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Strategia przetwarzania wiedzy
w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnym
1. Wprowadzenie
W ramach prowadzonych badañ nad efektywnoci¹ wielopopulacyjnych, równoleg³ych algorytmów ewolucyjnych, powsta³a koncepcja algorytmu samoadaptacyjnego [1],
którego inspiracj¹ s¹ inteligentne systemy wieloagentowe (IMAS). Nale¿y podkreliæ, ¿e
opis proponowanego systemu mo¿e byæ zrealizowany tak¿e w oparciu o pojêcia zwi¹zane
z algorytmami ewolucyjnymi (AE), programowaniem wspó³bie¿nym oraz systemami przetwarzania wiedzy. Przedstawienie systemu w obszarze pojêæ inteligentnych systemów
agentowych pozwala na prosty opis wielu mo¿liwych strategii przeszukiwania i przetwarzania wiedzy realizowanych za pomoc¹ algorytmów ewolucyjnych.
W konstrukcji AE, 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 EA.
Przedstawiona metodyka prowadzenia badañ skutkuje du¿ym nak³adem pracy nawet
przy wprowadzeniu niewielkich zmian w algorytmie, ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ interferencjê wszystkich jego elementów. Próby stworzenia systemów realizuj¹cych samoadaptacyjne mechanizmy doboru elementów konstrukcyjnych, struktury i parametrów algorytmu
by³y podejmowane ju¿ wczeniej (M. L. Cramer 1985 r. programowanie genetyczne  Genetic
Programming, GP), chocia¿ wielokrotnie powracano do tej koncepcji (J. Koza, 1992), s³a* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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boæ teorii oraz ograniczenia wynikaj¹ce z mocy obliczeniowej maszyn cyfrowych nie pozwoli³y w pe³ni jej zrealizowaæ.
Podstawow¹ trudnoci¹ realizacji szeroko zakrojonej koncepcji GP jest znaczne rozszerzenie eksplorowanej przestrzeni. Jeli rozwa¿any problem jest NP-trudny (gdy¿ to on
wymusza 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).

2. Wspó³bie¿ny, wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny
jako system wieloagentowy
Realizacja wielopopulacyjnego AE w wiêkszoci implementacji sprowadza siê do niezale¿nego przetwarzania zadanej liczby populacji (lub podpopulacji) i okresowej wymianie
(migracji) rozwi¹zañ (osobników) miêdzy populacjami. Podejcie to w sposób naturalny
doskonale nadaje siê realizacji wspó³bie¿nej. Proponowane przez nas rozszerzenie podstawowej koncepcji wielopopulacyjnego AE ³¹czy w sobie nastêpuj¹ce cechy: autonomia w¹tków realizuj¹cych wyodrêbnione AE, elastycznoæ, ukierunkowanie na osi¹ganie pewnych
celów, umiejêtnoæ dostosowania, uczenia siê (zdobywania wiedzy, wnioskowania) i porozumiewania siê, a dziêki temu wspó³dzia³ania.
Powy¿sze cechy wymieniane s¹ jako charakterystyczne dla systemów agentowych,
st¹d uzasadnione jest przedstawienie algorytmu jako MAS.

2.1. Agent programowy bazuj¹cy na algorytmie ewolucyjnym
Przytaczaj¹c za [2] definicjê, 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.
Koncepcja inteligentnego agenta programowego bazuje na AE. Agentem jest algorytm
(jeden z wielu mo¿liwych), który wykorzystuj¹c wybrane przez siebie elementy konstruk-
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cyjne i dobieraj¹c wartoci parametrów, stara siê poprawiæ swoj¹ efektywnoæ. Stosowane
przez nas podstawowe pojêcia dotycz¹ce opisu AE i jego komponentów mo¿na znaleæ
w pracy [3] oraz [4]. Jako podstawowy schemat algorytmu (rys. 1) przyjêto schemat z zastêpowaniem pokoleñ (generational replacement), w którym przejcie do nastêpnego pokolenia powoduje automatyczne zast¹pienie rozwi¹zañ  rodziców przez ich potomków.

Rys. 1. Uproszczony schemat algorytmu realizowanego przez agenta

Dla rozpatrywanego zagadnienia testowego (komiwoja¿era  TSP – traveling salesman
problem), jako typowego zagadnienia permutacyjnego przyjêto kodowanie ca³kowitoliczbowe (naturalne), ze wzglêdu na prostotê, i ³atwiejsze, ni¿ w przypadku innego kodowania
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utrzymanie pewnych w³asnoci strukturalnych rozwi¹zañ. Jako funkcjê oceny przystosowania przyjêto funkcjê celu dla TSP.
W celu unikniêcia problemu ze zbie¿noci¹ klasycznego podejcia zastêpowania pokoleñ, zastosowano w populacji elitê, tzn. czêæ najlepszych rozwi¹zañ populacji przepisuje siê do nastêpnej generacji, pozwalaj¹c konkurowaæ 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. W algorytmie wykorzystano ró¿ne strategii selekcji: selekcjê proporcjonaln¹
do przystosowania, bazuj¹c¹ na rankingu oraz selekcjê turniejowa.
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 AE (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
w ró¿nych konfiguracjach tworzy liczn¹ przestrzeñ mo¿liwych strategii.
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.
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2.2. System wieloagentowy
Systemem wieloagentowym (MAS – multi-agent system) w ogólnym pojêciu okrelamy wszelkie rodzaje systemów z³o¿onych z wielu autonomicznych komponentów (encji).
Systemem agentowym Ω nazywany nastêpuj¹c¹ dwójkê [2]:

{ }i=1,..., N , I ⎫⎬⎭

⎧
Ω = ⎨ Λi
⎩

(2)

{ }i=1,..., N

któr¹ stanowi skoñczony zbiór agentów systemu Λ i
wspó³dzia³ania o postaci
I=

7

oraz relacja zwana relacj¹

I ij,

i , j =1,..., N
i≠ j

przy czym: Ai × A j ⊃ I ij ∋ (ai , a j ) : Ai ∈ Λ i ; A j ∈ Λ j ; Ai , A j ∈ Ω.
Relacja I jest symetryczna (ai, a j) ∈ I ⇒ (a j, 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.

2.3. Strategia przetwarzania wiedzy i komunikacja w systemie agentowym
Strategia ta nierozerwalnie wi¹¿e siê z interakcj¹ agentów. Typowymi wzorcami interakcji w MAS s¹ kooperacja (osi¹ganie wspólnego celu), koordynacja (organizacja wspó³pracy) oraz negocjacja (osi¹ganie kompromisu).
Interakcja agentów, do której dochodzi za porednictwem bazy danych, realizuje g³ównie dwa pierwsze wzorce. Dokonywana jest ona w oparciu o implementacjê protoko³u komunikacyjnego Γ, bêd¹c¹ ró¿nowartociow¹ funkcj¹ [2]:

{ }i=1,..., N ⎫⎬⎭ ∈ Ω

⎧
IΓ : O ∈ Γ → ⎨ Λi
⎩

(3)

gdzie O jest zbiorem (skoñczonym) stron w procesie komunikacji.
Komunikaty implementowanego protoko³u przekazywane s¹ za pomoc¹ akcji σ• – nadania i ρ•  odbioru komunikatu odpowiednich agentów wchodz¹cych w interakcjê. Dla
dowolnych o1, o2 ∈ O oraz agentów Λ1, Λ2 i komunikatu m zachodzi:
(o1, m, •), (o2, •, m) ∈ P ⇒ (o1, Λ1), (o2, Λ2) ∈ IΓ ∧ (Λ1, Λ2) ∈ C

(4)

gdzie C i P s¹ odpowiednio relacj¹ komunikacji w MAS i relacj¹ okrelaj¹c¹ mo¿liwy przebieg procesu komunikacji.
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Podjêcie interakcji jest wewnêtrzn¹ akcj¹ agenta i mo¿e byæ realizowane:
 cyklicznie  co zadan¹ liczbê iteracji,
 asynchronicznie  w przypadku wyst¹pienia okrelonego zdarzenia  np. poprawa najlepszego rozwi¹zania, pogorszenie redniej wartoci funkcji celu populacji o zadan¹
wartoæ progow¹ lub w wyniku wnioskowania na podstawie zdobytej wiedzy.
Komunikacja mo¿e byæ realizowania w oparciu o wiele protoko³ów komunikacyjnych.
Komunikat zawiera fragmentaryczny opis stanu agenta (zewnêtrzny opis stanu) co ma celu
ograniczenie wielkoci strumienia komunikacji przy uwzglêdnieniu:
 kierunku przep³ywu informacji,
 przekazywania jedynie istotnej wiedzy,
 ziarnistoci informacji (wiedza szczegó³owa, uogólniona, ogólna).
W bazie danych, za porednictwem której komunikuj¹ siê agenci, zapisany jest ich
aktualny stan. Opis stanu zawiera jedynie informacje uznane przez agenta za istotne i przekazane zgodnie z formatem komunikatów przy ustalonym protokole komunikacji.
Analiza wiedzy dokonywana jest przez agenta na zasadzie badania efektywnoci stosowanego algorytmu i porównywaniu skutków wprowadzonych w nim zmian w stosunku
do wczeniejszej wersji oraz osi¹gniêæ innych agentów. Wnioskowanie realizowane jest
w oparciu o indywidualny, podlegaj¹cy modyfikacji zbiór regu³, zdefiniowany dla ka¿dego
agenta. Ró¿nice efektywnoci analizowane s¹ pod k¹tem wyszukania elementów, które ró¿ni¹ siê lub s¹ zgodne dla porównywanych algorytmów. Na tej podstawie okrela siê status
zdobywanej wiedzy dotycz¹cej: konstrukcji algorytmu, przyjêtych wartoci parametrów
AE oraz parametrów dotycz¹cych komunikacji, wnioskowania i modyfikacji agenta. Jako
status wiedzy wyró¿niono nastêpuj¹ce sytuacje:
 Parametr stanu zosta³ nadany jako wartoæ pocz¹tkowa.
 Aktualna wartoæ parametru zosta³a ostatnio zmodyfikowana (wartoæ bie¿¹ca).
 Wartoæ parametru uznana jako istotna z punktu widzenia agenta  potwierdzona efektywnoci¹ algorytmu  okrelony kierunek zmian, przedzia³ zmiennoci, istotna wartoæ zmiany parametru.
 Wartoæ parametru potwierdzona przez system (zadan¹ liczbê agentów).
Jako podstawowe strategie wykorzystania wiedzy przez agenta mo¿emy wyró¿niæ:
 Strategiê powielaj¹c¹  ustalenie parametrów stanu potwierdzonych przez system.
 Strategiê ukierunkowan¹  zmiana parametrów ukierunkowana poprawiaj¹c¹ siê efektywnoci¹ algorytmu.
 Strategiê poszukuj¹c¹  nieukierunkowana zmiana wartoci parametrów maj¹ca na
celu znalezienie po¿¹danego kierunku zmian.
 Strategiê ró¿nicuj¹c¹  nadane parametrom wartoci ró¿ni¹cych siê od dotychczas stosowanych przez innych agentów (eksploracja przestrzeni).

Strategia przetwarzania wiedzy w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnym

331

Strategia dzia³ania agenta opiera siê na doborze elementów AE wraz z wartociami ich
parametrów oraz na pozyskiwaniu wiedzy, poprzez komunikacjê i sposób wnioskowania,
na podstawie której podejmowane s¹ dzia³ania. Istotne jest zmniejszenie kosztów komunikacji pomiêdzy wspó³bie¿nymi w¹tkami, realizowane poprzez rozproszon¹ inteligencjê
i autonomiê agentów.

3. Implementacja systemu agentowego
Implementacjê MAS zrealizowano w jêzyku Ada [5], maj¹cym w sk³adni jêzyka konstrukcje wspó³bie¿ne oraz rozszerzenie w standardzie jêzyka pozwalaj¹ce na programowanie rozproszone. Przyjêty przyrostowy sposób tworzenia oprogramowania zak³ada stworzenie podstawowej struktury systemu MAS (zawieraj¹cej bazow¹ wersjê algorytmu ewolucyjnego), która jest stopniowo wzbogacana 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. Zaproponowana koncepcja implementacji jest niezale¿na od realizacji sprzêtowej, w tym liczby procesorów jak
i docelowego systemu operacyjnego.
W oparciu o przedstawion¹ koncepcjê zaimplementowano wstêpn¹ wesjê systemu
wieloagentowego. Przeprowadzone w oparciu o ni¹ testy s¹ obiecuj¹ce i zostan¹ przedstawione w kolejnych publikacjach dotycz¹cych przedstawionego w artykule zagadnienia.
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