AUTOMATYKA  2011  Tom 15  Zeszyt 2

Bogus³aw Filipowicz*, Joanna Kwiecieñ*

Algorytmy stadne w optymalizacji problemów przydzia³u
przy kwadratowym wskaniku jakoci (QAP)
1. Wprowadzenie
W ci¹gu ostatnih kilkunastu lat nast¹pi³ intensywny rozwój algorytmów stadnych, których zasady dzia³ania zosta³y zaczerpniête z obserwacji natury. Naladuj¹ one zachowania
istniej¹ce w wiecie owadów, zwierz¹t, ptaków i dostarczaj¹ bardzo wydajnych metod. Ich
g³ówn¹ zalet¹ jest to, ¿e bazuj¹ na zbiorze rozwi¹zañ danego problemu, ³atwo dostosowuj¹c
siê do ograniczeñ, niezale¿nie od liczby zmiennych oraz rozmiaru przestrzeni rozwi¹zañ.
Do klasy algorytmów stadnych nale¿¹ algorytmy mrówkowe oparte na zachowaniu
kolonii mrówek (ACO – ant colony optimization), algorytmy pszczele bazuj¹ce na zachowaniu roju pszczó³ (BA  bee algorithm) i algorytmy optymalizacji rojem cz¹stek (PSO,
particle swarm optimization) oparte na obserwacji zachowania ca³ej populacji (stada ptaków, ³awicy ryb), przy mo¿liwoci wymiany informacji miêdzy osobnikami. Algorytmy
ACO, BA i PSO nale¿¹ do klasy dynamicznie rozwijaj¹cych siê technik optymalizacji. Ich
zastosowania w wielu dziedzinach wskazuj¹ na olbrzymi potencja³, ze wzglêdu na efektywnoæ w poszukiwaniu globalnego rozwi¹zania.
Algorytmy te mo¿na wykorzystaæ do rozwi¹zania problemów przydzia³u przy kwadratowym wskaniku jakoci (QAP  quadratic assignment problem), które nale¿¹ dla klasy
zagadnieñ NP-trudnych.

2. Matematyczny model problemu QAP
Zagadnienie QAP okrelone jest poprzez dwie macierze n×n: A = [ai,j], B = [bk,l].
Niech π(i) ∈ N, i = 1, ..., n okrela numer obiektu przydzielonego do pozycji i, za zbiór
numerów obiektów oznaczony jest jako N = {1, ..., n}. Macierz A okrela odleg³oci pomiêdzy pozycjami rozmieszczenia obiektów, a macierz B opisuje powi¹zania pomiêdzy tymi
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obiektami. Celem jest znalezienie takiej permutacji π = (π(1), ..., π(n)) elementów zbioru
obiektów, która minimalizuje funkcjê celu z(π) okrelaj¹c¹ globalny koszt realizacji systemu [1, 3, 4]:
n

n

z (π) = ∑ ∑ aπ(i ) π( j ) bij

(1)

i =1 j =1

3. Wybrane algorytmy stadne i ich zastosowanie do QAP
W latach 90. ubieg³ego wieku M. Dorigo, opracowa³ algorytm wzorowany na zachowaniu kolonii mrówek do kombinatorycznych problemów optymalizacyjnych. Do zapewnienia przetrwania kolonii mrówek konieczna jest komunikacja, odbywaj¹ca siê poprzez
wydzielanie feromonów, których detekcja determinuje okrelone reakcje. Mrówki pod¹¿aj¹ce za nimi, wybieraj¹ drogê na podstawie intensywnoci pozostawionego feromonu. Im
wiêcej feromonu na cie¿ce, tym istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo obrania danej trasy
przez mrówki. Mrówki dostosowuj¹ siê do zmian zachodz¹cych w rodowisku, modyfikuj¹c trasê w przypadku pojawienia siê przeszkody, przerywaj¹cej lad feromonowy, a nastêpnie poruszaj¹c siê w sposób losowy, wybieraj¹ drogê, przy czym prawdopodobieñstwo
owego wyboru jest jednakowe dla mrówek przed przeszkod¹ i powracaj¹cych do gniazda.
Mrówki wybieraj¹ce krótsz¹ drogê przyczyniaj¹ siê do szybszego odbudowania ladu feromonowego [10, 11].
W 1995 roku Kennedy i Eberhart opracowali algorytm optymalizacji rojem cz¹stek
(PSO). Algorytm ten bazuje na zachowaniu ca³ej populacji (np. stado ptaków, rój owadów),
w której osobniki komunikuj¹ siê miêdzy sob¹ i dziel¹ siê informacjami. Cz¹stki przemieszczaj¹ siê do nowych po³o¿eñ, poszukuj¹c optimum. Ca³y rój pod¹¿a za przywódc¹
(najlepszym rozwi¹zaniem), przyspieszaj¹c i zmieniaj¹c kierunek, gdy zostanie znalezione
lepsze rozwi¹zanie [2, 6, 11].
Algorytmy pszczele (BA) s¹ kolejn¹ metod¹ nale¿¹c¹ do klasy algorytmów stadnych,
których rozwój datuje siê na okres 20042007. Organizacja roju pszczó³ chc¹cych zdobyæ
optymaln¹ iloæ kwiatostanów polega na rozsy³aniu we wszystkie strony pszczó³-zwiadowców, które przeszukuj¹ w odleg³oci kilkunastu kilometrów od ula obszary zasobne w nektar. Pocz¹tkowe szukanie nektaru odbywa siê w sposób losowy. Po powrocie do ula pszczo³a-zwiadowca powiadamia pozosta³e pszczo³y o najlepszym swoim odkryciu. W trakcie
wykonywania tañca pszczelego nastêpuje wymiana informacji (nt. jakoci, kierunku i odleg³oci po¿ywienia od punktu bazowego) miêdzy zwiadowcami a pozosta³ymi pszczo³ami
niezatrudnionymi, które z kolei wybieraj¹ najlepsze miejsca i rozpoczynaj¹ zbiory nektaru.
Im obfitsze ród³o pokarmu tym wiêcej pszczó³ dowiaduje siê o tym miejscu. Pszczo³y powracaj¹ce z wyprawy z py³kiem przekazuj¹ pozosta³ym osobnikom podejmuj¹cym na tej
podstawie decyzjê, za ladem, której pszczo³y-zwiadowcy pod¹¿yæ. Pszczo³a zbieraj¹ca
nektar mo¿e równie¿ powiadomiæ pozosta³e o miejscu wystêpowania nektaru [4, 9].
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3.1. Zastosowanie algorytmów mrówkowych do problemów QAP
System mrówkowy AS (ant system) jest algorytmem, który mo¿na stosowaæ do problemów QAP. W trakcie konstruowania rozwi¹zania mrówka przypisuje obiekt i do lokalizacji j z prawdopodobieñstwem (2). W celu obliczenia informacji heurystycznej wykorzystywane s¹ dwa wektory a oraz b. Element i-ty wektora a oznacza sumê odleg³oci lokalizacji
i od wszystkich pozosta³ych, natomiast w przypadku wektora b przedstawia sumê przep³ywów z danego obiektu i do pozosta³ych obiektów. Nale¿y wyznaczyæ macierz E = b·aT,
w której ka¿dy element eij = bi·aj, co zapewni wiêksze prawdopodobieñstwo przypisania
ma³ych wartoci di, reprezentuj¹cych odleg³oci miêdzy lokacjami, do obiektów z najwiêkszymi przep³ywami bi. Przypisane obiekty i lokalizacje s¹ blokowane do czasu ukoñczenia rozwi¹zania. Maj¹c kompletne rozwi¹zanie uruchamiane jest przeszukiwanie lokalne, w wyniku którego otrzymujemy permutacjê liczb, z której mo¿na odczytaæ przypisanie
obiektów do lokalizacji [10].
W ka¿dym kroku mrówce k zostaje przydzielony nastêpny wolny obiekt i do wolnej
pozycji j z prawdopodobieñstwem:
pijk (t )

=

[τij (t )]α ⋅ [ηij ]β
α

∑l∈Nik [τil (t )]

β

⋅ [ηil ]

,

j ∈ N ik

(2)

gdzie τij jest ladem feromonowym w iteracji t, α  to parametr kontroluj¹cy wagê feromonu, β  parametr kontroluj¹cy wagê wartoci heurystycznych, N ik jest s¹siedztwem wêz³a i
(tylko wolne pozycje).
Uaktualnienie ladu feromonowego jest realizowane wed³ug zale¿noci:
m

τij (k + 1) = ρτij (t ) + ∑ Δτijk
k =1

(3)

przy czym dla k-tej mrówki:

Δτijk

⎧⎪Q / J k , obiekt i przypisany do lokacji j
=⎨
⎪⎩0

(4)

gdzie: ρ ∈ (0, 1) jest wspó³czynnikiem wyparowywania feromonu, za Jk jest funkcj¹ celu,
Q  wartoæ feromonu pozostawionego przez mrówkê.
Kolejnym algorytmem mrówkowym, który mo¿na zastosowaæ do problemu QAP, jest
system mrówkowy ze strategi¹ max-min (MMAS, ang. max-min ant system), w którym
wprowadza siê maksymalny τmax i minimalny τmin poziom feromonu. Tylko jedna mrówka
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pozostawia lad feromonowy, ta która stanowi globalnie najlepsze rozwi¹zanie lub najlepsze rozwi¹zanie w danej iteracji. Pocz¹tkowo wszystkie lady feromonowe s¹ inicjalizowane wartoci¹ τmax. Mrówka k wybiera losowo nieprzypisane jeszcze i-te zadanie i umieszcza w wolnej pozycji j z prawdopodobieñstwem [10]:
pijk (t ) =

τij (t )

∑l∈N k τil (t )

,

j ∈ Nik

(5)

i

Po skonstruowaniu rozwi¹zania przez wszystkie mrówki, lad feromonowy jest uaktualniony wed³ug zale¿noci:

τij (k + 1) = ρτij (t ) + Δτijbest

(6)

⎧⎪1/ J best , obiekt i przypisany do lokacji j
Δτbest
=
⎨
ij
⎪⎩0

(7)

przy czym:

gdzie Jbest jest funkcj¹ celu.

3.2. Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cz¹stek
do rozwi¹zania QAP
W algorytmie PSO ka¿dej cz¹stce przypisujemy okrelone po³o¿enie i prêdkoæ.
Cz¹stki znaj¹ swoich s¹siadów oraz wartoæ funkcji ewaluacyjnej dla swoich po³o¿eñ [2, 5,
6, 11]. Po³o¿enie oraz prêdkoæ i-tej cz¹stki w d-wymiarowej przestrzeni mo¿na przedstawiæ odpowiednio w postaci wektorów xi = [xi1, xi2, ..., xid] oraz vi = [vi1, vi2, ..., vid]. Ka¿da
z cz¹stek zna swoj¹ w³asn¹ najlepsz¹ pozycjê pi = [pi1, pi2, ..., pid] odpowiadaj¹c¹ najlepszej
uzyskanej dotychczas wartoci funkcji celu oraz najlepsz¹ pozycjê cz¹stki-przywódcy
w ca³ym roju okrelon¹ jako pd = [pd1, pd2, ..., pdd].
Podstawowy algorytm optymalizacji rojem cz¹stek mo¿na przedstawiæ w kilku etapach [2, 6, 11]:
1) losowa inicjalizacja pozycji i prêdkoci pocz¹tkowych cz¹stek;
2) ocena po³o¿enia cz¹stek za pomoc¹ funkcji dopasowania;
3) porównanie zachowania ka¿dej cz¹stki z jej najlepszym dotychczasowym zachowaniem;
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)]

(8)
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przy czym ω oznacza wspó³czynnik inercji ruchu cz¹stki, c1 to wskanik samooceny
oznaczaj¹cy zaufanie kierunkowi swojego najlepszego po³o¿enia, c2 to wskanik spo³ecznociowy okrelaj¹cy jak bardzo cz¹stka ufa po³o¿eniom swoich s¹siadów, r1 oraz
r2 to losowe liczby o rozk³adzie równomiernym w przedziale [0, 1];
5) uaktualnienie po³o¿enia ka¿dej cz¹stki:
xi (k ) = xi (k − 1) + vi (k )

(9)

W celu inicjalizacji cz¹stek mo¿na utworzyæ wektor AC okrelaj¹cy kolejnoæ zadañ
na podstawie oszacowanego kosztu transportu zadania i do zadania i+1, w kolejnoci nierosn¹cej oraz wektor BC, który przedstawia kolejnoæ lokacji na podstawie odleg³oci z lokacji j do j+1, uszeregowanej nierosn¹co. Wektor rozwi¹zañ xi polega wiêc na przypisaniu
kolejno zadañ z wektora AC do lokacji z wektora BC [8].
W pracy [7] przedstawiono przybli¿enie optymalizacji rojem cz¹stek (fuzzy particle
swarm approach), które mo¿na stosowaæ do rozwi¹zania mniej skomplikowanych problemów QAP. Dla zbioru n obiektów N = {N1, N2, ..., Nn}i zbioru n lokacji L = {L1, L2, ..., Ln}
mo¿na relacjê przypisania obiektów do lokalizacji wyraziæ jako:
⎡ as11 as12
⎢ as
as22
AS = ⎢ 21
⎢ M
M
⎢
⎣ asn1 asn 2

L as1n ⎤
L as2n ⎥⎥
O
M ⎥
⎥
L asnn ⎦

(10)

gdzie asij okrela stopieñ przynale¿noci j-tego elementu Nj do i-tego elementu Li w relacji
AS.
Oczywicie elementy rozwi¹zania musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
asij ∈ {0,1}, i = 1, 2,...., n;
n

n

i =1

j =1

j = 1, 2,..., n

(11)

∑ asij = 1, ∑ asij = 1

W celu zastosowania algorytmu PSO do kwadratowego problemu przydzia³u nale¿y
przedefiniowaæ pozycjê X i prêdkoæ V w nastêpuj¹cy sposób [7]:
⎡ x11
⎢x
X = ⎢ 21
⎢ M
⎢
⎣ xn1

x12 L x1n ⎤
⎡ v11 v12
⎥
⎢v
x22 L x2n ⎥
v
; V = ⎢ 21 22
⎢ M
M O M ⎥
M
⎥
⎢
xn 2 L xnn ⎦
⎣ vn1 vn 2

L v1n ⎤
L v2n ⎥⎥
O M ⎥
⎥
L vnn ⎦

(12)
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przy ograniczeniach:
xij ∈ {0,1}, i = 1, 2,...., n;
n

∑ xij = 1,

i =1

j = 1, 2,..., n

(13)

n

∑ xij = 1
j =1

Aby macierz pozycji nie narusza³a ograniczeñ (11), nale¿y j¹ znormalizowaæ. Podlega
wiêc ona nastêpuj¹cemu przekszta³ceniu [7]:

X znormalizowana

⎡ x / ∑n x
i =1 i1
⎢ 11
⎢x / n x
= ⎢ 21 ∑ i =1 i1
⎢
M
⎢
⎢ x / ∑n x
i =1 i1
⎣ n1

n

x12 / ∑ i =1 xi 2
n

x22 / ∑ i =1 xi 2
M
n

xn 2 / ∑ i =1 xi 2

n

x1n / ∑ i =1 xin ⎤
⎥
n
L x2 n / ∑ i =1 xin ⎥⎥
⎥
O
M
⎥
n
L xnn / ∑ i =1 xin ⎥⎦
L

(14)

Macierz pozycji wskazuje potencjalne rozwi¹zanie przydzia³u. Wybieramy element
maksymalny w kolumnie i przypisujemy mu wartoæ 1, pozosta³e elementy przyjmuj¹ zerowe wartoci. Po przeanalizowaniu wszystkich kolumn i wierszy otrzymujemy rozwi¹zanie
problemu przydzia³u bez naruszenia ograniczeñ (11) [7].

3.3. Zastosowanie algorytmu pszczelego do rozwi¹zania QAP
Algorytm pszczeli jest algorytmem iteracyjnym, który mo¿na zrealizowaæ w kilku etapach [4, 9]:
1. Losowa inicjalizacja populacji pocz¹tkowej (permutacji).
2. Obliczenie funkcji celu dla ca³ej populacji i przejcie do kolejnego etapu czêci rozwi¹zañ.
3. Dopóki niespe³nione jest kryterium stopu, nale¿y przeprowadziæ:
 wybór miejsc do przeszukiwania s¹siedztwa (zdefiniowanie s¹siedztwa rozwi¹zania),
 rekrutacja pszczó³ do najlepszych miejsc (proporcjonalnie do jakoci miejsca),
 wyliczenie funkcji celu (posortowanie rozwi¹zañ populacji wed³ug funkcji celu),
 wybranie najlepszej pszczo³y w danym miejscu (ka¿de z przeszukiwañ lokalnych generuje najlepsze lokalne rozwi¹zanie),
 przeszukiwanie przestrzeni rozwi¹zañ niezatrudnionymi pszczo³ami  przypisanie pozosta³ych pszczó³ do losowych poszukiwañ i wyliczenie ich funkcji dopasowania.
4. Spe³nione kryterium stopu (np. zadana liczba iteracji)  wyznaczenie najlepszego rozwi¹zania.
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4. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów
Do przetestowania dzia³ania trzech algorytmów wybrano instancje testowe z biblioteki
QAPLIB, dostêpnej on-line [12], w której zawarte s¹ ró¿norodne zagadnienia przydzia³u przy kwadratowym wskaniku jakoci. Wyniki przyk³adowych eksperymentów podano
w tabeli 1.
Tabela 1
Wyniki eksperymentów dla algorytmów mrówkowych, algorytmów optymalizacji rojem cz¹stek
i algorytmów pszczelich dla wybranych instancji testowych z biblioteki QAPLIB

Nazwa
problemu

Algorytmy
mrówkowe

Algorytm PSO

Algorytmy
pszczele

Znane najlepsze
rozwi¹zanie

BUR26A

5473280

5527047

5466244

5426670

BUR26H

7182482

7292985

7098658

7098658

ESC32C

642

642

642

642

ESC32F

2

2

2

2

ESC32G

6

6

6

6

LIPA40A

31538

32412

31932

31538

LIPA50B

1460852

1210244

1422472

1210244

LIPA70B

5379780

4603200

5503244

4603200

LIPA90A

363379

366396

363095

360630

NUG21

2764

2818

2464

2438

NUG25

4280

4370

3764

3744

SKO42

16788

17622

16014

14934

SKO49

26624

27312

23644

22004

SKO81

102258

104060

91746

86072

WIL50

51388

53044

49086

48816

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów mo¿na stwierdziæ, ¿e najlepszym algorytmem do rozwi¹zania problemów przydzia³u przy kwadratowym wskaniku jakoci
jest algorytm pszczeli. W wiêkszoci przetestowanych przypadków znajdowa³ rozwi¹zanie
najbli¿sze najlepszemu znanemu rozwi¹zaniu. Przyjête parametry algorytmu pszczelego to
500 iteracji oraz 100 pszczó³.
W przypadku algorytmu optymalizacji rojem cz¹stek w instancjach z rodziny bur26
uzyskano co prawda wyniki gorsze, to jednak dla problemów z rodziny lipa osi¹ga³y bardzo dobre rezultaty, w³¹cznie ze znajdywaniem optymalnego rozwi¹zania. Na wyniki
obliczeñ wp³ywaj¹ parametry algorytmu, w tym wspó³czynniki c1 i c2. Najlepsze wyniki
otrzymane zosta³y dla parametrów c1 = c2 = 0,2. Przyjêto 500 iteracji algorytmu. Wp³yw
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wspó³czynnika inercji jest zale¿ny od rozmiaru instancji problemu  dla problemu
bur26a.dat najlepsze wyniki dawa³a wartoæ inercji równa 0,5, dla wiêkszego lipa40a.dat 
ni¿sza wartoæ (0,25). W badanych instancjach wy¿szy wspó³czynnik inercji pogarsza³
otrzymywane wyniki.
Algorytm mrówkowy wykonywany by³ równie¿ dla kilku mo¿liwych ustawieñ. Niestety trudno jest ustaliæ najlepsze parametry, przetestowano wiêc go dla wybranych ustawieñ: 500 iteracji, wspó³czynnik wyparowywania feromonu 0,1, maksymalny poziom feromonu τmax = 10 i minimalny poziom feromonu τmin = 0,1.

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono zastosowanie trzech algorytmów inspirowanych przez naturê do rozwi¹zania kwadratowego problemu przydzia³u. Sporód przedstawionych algorytmów stadnych, najlepsze wyniki zosta³y uzyskane dla algorytmu pszczelego. G³ównym
problemem w przetestowaniu algorytmów mrówkowych i optymalizacji rojem cz¹stek by³o
dobranie odpowiednich ustawieñ parametrów.
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