zbiorem permutacji zbioru N.
Dla zagadnienia TSP zadania testowe zaczerpniêto z bibliotek:
 http://www.tsp.gatech.edu/data/index.html
 http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/

4.2. Wybór jêzyka programowania
Bior¹c pod uwagê ukierunkowanie na programowanie systemów wspó³bie¿nych, implementacje zrealizowano w jêzyku Ada [7]. Jest on uniwersalnym jêzykiem programowania, odznaczaj¹cym siê wysokim stopniem standaryzacji. Oprogramowanie w wersji ród³owej napisane w tym jêzyku jest ³atwo przenaszalne miêdzy ró¿nymi platformami np.
Windows, Linux, Mac OS X. Aktualna wersja jêzyka Ada 2005 jest standardem miêdzynarodowym ISO 8652:2007 [8].







Do istotnych zalet jêzyka Ada nale¿¹:
konstrukcje wspó³bie¿ne w sk³adni jêzyka  ³atwoæ realizacji oprogramowania
wspó³bie¿nego;
rozszerzenie w standardzie jêzyka pozwalaj¹ce na programowanie rozproszone;
rozwiniête funkcje w zakresie obs³ugi czasu;
mo¿liwoæ zastosowania jako jêzyka projektowania i zapisu algorytmów;
uniwersalnoæ, du¿a czytelnoæ kodu, udogodnienia do pracy grupowej;
mo¿liwoæ wielokrotnego wykorzystania wczeniej napisanego kodu (reuse);
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 dobrze okrelone zasady ³¹czenia z kodem w innych jêzykach programowania np. Fortran, C/C++;
 du¿y wybór reprezentacji typów dziesiêtnych i dostêpnoæ operacji arytmetycznych
o zwiêkszonej precyzji.

5. Podsumowanie
Implementacja efektywnie dzia³aj¹cego systemy wieloagentowego jest ambitnym wyzwaniem, które nie doczeka³o siê dotychczas zbyt wielu znacz¹cych realizacji [2]. Przyjêcie
przez autorów przyrostowego sposobu tworzenia oprogramowania polega na implementacji podstawowej struktury systemu MAS (zawieraj¹cej bazow¹ wersjê algorytmu ewolucyjnego) i stopniowym wzbogacaniu jej o kolejne elementy takie jak: nowe komponenty algorytmu, strategie postêpowania nadzorcy i agentów, sposoby wnioskowania.
Prace, dziêki wykorzystaniu podejcia wielow¹tkowego, ukierunkowano na wykorzystania procesorów wielordzeniowych, a w przysz³oci systemów rozproszonych. Dlatego
istotne jest zmniejszenie kosztów komunikacji pomiêdzy wspó³bie¿nymi w¹tkami  realizowane dziêki rozproszonej inteligencji i autonomii agentów. Zaproponowana koncepcja
systemu MAS jest niezale¿na od realizacji sprzêtowej, w tym liczby procesorów jak i docelowego systemu operacyjnego.
Zastosowane tu podejcie wydaje siê byæ skuteczn¹ alternatyw¹ doboru parametrów
algorytmu w oparciu o wielowarstwowe heurystyki oraz klasycznych, wielopopulacyjnych
algorytmów ewolucyjnych. Dziêki du¿ej elastycznoci proponowanego rozwi¹zania wiele
ró¿nych, opisywanych w literaturze wspó³bie¿nych algorytmów ewolucyjnych  bazuj¹c na
opisanej strukturze podstawowej i modyfikuj¹c jedynie parametry nadzorcy, agentów lub
bazy danych.
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