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Povzetek 

 

Metahevristično reševanje kombinatoričnih optimizacijskih problemov je sodobno in 

hitro rastoče raziskovalno področje. Razlog je predvsem v pomembnosti 

kombinatoričnih optimizacijskih problemov tako v znanosti kakor tudi v industriji.  

 

V nalogi predstavljam postopek  metahevrističnega reševanja optimizacijskih 

problemov s kolonijami mravelj, in sicer pri problemih iskanja najkrajše poti in 

razdelitve mreže. 

 

Najprej predstavim osnovne pojme metahevristike in njene glavne značilnosti. Poleg 

tega prikažem tudi dve najpopularnejši metahevristični metodi in ju podkrepim z najbolj 

znanimi algoritmi. Sledi podrobnejša razlaga optimizacijske metode s kolonijami 

mravelj, njenih osnovnih gradnikov, lastnosti in parametrov. Nakažem tudi možnost 

paralelizacije, ki nam jo ta metoda sama ponuja. Nato na konkretnem problemu iskanja 

najkrajše poti prikažem, kako različne vrednosti parametrov vplivajo na potek reševanja 

in rešitev samo. V nadaljevanju spregovorim o uporabi optimizacijske metode s 

kolonijami mravelj pri praktičnem problemu razdelitve mreže. Za ta problem predlagam 

tri različne izvedbe algoritma s kolonijami mravelj. Prvi je osnovni algoritem, drugi je 

večnivojski, ki je nadgradnja osnovnega z večnivojsko metodo, tretji pa je hibridni, kjer 

združim vektorsko razdelitev in osnovni algoritem. 
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Nalogo sklenem z oceno učinkovitosti naših izvedb algoritmov v primerjavi z dobro 

znanimi algoritmi ter nakažem nekatere pomembnejše smernice za iskanje novih poti 

pri razširitvi in dodelavi predstavljenih algoritmov. 
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Abstract 

Metaheuristic solving of the optimization problem with ant colonies 
 

The field of metaheuristics for the application to combinatorial optimization problems is 

a rapidly growing field of research. This is due to the importance of combinatorial 

optimization problems for the scientific as well as the industrial world. 

 

This thesis presents the process of metaheuristic solving of optimizational problems 

with ant colonies. I introduce the use of Ant-Colony Optimization when solving the 

shortest-path problem and the mesh-partitioning problem. 

 

First, I describe some fundamental ideas about metaheuristics and the main 

characteristics. In addition, I also show the two most popular metaheuristic methods and 

substantiate them with the most famous algorithms. I then continue with a detailed 

explanation of the Ant-Colony Optimization method, its basic constructs, characteristics 

and parameters. I also show the possibilities of parallelization, which is offered to us by 

the method itself. Then I show, with the use of a concrete problem of finding the 

shortest path, how different values of the parameters can influence the course of solving 

and the solution itself. In the following I talk about the use of the Ant-Colony 

Optimization method during a practical problem of mesh partitioning. For this problem 

I suggest three different types of Ant-Colony Algorithm. First, is the basic algorithm; 

second, is the multilevel algorithm, which is an upgrade of the basic algorithm with the 

multilevel method; and third, is the hybrid algorithm, where I combine vector 

quantization and the basic algorithm. 
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I conclude this thesis with an evaluation of our algorithms in comparison to well-known 

algorithms and I also indicate some more important guidelines for the future work with 

our algorithms. 
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Uvod 

1 Uvod 

 

1.1 Definicija problema 
 

Mnogo optimizacijskih problemov, bodisi praktične ali teoretične narave, sestoji iz 

iskanja »najboljše« sestave množice spremenljivk za dosego določenega cilja. Probleme 

delimo v dve skupini: tiste, katerih rešitve so kodirane z realnimi vrednostmi 

spremenljivk, in tiste, katerih rešitve so kodirane z diskretnimi vrednostmi 

spremenljivk. Med slednjimi najdemo razred t. i. kombinatoričnih optimizacijskih 

problemov. Kot navajata Papadimitriou in Steiglitz [76], iščemo pri kombinatoričnih 

optimizacijskih problemih element iz števne (po možnosti končne) množice. Iskani 

element je lahko celo število, podmnožica, permutacija ali graf. 

 

Definicija 1: Kombinatorični optimizacijski problem P = (S, f , Ω) definiramo z: 

 množico spremenljivk X = {x1, …, xn} 

 domenami D1, …, Dn spremenljivk, kjer xi zavzame vrednost v Di, i = 1, …, n  

 končno množico omejitev Ω, ki so definirane nad spremenljivkami 

 kriterijsko funkcijo 1 n:f D D +× × →L , ki jo minimiziramo 

 množico vseh dopustnih rešitev S = {s = (v1, …, vn) | vi ∈ Di ∧ vi zadošča 

omejitvam iz Ω, za i = 1, …, n}. 

 

Navadno imenujemo S iskalni prostor ali prostor dopustnih rešitev. Vsak element 

množice S je kandidat za končno rešitev. Da bi rešili kombinatorični optimizacijski 

problem, moramo najti tako rešitev s* ∈ S, ki nam vrne minimalno vrednost kriterijske 
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funkcije. Torej mora veljati f (s*) ≤ f (s) ∀s ∈ S. Rešitev s* imenujemo tudi globalna 

minimalna rešitev problema P; množico globalnih minimalnih rešitev danega problema 

označimo z S*. 

 

Primeri kombinatoričnih optimizacijskih problemov so problem trgovskega potnika, 

problem kvadratne dodelitve ter problemi urnikov in razvrščanja. Zaradi velikega 

praktičnega pomena tovrstnih problemov je bilo do sedaj za njihovo reševanje narejenih 

že veliko algoritmov, ki jih lahko ločimo v dve skupini: na natančne in hevristične 

algoritme. Toda za kombinatorične optimizacijske probleme, ki so NP-težki, ne 

obstajajo polinomski algoritmi (če velja P ≠  NP). Torej bi za te probleme natančni 

algoritmi potrebovali (v najslabšem primeru) eksponentno dolgo časa, da bi prišli do 

optimalne rešitve, kar je za praktično rabo nesprejemljivo. Zato so se v zadnjih 

desetletjih pri reševanju kombinatoričnih optimizacijskih problemov zelo razširile 

hevristične metode. Tu sicer žrtvujemo zagotovilo, da bomo našli optimalno rešitev, 

dobimo pa relativno dobro rešitev v mnogo krajšem času. 

 

Pri osnovnih hevrističnih metodah navadno razlikujemo med konstruktivnimi metodami 

ter metodami z lokalnim iskanjem. Konstruktivni algoritmi gradijo rešitve z dodajanjem 

komponent k začetni prazni rešitvi, in sicer tako dolgo, dokler rešitev ni končana. 

Tovrstne hevristične metode so navadno najhitrejše, vendar vračajo rešitve, ki so po 

navadi slabše od rešitev dobljenih z algoritmi lokalnega iskanja. Algoritmi lokalnega 

iskanja začnejo namreč z neko začetno rešitvijo in iterativno poskušajo zamenjati 

trenutno rešitev z boljšo, ki se nahaja v primerno definirani soseščini trenutne rešitve.  

 

Definicija 2: Soseščina je določena s funkcijo , ki priredi vsaki  

množico sosedov . Množica  se imenuje soseščina dopustne rešitve s. 

: 2SN S → s S∈

( )N s S⊆ ( )N s

ŝ S∈ ˆ ˆ( ) : ( ) ( )s N s f s f s

 

S tako vpeljano soseščino lahko definiramo pojem lokalno minimalne rešitve. 

 

Definicija 3: Lokalno minimalna rešitev (lokalni minimum) glede na soseščino N je 

rešitev , za katero velja ∀ ∈ ≤

ˆ ˆ( ) : ( ) ( )s N s f s f s∀ ∈ < ŝ

. Če velja 

, imenujemo  strogi lokalni minimum. 
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Uvod 

Ker je maksimizacija kriterijske funkcije f enakovredna minimizaciji –f, bom v tem delu 

velikokrat govoril kot o optimizaciji kriterijske funkcije (tj. iskanju optimuma), in s tem 

pridobil na splošnosti. 

 

 

1.2 Definicija metahevristike 
 

V zadnjem času so bile razvite nove vrste hevrističnih algoritmov, ki poskušajo združiti 

osnovne hevristične metode ter na nekem višjem nivoju učinkoviteje preiskovati iskalni 

prostor. Te metode so dandanes znane pod imenom metahevristika oz. metahevristični 

algoritmi. Sam izraz metahevristika je prvič uporabil Glover [39] in je izpeljan iz dveh 

grških besed. Hevristika izhaja iz glagola heuriskein, ki pomeni »najti«, medtem ko 

predpona meta pomeni »preko, na višjem nivoju«. Preden je postala metahevristika 

splošno uporabljen izraz, se je tovrstni način pogosto omenjal kot moderna hevristika 

[80].  

 

Razred metahevrističnih algoritmov vsebuje med drugim tudi optimizacijo s kolonijami 

mravelj, evolucijsko računanje, skupaj z genetskimi algoritmi, lokalno iskanje, 

simulirano ohlajanje in tabu-iskanje. Obsežen pregled strokovne literature s področja 

metahevristike sta zbrala Osman in Laporte v [75]. 

 

Za metahevristiko še ne obstaja splošno sprejeta definicija, čeprav so v zadnjih letih 

predložili kar nekaj možnih definicij. V nadaljevanju navajam nekatere izmed teh. 

 

»Metahevristika je postopek iterativnega generiranja, ki vodi podrejene hevristike z 

inteligentno združitvijo različnih konceptov preiskovanja in izkoriščanja iskalnega 

prostora. Pri tem se za organizacijo informacij, s katerimi se lahko učinkovito najde 

skoraj optimalna rešitev, uporabljajo učne strategije [75].« 

 

»Metahevristika je glavni iterativni postopek, ki vodi in spreminja operacije podrejenih 

hevristik za učinkovito pridobivanje kakovostnih rešitev. Pri vsaki ponovitvi lahko 

uporablja popolno (lahko tudi delno) rešitev ali zbirko rešitev. Podrejene hevristike so 

 3



METAHEVRISTIČNO REŠEVANJE OPTIMIZACIJSKEGA PROBLEMA S KOLONIJAMI MRAVELJ 

lahko visoko- (ali nizko-) nivojske procedure, enostavno lokalno iskanje ali le 

konstruktivna metoda [95].« 

 

»Metahevristika je visokonivojska strategija, ki vodi osnovne, bolj problemsko 

specifične hevristike, da bi povečala njihovo učinkovitost. Njen glavni cilj je izogib 

lokalnemu optimumu (česar iterativno izboljševanje ni sposobno), ki ga lahko doseže s 

tem, da bodisi dovoli korake, ki poslabšajo rešitev, ali pa na »inteligentnejši« način (kot 

so naključne začetne rešitve) uvaja nove začetne rešitve za lokalno iskanje. Veliko 

metahevristik lahko označimo s težnjo po hitri izdelavi visokokakovostnih rešitev. Ta 

težnja ima različne oblike in je lahko sestopajoča, kadar temelji na kriterijski funkciji, 

spominska, kadar temelji na predhodnih odločitvah, ali izkustvena, kadar temelji na 

predhodni kakovosti. Veliko metahevrističnih načinov temelji na verjetnostnih 

odločitvah, narejenih med iskanjem. Nasprotno od popolnoma naključnega iskanja: pri 

metahevrističnih algoritmih naključnost ni uporabljena slepo, temveč na inteligenten, 

usmerjen način [85].« 

 

»Na metahevristiko lahko gledamo kot na splošno algoritmično ogrodje, ki ga lahko 

uporabljamo pri različnih optimizacijskih problemih, in to z relativno malo 

prilagoditvami za določen problem [65].« 

 

Glavne lastnosti, ki opredeljujejo metahevristiko so torej: 

 Metahevristike so strategije, ki »vodijo« iskalni proces. 

 Njihov cilj je učinkovito preiskovanje iskalnega prostora v želji po (skoraj) 

optimalni rešitvi. 

 Tehnike, ki jih uporabljajo metahevristični algoritmi, segajo od preprostih 

postopkov lokalnega iskanja do kompleksnih učnih procesov. 

 Metahevristični algoritmi so hevristični, kar pomeni, da v polinomskem času 

najdemo neko bolj ali manj kakovostno sub-optimalno rešitev; navadno so 

verjetnostni algoritmi, kar pomeni, da za usmerjanje iskanja uporabljajo 

verjetnostno pravilo – pri odločanju se upoštevajo psevdonaključna števila in 

pravila za uporabo le-teh (kriteriji). 

 Ti algoritmi lahko vsebujejo mehanizme, ki preprečujejo, da bi se ujeli v 

lokalnih optimumih iskalnega prostora. 
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Uvod 

 Metahevristike niso problemsko specifične. 

 Metahevristika lahko izkorišča domensko specifično znanje v obliki hevristik, ki 

pa jih vodi z višjenivojsko strategijo. 

 Dandanes se uporablja vse več izpopolnjenih metahevristik, ki pri vodenju 

iskanja uporabljajo t. i. iskalne izkušnje (vključene v neko obliko spomina). 

 

Na kratko lahko rečemo, da so metahevristike visokonivojske strategije za preiskovanje 

iskalnega prostora z uporabo različnih metod. Zelo pomembno je tudi dinamično 

ravnotežje med preiskovanjem (angl. exploration) ter izkoriščanjem (angl. exploitation). 

Izraz preiskovanje se v splošnem nanaša na preiskovanje iskalnega prostora oz. hitrost 

premikanja po njem, medtem ko se izkoriščanje nanaša na izrabljanje do tedaj zbranih 

iskalnih izkušenj in se pri tem osredotoča predvsem na neka manjša področja iskalnega 

prostora, ki dajejo visokokakovostne rešitve. Ravnotežje med preiskovanjem in 

izkoriščanjem je zelo pomembno, saj omogoča, da lahko v iskalnem prostoru hitro 

najdemo področja z visokokakovostnimi rešitvami in ne zapravljamo časa na že 

preiskanih področjih, ki ne dajejo oz. obetajo visokokakovostnih rešitev.  

 

Iskalne strategije, uporabljene v različnih metahevristikah, so zelo odvisne od filozofije 

same metahevristike. Obstaja nekaj različnih filozofij, ki so v obstoječih 

metahevristikah.  

 

Na nekatere izmed njih lahko gledamo kot na »inteligentne« razširitve algoritmov 

lokalnega iskanja. Cilj tovrstnih metahevristik je pobeg iz lokalnih optimumov v želji 

po nadaljnjem preiskovanju iskalnega prostora in v upanju po najdbi boljšega lokalnega 

optimuma. Kot primer lahko navedemo tabu-iskanje, lokalno iskanje ter simulirano 

ohlajanje. Te metahevristike, imenovane tudi trajektorne metode (angl. trajectory 

methods), delujejo na eni ali več sestavah soseščine. 

 

Po drugi strani lahko najdemo pri algoritmih, kot sta optimizacija s kolonijami mravelj 

in evolucijsko računanje, drugačno filozofijo. Tu je navzoča komponenta »učenja«, in 

sicer se skuša bodisi implicitno ali eksplicitno naučiti korelacij med odločitvenimi 

spremenljivkami, s katerimi se najde visokokakovostna področja v iskalnem prostoru. 

Ta vrsta metahevristik deluje po načelu usmerjenega vzorčenja iskalnega prostora. Na 
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primer, v evolucijskem računanju dosežemo to s kombiniranjem rešitev, pri optimizaciji 

s kolonijami mravelj pa z vzorčenjem iskalnega prostora v vsaki ponovitvi glede na 

verjetnostno porazdelitev. 

 

Ker obstaja kar nekaj razvrstitev metahevristik glede na njihove lastnosti, bom v 

razdelku 1.3 najprej na kratko naštel in opisal nekaj teh načinov. V razdelkih 1.4 in 1.5 

bom opisal sedaj najpomembnejše metahevristike, in sicer bom v razdelku 1.4 

predstavil trajektorne metode in v razdelku 1.5 populacijsko usmerjene metode. Ker je 

težko sestaviti popolni pregled metahevristik in pri tem uravnoteženo obravnavati vse 

pomembne vidike, se bom osredotočil le na okviren vidik. Moj namen je poudariti 

različne zamisli, ki se uporabljajo pri metahevristikah ter analizirati podobnosti in 

razlike med njimi. Ker ne bom izvedel vseh metahevristik, bi napotil bolj zavzete bralce 

k obsežni literaturi, npr. [30, 46, 94, 97]. 

 

 

1.3 Razvrstitve metahevristik 
 

Obstajajo različne razvrstitve in opisi metahevrističnih algoritmov. Te so odvisne od 

izbranih značilnosti, s katerimi razlikujemo metahevristike. Vsaka od razvrstitev je 

rezultat svojevrstnega pogleda nanje. V nadaljevanju bom na kratko opisal 

najpomembnejše razvrstitve metahevristik, pri čemer bom sledil delu Bluma in Rolija 

[10]. 

 

Iz narave ali drugače navdahnjeni algoritmi: Najbolj intuitivna razvrstitev 

metahevristik temelji na poreklu algoritma. Obstajajo iz narave navdahnjeni algoritmi 

(kot sta genetski algoritem in optimizacija s kolonijami mravelj) ter drugače 

navdahnjeni algoritmi (kot sta tabu-iskanje in lokalno iskanje). Takšna razvrstitev pa ni 

sprejemljiva iz naslednjih razlogov. Prvič, veliko novejših hibridnih algoritmov ne 

spada v nobenega izmed razredov (oziroma v oba istočasno). Drugič, včasih je lahko 

sporno algoritem uvrstiti natančno v enega izmed razredov. Na primer, lahko se 

vprašamo ali ni uporaba spomina v tabu-iskanju tudi navdahnjena iz narave? 
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Uvod 

Dinamična ali statična kriterijska funkcija: Metahevristike lahko razvrstimo tudi po 

tem, kako uporabljajo kriterijsko funkcijo. Medtem ko nekateri algoritmi kriterijske 

funkcije med iskanjem ne spreminjajo, jo drugi spreminjajo, kot je to primer pri 

vodenem lokalnem iskanju. Tu se lokalnemu optimumu izognemo s spremembo 

iskalnega področja. To lahko naredimo s preskokom v drugo (izhodiščno) lokacijo 

iskalnega prostora ali pa z zamenjavo funkcije soseščine. Temu primerno se med 

iskanjem lahko spreminja tudi kriterijska funkcija, in to z uporabo informacij, ki so bile 

pridobljene med iskanjem do tistega trenutka. 

 

Ena ali več sestav soseščine: Večina metahevrističnih algoritmov deluje na eni sami 

sestavi soseščine. Obstajajo pa tudi metahevristike, kot je iskanje s spremenljivo 

soseščino, ki uporabljajo množico sestav soseščin, ki ponujajo možnost spreminjanja 

iskanja. 

 

Uporaba ali neuporaba spomina: Zelo pomembna lastnost, po kateri razvrščamo 

metahevristike, je uporaba zgodovine iskanja. Algoritmi, ki ne uporabljajo spomina, 

izvajajo Markovski proces, saj uporabljajo za določanje naslednje poteze le trenutno 

stanje iskalnega procesa. Obstaja več načinov uporabe spomina: navadno razlikujemo 

med uporabo kratkoročnega in dolgoročnega spomina. Prvi hrani podatke o nedavno 

izvedenih premikih, že obiskanih rešitvah oziroma bolj splošno izbranih odločitvah. 

Drugi pa je po navadi zbirka sintetičnih parametrov o iskanju. Uporaba spomina je eden 

izmed osnovnih elementov močnih metahevristik. 

 

Populacija rešitev ali posamezna rešitev: Lastnost, ki se lahko uporablja za razvrstitev 

metahevristik, je število sočasno uporabljenih rešitev. Algoritmi, ki uporabljajo eno 

rešitev, se imenujejo tudi trajektorne metode in vsebujejo metahevristike lokalnega 

iskanja, kot sta tabu-iskanje in lokalno iskanje. Vse te metahevristike imajo skupno 

lastnost, da med iskanjem opišejo tirnice v iskalnem prostoru. Metahevristike, ki 

delujejo nad populacijo rešitev, pa izvajajo iskalni proces, ki opisuje evolucijo množice 

točk v iskalnem prostoru. 
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Sledi opis najpomembnejših metahevristik glede na zadnjo razvrstitev, ki deli 

metahevristike na trajektorne metode in tiste, ki delujejo nad populacijo rešitev. Ta 

delitev, ki dovoljuje jasnejši opis algoritmov, je smiselna tudi zato, ker je zadnje čase 

opaziti usmeritev k povezovanju trajektornih in populacijskih metod. V naslednjih dveh 

razdelkih bom podrobneje opisal pomembnejše metahevristike. 

 

 

1.4 Trajektorne metode 
 

V tem razdelku bom govoril o metahevristikah, imenovanih trajektorne metode. Ta 

izraz se uporablja zato, ker je za iskalni proces, ki se izvaja pri teh metodah, značilna 

tirnica v iskalnem prostoru (tj. zaporedje obiskanih/pregledanih dopustnih rešitev).  

 

Na iskalni proces pri trajektornih metodah lahko gledamo kot na (diskretni) časovni 

razvoj diskretnega dinamičnega sistema [7, 22]. Algoritem začne v začetni rešitvi in 

začrta tirnico v prostoru rešitev. Dinamika sistema (nastajanje tirnice) je odvisna od 

uporabljene strategije. Pri enostavnih algoritmih velja, da se tirnica, ko doseže prehod, 

vedno preusmeri proti prevladujočemu atraktorju (npr. gradientna metoda;  slika 1). 

Atraktorji – v našem primeru so to lokalni optimumi – so lahko točke ali bolj zapletena 

področja. Značilnosti tirnice nam dajejo informacijo o vedenju algoritma in njegovi 

učinkovitosti v odvisnosti od primera, ki ga rešujemo. Velja poudariti, da je dinamika 

rezultat kombiniranja algoritma, predstavitve problema in primera problema.  

 

V nadaljevanju bom najprej opisal osnovne algoritme lokalnega iskanja. Sledil bo 

pregled kompleksnejših strategij, ki ga bom sklenil z algoritmi, ki spadajo med splošne 

preiskovalne strategije in lahko vsebujejo kot komponente druge trajektorne metode. 
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Slika 1: Enostavna trajektorna metoda: rešitvi si in sj sta lokalna minimuma ter sm in sn 

lokalna maksimuma; rešitev sp  leži na prehodu med dvema atraktorjema. 

 

 

1.4.1 Osnovno lokalno iskanje 
 

Pri osnovnem lokalnem iskanju, ki se navadno imenuje tudi iterativno izboljševanje (iz 

angl. Iterative Improvement), se vsak korak, ki je izbira rešitve s' iz soseščine N(s), 

izvede le v primeru, ko je dobljena rešitev s' boljša od trenutne s. Zato se algoritem 

ustavi v lokalnem optimumu. Struktura algoritma je naslednja: 

 

procedure Lokalno_iskanje 
begin 

s ← TvoriZačetnoRešitev() 
repeat 
 s ← Izboljšaj(N(s)) 
until izboljšava ni več možna 

       end 
 

Funkcija Izboljšaj(N(s)) vrača rešitve, ki so lahko prva izboljšava, najboljša 

izboljšava ali pa katerakoli vmes. V prvem primeru se med preiskovanjem soseščine 

N(s) izbere prvo rešitev, ki je boljša od s; v drugem primeru se temeljito razišče 

soseščino in vrne rešitev z najboljšo vrednostjo kriterijske funkcije. Obe metodi se 

ustavita v lokalnem optimumu. Zato temelji njuna učinkovitost predvsem na definicijah 

S, f in N.  
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Učinkovitost iterativnega izboljševanja pri kombinatoričnih optimizacijskih problemih 

je pogosto nezadovoljiva. Zato so bile razvite tehnike, ki preprečujejo ujetje v lokalnem 

optimumu, tako da so jim bili dodani mehanizmi, ki omogočajo pobeg iz lokalnih 

optimumov. S tem postane pogoj za končanje metahevrističnega algoritma mnogo bolj 

kompleksen, kot je le doseganje lokalnega optimuma. Možni pogoji za končanje so 

lahko časovna omejitev računanja, vnaprej določena vrednost kriterijske funkcije, 

omejeno število ponovitev brez izboljšave ipd. 

 

 

1.4.2 Simulirano ohlajanje 
 

Simulirano ohlajanje (SA iz angl. Simulated Annealing) se pogosto omenja kot 

najstarejša metahevristika in je zagotovo eden prvih algoritmov, ki je vseboval 

eksplicitno strategijo za pobeg iz lokalnega optimuma. Ta proces je analogen procesu 

ohlajanja materiala, ki pri tem preide v stanje z najnižjo energijo. Algoritem izhaja iz 

statistične mehanike (kjer je znan kot Metropolisov algoritem) in je bil najprej 

predstavljen kot iskalni algoritem za kombinatorične optimizacijske probleme [14, 57]. 

Osnovna ideja je, da se dovolijo koraki, ki vrnejo slabšo rešitev od trenutne (t. i. koraki 

navkreber), s čimer se lahko pobegne iz lokalnega optimuma. Verjetnost takega koraka 

se med iskanjem manjša. Struktura algoritma je naslednja: 

 

procedure Simulirano_ohlajanje 
begin 

s ← ZačetnaRešitev() 
T ← T0 
while pogoj za končanje ni dosežen do 
 s' ← NaključnoIzberi(N(s)) 
 if f(s') < f(s) then  s ← s'          % s' zamenja s 
 else Sprejmi s' kot novo rešitev z verjetnostjo p(T, s', s) 
 Posodobi(T) 
endwhile 

    end 
 

Algoritem zgradi najprej začetno rešitev (bodisi naključno ali hevristično) in nastavi 

začetno vrednost temperature T. Potem pri vsaki ponovitvi naključno izbere rešitev s' ∈ 

N(s), ki je nato sprejeta kot trenutna rešitev glede na f(s), f(s') in T. Trenutna rešitev s je 
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zamenjana z novo rešitvijo s', če je f(s') < f(s). V primeru, ko je f(s') ≥ f(s), pa pride do 

zamenjave z verjetnostjo p, ki je odvisna od T in Δf = f(s') - f(s), običajno po 

Boltzmannovi porazdelitvi T
fΔ-

e . Pri konstantni temperaturi T velja, da večja ko je Δf, 

nižja je verjetnost sprejetja premika iz s v s'. Po drugi strani pa je pri višji temperaturi T 

večja verjetnost sprejetja slabše rešitve in s tem pobega iz lokalnega optimuma. 

 

Ker se med iskanjem temperatura T niža, je na začetku verjetnost sprejetja slabših 

rešitev zelo visoka, a se počasi niža in algoritem konvergira proti preprostemu 

osnovnemu lokalnemu iskanju. Vendar ni nujno, da se T niža monotono; izpopolnjene 

ohlajevalne sheme vsebujejo tudi občasna povišanja temperature. Algoritem SA je 

rezultat dveh združenih strategij: naključnega iskanja in osnovnega lokalnega iskanja. V 

prvi fazi iskanja smo manj nagnjeni k izboljšavi in dovolimo raziskovanje iskalnega 

prostora; ta brezciljna komponenta se počasi zmanjšuje in vodi iskanje v konvergenco k 

(lokalnemu) optimumu.  

 

Za učinkovitost algoritma SA je zelo pomembna izbira ohlajevalne sheme. Ohlajevalna 

shema določa na osnovi temperature Tk (v k-ti ponovitvi) novo temperaturo Tk+1 (v k+1 

ponovitvi), in sicer Tk+1 = Q(Tk, k), kjer je Q(Tk, k) funkcija temperature in ponovitve. 

Teoretični rezultati na nehomogenih Markovskih verigah [1] kažejo, da pri točno 

določenih pogojih ohlajevalne sheme začasna rešitev zanesljivo konvergira proti 

globalnemu optimumu, če k → ∞. Takšna je tudi ohlajevalna shema, ki sledi 

logaritmičnemu zakonu 
0k 1 log( )k k

Γ
+ +=T , kjer je Γ∈  in k0 konstanta. Žal so ohlajevalne 

sheme, ki zagotavljajo konvergenco h globalnemu optimumu v praksi neprimerne, saj 

so prepočasne. Zato se uporabljajo hitrejše ohlajevalne sheme. Ena najbolj uporabljanih 

sledi geometričnemu zakonu:  

Tk+1 = αTk              (1) 

kjer je α ∈ (0,1). 

 

S spreminjanjem ohlajevalne sheme med iskanjem se lahko nastavi ravnotežje med 

preiskovanjem in izkoriščanjem. Na primer, na začetku iskanja je lahko T konstanta ali 

pa se linearno niža z namenom, da se vzorči iskalni prostor; nato lahko sledi T 

geometričnemu zakonu, tako da na koncu iskanje konvergira v (dober) lokalni optimum. 
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Bolj uspešne inačice so nemonotone ohlajevalne sheme [63, 74]. Te sheme, za katere je 

značilno izmenično ohlajanje in ogrevanje, dajejo ravnotežje, ki niha med 

preiskovanjem in izkoriščanjem. 

 

Ohlajevalna shema in začetna temperatura morata biti prirejeni za vsak reševani 

problem posebej, saj je cena izogibanja lokalnemu optimumu odvisna od sestave 

iskalnega področja. Preprost način empiričnega določanja začetne temperature T0 je, da 

najprej vzorčimo iskalni prostor z naključnim sprehodom in s tem dobimo grobo oceno 

povprečne vrednosti in odklon kriterijske funkcije. Seveda lahko uporabimo tudi bolj 

izpopolnjene sheme [54]. 

 

Dinamični proces, opisan z algoritmom SA, je Markovska veriga [29], saj proces začrta 

tirnico v prostoru rešitev, v katerem je naslednja rešitev izbrana v odvisnosti od 

predhodne. To pomeni, da osnovni algoritem SA ne uporablja spomina, čeprav je 

njegova uporaba lahko zelo koristna pri tovrstnih procesih [15]. 

 

Algoritem SA je bil uporabljen v mnogih kombinatoričnih optimizacijskih problemih 

(denimo problem kvadratne prireditve [18] in razvrščanja [92]). Reference na druge 

primere uporabe lahko najdemo v [2, 31, 54]. Danes se algoritem SA pogosteje 

uporablja le kot komponenta pri metahevristikah, manj pa kot samostojni iskalni 

algoritem. Različici algoritma SA, pri katerih nove rešitve ne sprejemamo več s 

pomočjo verjetnosti, sta tudi pragovno sprejemanje (angl. Threshold Accepting), kjer je 

nova rešitev sprejeta, če je sprememba njene kakovosti višja od trenutnega praga, in 

algoritem »vesoljni potop« (angl. The Great Deluge Algorithm), kjer je nova rešitev 

sprejeta, če je ta rešitev boljša ali od trenutno najboljše ali pa od trenutno določene 

zgornje meje [25, 26]. Seveda se pri obeh algoritmih, na enak način kot temperatura T 

pri algoritmu SA, vrednosti praga in zgornje meje nižajo. 
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1.4.3 Tabu-iskanje 
 

Tabu-iskanje (TS, iz angl. Tabu Search) je ena izmed najpogosteje uporabljenih 

metahevristik pri kombinatoričnih optimizacijskih problemih. Algoritem TS, ki ga je 

prvi opisal Glover leta 1986 [39], temelji na njegovih predhodnih zamislih, objavljenih 

v [38], kjer je podan podroben opis takšnega iskanja. Omenimo, da so bile takrat 

predložene sorodne ideje, poimenovane kot metode najbolj strmega vzpona oz. najmanj 

strmega spusta [48]. Algoritem TS nedvoumno uporablja zgodovino iskanja tako za 

pobeg iz lokalnega optimuma kakor tudi za izvedbo iskalne strategije.  

 

Osnovne pojme bom predstavil na preprosti različici algoritma TS. Sledil ji bo opis 

uporabnejših algoritmov TS in razprava o njihovih možnih izboljšavah. 

 

Preprost algoritem TS uporablja kot osnovno sestavino lokalno iskanje z najboljšo 

izboljšavo. Poleg tega uporablja tudi kratkoročni spomin za pobeg iz lokalnega 

optimuma ter za izogibanje ponavljanja. Sam algoritem je naslednji: 

 

procedure Preprosto_tabu_iskanje 
begin 

s ← TvoriZačetnoRešitev() 
TabuSeznam ← ∅ 
while pogoj za končanje ni dosežen do 
 s ← IzberiNajboljšega(N(s)\TabuSeznam) 
 Posodobi(TabuSeznam) 
endwhile 

       end 
 

Kratkoročni spomin je izveden s tabu-seznamom TabuSeznam, ki vsebuje zapise nekaj 

zadnjih obiskanih rešitev in prepoveduje premike proti njim. Iz soseščine trenutne 

rešitve so (začasno) izključne tiste rešitve, ki so na tabu-seznamu. V nadaljevanju bomo 

tej množici rekli kar dovoljena množica. Pri vsaki ponovitvi se kot nova trenutna rešitev 

izbere najboljša rešitev iz dovoljene množice. Ta rešitev se doda na tabu-seznam, ena 

izmed že vsebovanih rešitev pa se izloči s seznama (po navadi v vrstnem redu FIFO). 

Zaradi tovrstnega omejevanja dovoljenih rešitev v soseščini lahko gledamo na tabu-

iskanje kot na iskalno tehniko z dinamično soseščino [85]. Algoritem TS se ustavi takoj, 

ko je izpolnjen pogoj za končanje. Lahko pa se zgodi, da se algoritem TS ustavi zaradi 
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prazne dovoljene množice, torej če so vse rešitve iz N(s) na tabu-seznamu. Strategije, ki 

to preprečujejo, vsebujejo možnost izbire najstarejše obiskane rešitve, tudi če je ta na 

tabu-seznamu. 

 

Uporaba tabu seznama preprečuje vračanje v nedavno obiskane rešitve in sili iskanje, da 

sprejme tudi slabše premike. Z dolžino ℓ tabu-seznama (tj. časom trajanja prepovedi, 

angl. tabu tenure) se nadzoruje spomin iskalnega procesa. Če je ℓ majhen, se iskanje 

osredotoča na manjša področja (podobna soseščinam N(s)); v nasprotnem primeru pa 

velik ℓ sili iskalni proces k raziskovanju večjih območij, saj prepoveduje prehitre 

ponovne obiske večjemu številu rešitev. Seveda se ℓ lahko med iskanjem spreminja, kar 

vodi v bolj robustne algoritme. Na primer, čas trajanja prepovedi ℓ se lahko periodično 

naključno nastavi v intervalu [ℓmin, ℓmax] [90]. Bolj napredna uporaba dinamičnega časa 

trajanja prepovedi ℓ je predstavljena v [8, 9]; tam se ℓ poveča, če obstaja dokaz o 

ponovitvi rešitev (zato je potrebno večje preiskovanje), in se zmanjša, če ne pride do 

izboljšave (zato bi se moralo povečati izkoriščanje). Drugi načini kreiranja dinamičnega 

ℓ so opisani v [40]. 

 

Izvedba kratkoročnega spomina s seznamom, ki vsebuje popolne rešitve, ni praktična, 

ker je vzdrževanje seznama zelo neučinkovito. Zato se namesto celih rešitev hranijo le 

njihovi atributi (nekatere dolgoročne strategije TS hranijo tudi celotne, t. i. elitne 

rešitve). Atributi so po navadi komponente rešitve in premiki ali razlike med dvema 

rešitvama. Ker se pri tem lahko upošteva več atributov, se vpelje za vsakega izmed njih 

po en tabu-seznam. Množica atributov in pripadajoči tabu-seznami določajo tabu-

pogoje, ki se uporabljajo pri gradnji dovoljene množice. Hranjenje atributov namesto 

celotnih rešitev je učinkovitejše, a žal izgubimo del informacije, zato lahko pomeni 

prepoved atributa uvrstitev več kot ene rešitve na tabu-seznam. Posledično se lahko 

zgodi, da so lahko tudi visokokakovostne še ne obiskane rešitve izpuščene iz dovoljene 

množice. Da bi se izognili tej zagati, je treba definirati t. i. aspiracijski kriterij (angl. 

aspiration criterion), ki dovoljuje rešitvam s tabu-seznama, da so vsebovane tudi v 

dovoljeni množici. Z aspiracijskim kriterijem so določeni pogoji za gradnjo dovoljene 

množice. Najpogostejši aspiracijski kriterij izbere rešitve, ki so boljše kot do sedaj 

najboljša. Celoten algoritem, kot je bil ravnokar opisan, je naslednji: 

 

 14



Uvod 

procedure Tabu_iskanje 
begin 

s ← TvoriZačetnoRešitev() 
InicializirajTabuSezname(TabuSeznam1, …, TabuSeznamr) 
k ← 0 
while pogoj za končanje ni dosežen do 

  DovoljenaMnožica(s, k) ← {s' ∈ N(s) | s' ne krši tabu pogojev  
   ali pa zadošča vsaj enemu aspiracijskemu pogoju} 

  s ← IzberiNajboljšega(DovoljenaMnožica(s, k)) 
  PosodobiTabuSeznam&AspiracijskePogoje() 
  k ← k + 1 

endwhile 
end 
 

Tabu-seznami so le ena od možnosti izkoriščanja zgodovine iskanja. Po navadi so 

poistoveteni z uporabo kratkotrajnega spomina. Informacije, zbrane pri celotnem 

iskalnem procesu, so lahko prav tako uporabne, še posebej pri vodenju strategije 

algoritma. Tovrstni dolgoročni spomin je po navadi dodan k TS in lahko izrablja štiri 

zakonitosti: (časovno) bližino, pogostost, kakovost in vpliv. Spomin, ki temelji na 

bližini, zapiše za vsako rešitev (ali atribut) zadnjo ponovitev, v kateri je bila le-ta 

prisotna. Spomin, ki temelji na pogostosti, hrani za vsako rešitev (atribut) sled 

kolikokrat je bila ta obiskana. S to informacijo se ugotovijo področja (ali podmnožice) v 

prostoru rešitev, kjer je bilo iskanje omejeno, ali pa se je tu zadržalo daljši čas. Ta zvrst 

informacije, glede preteklosti, se po navadi izrablja za spremembo iskanja. Tretja 

zakonitost, tj. kakovost, izrablja zbiranje in izločanje informacij iz zgodovine iskanja, 

zato da se najdejo dobre komponente rešitve. Druge metahevristike (npr., optimizacija s 

kolonijami mravelj) izrecno uporabljajo to zakonitost pri učenju o dobrih kombinacijah 

komponent rešitev. In nazadnje, vpliv je lastnost, ki se nanaša na odločitve, narejene 

med iskanjem, in se lahko uporablja, da nam pokažejo, katere odločitve so bile najbolj 

kritične. Mnogo idej in strategij, ki izvirajo iz algoritma TS, je bilo in je sedaj 

uporabljeno pri drugih metahevristikah. 

 

Algoritem TS je bil uporabljen na številnih kombinatoričnih optimizacijskih problemih; 

primeri uspešne uporabe so robustni TS (angl. Robust Tabu Search) pri problemu 

kvadratne prireditve [90], reaktivni TS (angl. Reactive Tabu Search) pri problemu 

MAXSAT [8] in pri problemih prirejanja [21]. Načini TS prevladujejo pri razvrščanju 

[73] in usmerjanju vozil [37] ter še mnogo kje [89]. 
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1.5 Populacijske metode 
 

Za populacijske metode je značilno, da pri vsaki ponovitvi delujejo nad množico (tj. 

populacijo) rešitev, in ne nad eno samo rešitvijo. Vendar je končna učinkovitost 

algoritma zelo odvisna od načina upravljanja populacije. V kombinatorični optimizaciji 

sta najbolj raziskana evolucijsko računanje (EC iz angl. Evolutionary Computation) in 

optimizacije s kolonijami mravelj (ACO iz angl. Ant-Colony Optimization). Pri 

algoritmih EC spreminjamo populacijo osebkov s križanjem in mutacijo, medtem ko je 

za gradnjo rešitev pri algoritmu ACO uporabljena kolonija umetnih mravelj, ki so 

vodene preko feromonskih sledi in hevristične informacije (poglavje 2).  

 

 

1.5.1 Evolucijsko računanje 
 

Algoritmi EC so navdahnjeni z naravno sposobnostjo živih bitij po prilagajanju svojemu 

življenjskemu okolju. Te algoritme lahko na kratko opišemo kot računske modele 

evolucijskih procesov. V vsaki ponovitvi (generaciji) se nad osebki trenutne populacije 

uporabi določeno število operatorjev, tako da nastanejo osebki naslednje generacije. 

Navadno se uporabljata operator križanja, s katerim kombiniramo dva ali več osebkov v 

nove osebke, in mutacija, ki povzroči samoprilagoditev osebkov. Gonilna sila 

evolucijskih algoritmov je izbor osebkov, glede na njihovo uspešnost (ki je lahko 

vrednost kriterijske funkcije, rezultat simulacije eksperimenta ali pa kakšna druga mera 

kakovosti). Bolj uspešni osebki bodo bolj verjetno izbrani za člane populacije v 

naslednji generaciji in s tem postali starši novih osebkov. To je v skladu z načelom o 

preživetju najboljšega pri naravni evoluciji. 

 

V zadnjih nekaj letih je bilo predloženih nekaj izpeljank algoritmov EC, ki so bile 

razvite neodvisno ena od druge. Razvrstimo jih lahko v tri kategorije: evolucijsko 

programiranje (EP iz angl. Evolutionary Programming) [34, 35], evolucijske strategije 

(ES iz angl. Evolutionry Strategies) [79] in genetski algoritmi (GA iz angl. Genetic 

Algorithms) [53] (nadaljnje reference: [42, 68, 81, 93]). Evolucijsko programiranje, ki 

izhaja iz želje po izdelavi strojne inteligence in je v začetku delovalo nad diskretnimi 

končnimi avtomati, se v sedanjih različicah uporablja predvsem za zvezne 
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optimizacijske probleme. To velja tudi za večino sedanjih različic ES, medtem ko se 

algoritmi GA uporabljajo predvsem pri reševanju kombinatoričnih optimizacijskih 

problemov. V tem času je nastalo kar nekaj pregledov o metodah EC [3, 13, 32, 66, 84]. 

 

Pri opisu algoritmov EC, ki sledi v nadaljevanju, sledimo preglednemu delu [51], ki 

daje po našem mnenju jasen pregled nad različnimi komponentami algoritmov EC. 

Osnovna struktura algoritmov EC je naslednja: 

 

procedure Evolucijsko_računanje 
begin 

P ← TvoriZačetnoPopulacijo() 
Oceni(P) 
while pogoj za končanje ni dosežen do 
 P' ← Križaj(P) 
 P'' ← Mutiraj(P') 
 Oceni(P'') 
 P ← Izberi(P'' ∪ P) 
endwhile 

       end 
 

V zgornjem algoritmu je P populacija osebkov; populacija potomcev je narejena z 

uporabo križanja in mutacije. Osebki naslednje generacije so izbrani iz unije prejšnje 

populacije in populacije potomcev. Glavne lastnosti algoritma EC so opisane v 

nadaljevanju. 

 

Opis osebkov. Algoritmi EC delujejo nad populacijo osebkov, ki niso nujno rešitve 

problema; lahko so delne rešitve, množice rešitev ali katerikoli objekt, ki je na 

strukturiran način preoblikovan v eno ali več rešitev. V kombinatorični optimizaciji so 

rešitve najpogosteje predstavljene z nizom bitov ali pa so permutacije celih števil. 

Možne so tudi drevesne strukture ali celo bolj kompleksne strukture. V povezavi z 

algoritmi GA naj omenim, da imenujemo osebke genotipi, in rešitve, ki so zakodirane 

kot osebki, fenotipi. Tako razlikujemo med predstavitvijo rešitve in rešitvijo samo. Za 

uspešen algoritem EC sta pomembni primerni predstavitvi. Analize shem [53] in 

posplošitve form [77] sta primera, kjer lahko teorija pripomore k pravi izbiri 

predstavitve. 
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Evolucijski proces. V vsaki generaciji se moramo odločiti, kateri osebki bodo vstopili v 

populacijo oziroma naslednjo generacijo. Za to se uporabljajo selekcijske sheme. Če 

izbiramo osebke nove populacije le med potomci, govorimo o zamenjavi generacije, če 

pa v naslednjo generacijo prenašamo tudi osebke trenutne populacije, govorimo o 

stalnosti v evolucijskem procesu. Večina algoritmov EC deluje nad populacijami 

nespremenljive velikosti in z zadrževanjem najboljšega osebka v trenutni populaciji. 

Seveda se velikost populacije lahko tudi spreminja. Na primer, populacija se lahko iz 

generacije v generacijo manjša; sedaj lahko vzamemo za enega izmed pogojev za 

končanje algoritma EC tudi primer, ko ostane v populaciji le še en osebek ali pa ne 

moremo najti v populaciji nobenega partnerja za križanje. 

 

Sestava soseščine. Sestava soseščine na množici osebkov I je določena s funkcijo NEC : I 

→ 2I, ki določa vsakemu osebku i ∈ I množico osebkov NEC(i) ⊆ I, tj. potencialnih 

partnerjev osebka i, s katerim lahko ustvarja potomce. Če lahko križamo katerakoli 

osebka, kar je primer pri preprostem algoritmu GA, govorimo o nestrukturirani 

populaciji, sicer pa o strukturirani populaciji. Primer za algoritem EC, ki deluje pri 

strukturirani populaciji, je vzporedni algoritem GA (angl. Parallel Genetic Algorithm) 

[71]. 

 

Informacijski viri. Najpogostejša oblika informacijskega vira pri ustvarjanju potomcev 

so starši. Navadno je uporabljen par staršev (dvo-starševsko križanje), toda obstajajo 

tudi načini, kjer se ustvarjajo potomci več kot dveh staršev (več-starševsko križanje) 

[27]. Nedavno so začeli uporabljati pri ustvarjanju osebkov nove populacije tudi 

populacijsko statistiko. Primera sta kombiniranje iz genske banke (angl. Gene Pool 

Recombination) [72] in bitno simulirano križanje (angl. Bit-Simulated Crossover) [87], 

ki izkoriščata pri ustvarjanju nove populacije porazdelitev v iskalnem prostoru, 

opredeljeno s trenutno populacijo. 

 

Neprimernost. Pri algoritmih EC je pomembno, da najdemo način, kako ravnati z 

neprimernimi osebki. Med kombiniranjem osebkov se kaj lahko zgodi, da dobimo 

neprimernega potomca. Obstajajo trije osnovni načini za rešitev neljubega položaja. 

Najpreprostejše je zavrniti takšne osebke, a je pri nekaterih problemih (npr. pri urniku) 

težko najti primeren osebek. Zato je boljša (in pogosto celo neizogibna) strategija 
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kaznovanja neprimernih osebkov, kar storimo s funkcijo, ki meri kakovost osebka. 

Tretja možnost je popravljanje neprimernih osebkov [28]). 

 

Strategije stopnjevanja. Pri številnih aplikacijah se je izkazala uporaba izboljševalnega 

mehanizma za zelo koristno metodo za povečanje uspešnosti osebkov. Algoritmi EC, ki 

uporabljajo lokalno iskanje pri vsakem osebku populacije, so pogosto imenovani 

memetični algoritmi (angl. Memetic Algorithms) [69, 70]. Medtem ko zagotavlja 

uporaba populacije preiskovanje iskalnega prostora, pripomore lokalno iskanje k hitri 

razpoznavi »dobrih« področij v iskalnem prostoru. Naslednja strategija stopnjevanja je 

uporaba kombinirnih operaterjev, ki skušajo nedvoumno združiti »dobre« dele osebkov 

(namesto preprostega enotočkovnega križanje, denimo). S tem se zapelje iskanje, 

izvedeno z algoritmom EC, v področja osebkov z izbranimi »dobrimi« lastnostmi. 

Tovrstnim tehnikam pravimo včasih tudi vezano učenje (angl. linkage learning) [43, 49, 

91, 98]. Omenimo še, da so bili predloženi tudi posplošeni kombinirni operatorji, ki 

vnašajo v EC idejo o »iskanju v soseščini« [78]. 

 

Strategije raznolikosti. Ena glavnih težav algoritmov EC – še posebej, če uporabljamo 

lokalno iskanje – je prehitra konvergenca proti sub-optimalnim rešitvam. 

Najpreprostejši mehanizem, ki preusmeri iskanje, je uporaba mutacije. Preprosta oblika 

mutacije je uvedba naključne motnje, neke vrste šuma, v osebek. Z namenom, da se 

izognemo prehitri konvergenci, obstajajo različni načini vzdrževanja populacijske 

raznolikosti. Odkrivanje niš (angl. niching) pomeni skupek strategij, ki skrbijo za 

raznolikost populacije. Verjetno najstarejša strategija se imenuje izrivanje (angl. 

crowding) [20], kjer potomec nadomesti najbolj podobnega starša, medtem ko spada 

porazdeljevanje uspešnosti (angl. fitness sharing) [44] med novejše strategije, kjer se 

reproduktivna uspešnost določenega osebka v populaciji proporcionalno zmanjša glede 

na število drugih osebkov, ki si delijo isto območje iskalnega prostora. 

 

Algoritmi EC so bili uporabljeni pri večini kombinatoričnih optimizacijskih problemov 

in optimizacijskih problemih nasploh. Nedavno so bili doseženi lepi uspehi na področju 

bioinformatike [33], večkriterijske optimizacije [16] in v razvijajoči se strojni opremi 

[82]. Obsežen pregled uporabe EC je moč najti v [4].  
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2 Reševanje s kolonijami mravelj 

 

Umetne mravlje, uporabljene pri optimizaciji s kolonijami mravelj, so procedure, ki 

sestavljajo rešitve z uporabo verjetnosti. Pri postopnem (korak za korakom) sestavljanju 

rešitve mravlja upošteva hevristično informacijo o problemu, ki ga rešuje, in o t. i. 

feromonskih sledeh, ki se med samim reševanjem spreminjajo, in ki izražajo do danega 

trenutka pridobljeno informacijo o trenutni rešitvi problema. 

 

To metodo lahko uporabimo pri reševanju kateregakoli diskretnega optimizacijskega 

problema, pri katerem se uporablja kako pravilo za gradnjo rešitve. Dodatno lahko pri 

reševanju upoštevamo tudi končno množico omejitev, s katero »prilagodimo« rešitev 

določenim zahtevam. 

 

 

2.1 Optimizacija s kolonijami mravelj 
 

Pri družabnih žuželkah (mravljah, čebelah, termitih in osah) opazimo sposobnost 

skupinskega reševanja problemov [19]. Pri iskanju hrane so nekatere vrste mravelj 

sposobne izbrati najkrajšo pot med množico alternativnih poti, ki vodijo iz njihovega 

mravljišča do hrane. Mravlje namreč med hojo puščajo za seboj kemično sled (t. i. 

feromonsko sled). Takšna sled privablja druge mravlje, tako da te izberejo pot, ki je 

najbogatejša s feromoni. Ta proces, pri katerem mravlje s feromoni obogatijo svojo 

sled, vodi k izbiri najkrajše poti. V mravljišče se najprej vrnejo tiste mravlje, ki najdejo 

najkrajšo pot tako od mravljišča do hrane kakor tudi nazaj. Torej je v trenutku, ko se te 
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mravlje vrnejo v mravljišče, količina feromonov na krajših poteh večja kot na daljših. S 

tem posredno stimulativno vplivajo na druge mravlje iz mravljišča, da izberejo isto, 

krajšo pot (slika 2). 

 

 
 

Slika 2: Poizkus z dvojnim mostom: a) mravlje začno raziskovati dvojni most; b) na 
koncu izbere večina mravelj krajšo pot; c) procentualna porazdelitev mravelj glede na 
izbrano najkrajšo pot (po Goss et al. [45]). 

 

Z uporabo optimizacijskega postopka, ki temelji na ravnokar opisanem delovanju 

mravelj, in upoštevanju izhlapevanja feromonov, s katerim se izognemo prezgodnji 

konvergenci k slabim rešitvam, je Colorni s sodelavci [17] predloži zanimivo 

optimizacijsko metodo, imenovano optimizacija s kolonijami mravelj (ACO iz angl. Ant 

Colony Optimization). To metodo so uporabili na klasičnih NP-težkih kombinatoričnih 

optimizacijskih problemih. Optimizacija temelji na posredni komunikaciji v koloniji 

preprostih agentov – imenovanih (umetne) mravlje – ki so vodeni s sledjo (umetnih) 

feromonov. Pri sestavljanju rešitev uporablja hevristiko, temelječo na verjetnostnem 

pravilu. Natančneje, verjetnost neke odločitve je določena z intenzivnostjo feromonov 

in dodatne hevristične informacije. Slednja zajema dodatno znanje o reševanem 

 22



Reševanje s kolonijami mravelj 

problemu, ki ga lahko pridobimo z vhodnimi podatki problema ali pa med samim 

izvajanjem algoritma. 

 

 

2.2 Vedenje mravelj 
 

Pomembno je poudariti, da je mravelj običajno več (njihovo število označimo z m) in da 

se premikajo hkrati in neodvisno druga od druge ter da je vsaka mravlja zmožna najti 

rešitev (verjetno slabo). Navadno se dobre rešitve pojavijo kot rezultat kolektivne 

interakcije med mravljami, pridobljene z branjem in ustvarjanjem intenzivnosti 

feromonske sledi. Med premikanjem si mravlja sproti zapomni trenutno delno rešitev, ki 

jo je do takrat sestavila, in sicer v obliki poti, ki jo je opravila na grafu. 

 

Vsaka mravlja ima naslednje lastnosti: 

 Pri iskanju optimalnih rešitev preiskuje uteženi graf G(V, E), kjer ima vsaka 

povezava (vi, vj ) ceno cij  ≠  0. 

 Ima določeno izhodiščno vozlišče v(0) ∈ V, iz katerega mravlja prične svoj 

sprehod po grafu G, in enega ali več končnih pogojev. 

 Če je v nekem vozlišču v(t) = vi in ni zadoščeno nobenemu izmed končnih 

pogojev, potem se v t+1-vem koraku premakne v vozlišče vj, ki je v njeni 

soseščini, torej v vozlišče v(t+1) = vj. 

 Ima spomin, ki ga uporablja za shranjevanje informacije o poti, ki jo je 

prehodila. Spomin lahko uporablja pri sestavljanju možne rešitve, pri oceni 

njene kakovosti in za vračanje v izhodišče ter s tem povezano odlaganje 

feromonov. 

 Premik v naslednje vozlišče izbere po verjetnostnem pravilu, ki je odvisno od 

lokalno dostopnih feromonskih sledi, hevrističnih vrednosti, mravlji lastnega 

spomina in omejitev problema. Verjetnost pij,k, da se bo k-ta mravlja v t+1-vem 

koraku premaknila iz vozlišča vi v vozlišče vj po povezavi, ki ima ceno cij, je 

sorazmerna z deležem feromonov in hevristično informacijo na tej povezavi. 

Podana je s: 
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kjer je ηij vnaprej določena hevristična mera, običajno kar ηij = 1/cij, α in β pa 

sta parametra, ki uravnavata vpliv intenzivnosti τij(t) feromonske sledi na 

povezavi (vi, vj) ∈ E in hevristične mere ηij na tej povezavi. Dalje je Ni,k 

soseščina k-te mravlje; natančneje, to so vsa neobiskana vozlišča k-te mravlje, ki 

so sosedje vi-tega vozlišča. 

 Mravlja konča sestavljanje rešitve, ko je zadoščeno vsaj enemu izmed končnih 

pogojev. Mravlja lahko takoj, ko doda neko točko k rešitvi, tudi obnovi 

feromonsko sled (vozlišče ali odgovarjajočo povezavo) s tem, da poveča 

intenzivnost feromonov na njej. To imenujemo takojšnje obnavljanje 

feromonske sledi. 

 Ko je rešitev sestavljena, se lahko mravlja vrne po isti poti in s tem obnovi 

feromonsko sled, ki je na točkah ali odgovarjajočih povezavah. To imenujemo 

zakasnjeno obnavljanje feromonske sledi. 

 Intenzivnost vseh feromonskih sledi s časom upada v odvisnosti od faktorja 

izhlapevanja ρ, medtem ko mravlja posodablja feromonsko sled (povečuje 

intenzivnost feromonov) le na prehojeni poti. To dogajanje je opisano na 

naslednji način: 
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kjer je 0 < ρ < 1 faktor izhlapevanja in m število mravelj. Konstanti faktor q 

določa, kako močno se obogati sled s feromoni; Lk je dolžina poti Pk k-te 

mravlje od začetnega do končnega vozlišča, pri katerem je izpolnjen vsaj eden 

izmed končnih pogojev. 
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2.3 Metahevristika 
 

Metahevristika, po kateri se »ravnajo« mravlje, je sestavljena iz treh komponent, in 

sicer AktivnostiMravelj, IzhlapevanjeFeromonov in DemonskiMeha-

nizmi. 

 

 AktivnostiMravelj(): Posamezna mravlja sestavlja rešitev problema s 

premikanjem preko vozlišč grafa G. Mravlje se premikajo z uporabo 

verjetnostnega, lokalnega odločanja, ki uporablja hevristične vrednosti in 

vrednosti feromonov na vozliščih in/ali povezavah grafa. Med premikanjem si 

mravlja sproti zapomni trenutno delno rešitev, ki jo je do takrat sestavila, in sicer 

v obliki poti, ki jo je opravila na grafu. 

 IzhlapevanjeFeromonov(): Izhlapevanje feromonov je proces, pri 

katerem se intenzivnost feromonov s časom manjša. Izhlapevanje feromonov 

prepreči prehitro konvergenco k sub-optimalni rešitvi. Z njim vpeljemo 

pozabljanje, s tem pa dajemo prednost preiskovanju novih področij v iskalnem 

prostoru. 

 DemonskiMehanizmi(): Demonski mehanizmi so centralizirane akcije, ki 

jih mravlje same ne morejo izvesti. Kot primer lahko navedemo aktiviranje 

lokalne optimizacije ali pa dodatno obogatitev feromonske sledi s pridobljenimi 

globalnimi informacijami, ki usmerijo iskanje v določeno smer. Feromonske 

obogatitve z demonskim mehanizmom imenujemo kasnejše obnavljanje 

feromonske sledi. 

 

Generični algoritem ACO je naslednji: 

 
procedure metoda_ACO 
begin 

while pogoj za končanje ni dosežen do 
RazvrstiAktivnosti 
AktivnostiMravelj() 
IzhlapevanjeFeromonov() 
DemonskiMehanizmi()     % možnost 

endRazvrstiAktivnosti 
endwhile 

end 
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Kot je razvidno iz algoritma, so zgoraj omenjene komponente metahevristike razvrščene 

z uporabo konstrukta RazvrstiAktivnosti. Seveda ta konstrukt eksplicitno ne določa, 

kako naj bodo te tri komponente razvrščene in sinhronizirane. Torej, ne določa, ali naj 

bi bile izvedene popolnoma vzporedno in neodvisno ali pa naj bi med njimi obstajala 

sinhronizacija. Vse to, njihov medsebojni vpliv, je v rokah programerja oz. uporabnika 

algoritma.  

 

 

2.4 Konvergenca 
 

Naključno iskanje je najpreprostejši verjetnostni optimizacijski algoritem. Poleg 

preprostosti ima naključno iskanje še eno dobro lastnost, in sicer zagotavlja, da bo prej 

ali slej našel optimalno rešitev reševanega problema. Na žalost je ta algoritem zelo 

neučinkovit, saj ne daje časovnih omejitev. V splošnem lahko gledamo na verjetnostne 

optimizacijske algoritme kot na usmerjanje naključnega iskanja (z željo po čim večji 

učinkovitosti). Toda, ko enkrat začnemo usmerjati naključni algoritem, izgubimo 

zagotovilo, da bo algoritem v nekem trenutku našel optimalno rešitev. Zato je zelo 

zaželeno imeti dokaz o konvergenci; tj. zagotovilo, da bo algoritem nekoč našel 

optimalno rešitev. 

 

Vprašanje konvergence generičnega algoritma ACO ostaja odprto in bo zaradi 

splošnosti metahevristike takšno verjetno tudi ostalo. Vseeno je treba poudariti, da smo 

v nekaterih primerih lahko prepričani, da med izvajanjem algoritma po končno mnogo 

korakih ta ne izgubi možnosti, da bi dosegel optimalno rešitev [86]. Torej so med 

izvajanjem algoritma dosegljive vse rešitve (med njimi tudi optimalna). Obstajajo pa 

tudi algoritmi [47], ki zagotavljajo, da bomo našli optimalno rešitev v številu korakov, 

ki je večje od t0 z verjetnostjo, ki je večja od 1 - ε (za poljubno majhen ε > 0), pri čemer 

velja t0 = g(ε), kjer je g neka linearna funkcija. To je zelo pomemben rezultat, ki lahko 

pripomore k nadaljnjim rezultatom glede konvergence drugih algoritmov ACO. 
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3 Razprava o uporabi metode ACO 

 

Čeprav je metoda ACO »mlada« metahevristika, obstaja že veliko algoritmov, ki jo s 

pridom izkoriščajo. Glede na te izkušnje lahko poudarim naslednje pomembne 

ugotovitve, ki imajo močan vpliv na njeno uporabnost. 

 

 

3.1 Gradniki metode 
 

3.1.1 Uporaba feromonske sledi 
 

Pri metodi ACO je zelo pomembno, kako uporabljamo feromonsko sled. Poznamo dva 

osnovna načina uporabe. Pri prvem intenzivnost feromonske sledi τij pove, kako 

zaželeno je, da neposredno za vozliščem vi obiščemo vozlišče vj. Torej τij je zaželenost 

relativnega položaja i in j med iskanjem; ni pomembno kdaj (tj. v katerem koraku) 

bomo obiskali i, želimo ga obiskati le neposredno pred j. Primer take uporabe je 

problem trgovskega potnika. V drugem primeru pa intenzivnost feromonske sledi τij 

pove, kako zaželeno je, da obiščemo vozlišče vi kot j-to vozlišče na poti. Tokrat nam τij 

pomeni zaželenost absolutnega položaja vozlišča vi med iskanjem; pomembno je, da 

obiščemo vozlišče vi v j-tem koraku. Primer take uporabe je lahko problem razvrščanja. 

 

Razlog za različno uporabo feromonske sledi je v različni vlogi permutacije pri teh dveh 

problemih. Pri problemu trgovskega potnika so ciklične permutacije enakovredne (cena 

za vse ciklične permutacije rešitve (tj. Hamiltonovega obhoda) je enaka), pri 
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razvrščanju pa ne. Pri razvrščanju pomenita dve različni permutaciji (lahko sta tudi 

ciklični) iste rešitve dve popolnoma različni rešitvi (zelo verjetno tudi z različnima 

cenama). 

 

 

3.1.2 Uravnovešenje preiskovanja in izkoriščanja 
 

Zelo pomembno je, da uravnovesimo preiskovalni del (širjenje področja iskanja) in 

izkoriščanje (upoštevanje pridobljenega znanja).  

 

Izkoriščanje lahko poudarimo z naslednjimi načini: 

 feromonsko sled dodatno obogatimo le z rešitvami, pridobljenimi od vsake 

mravlje posebej;  

 uporabimo dodatno elitistično strategijo, tako da obogatimo sled s trenutno 

najboljšo rešitvijo; 

 uporabimo verjetnostno pravilo [23]. 

 

Preiskovanje prostora rešitev lahko razširimo z: 

 uporabo naključnega sestavljanja rešitve; 

 osiromašimo trenutno pot, po kateri mravlja gradi rešitev; 

 zvišamo spodnjo mejo intenzivnosti sledi; 

 reinicializiramo feromonske sledi; 

 z večanjem vrednosti parametra α (poudarjanjem feromonskih sledi) se veča 

izkoriščanje; če je ta vrednost enaka nič, se feromonskih sledi sploh ne upošteva; 

podobno velja za parameter β (uporaba hevristike): večja ko je vrednost 

parametra β, bolj je poudarjeno preiskovanje. 

 

Glavni namen razširitve preiskovanja prostora rešitev je preprečiti algoritmu, da bi 

obtičal v kakšnem od lokalnih optimumov. 
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3.1.3 Metoda ACO in lokalno iskanje 
 

V številnih aplikacijah, ki rešujejo NP-težke kombinatorične optimizacijske probleme, 

se uporabljajo algoritmi za lokalno iskanje. Tudi metoda ACO vrača boljše rešitve, če jo 

združimo z algoritmom za lokalno iskanje (to je pravzaprav neke vrste demonski 

mehanizem). Algoritmi za lokalno iskanje izboljšajo rešitve, ki so jih našle mravlje; 

tako izboljšane rešitve se uporabijo pri obnovi feromonskih sledi. Seveda moramo tudi 

upoštevati, da se v primerih, ko ni enostavno izvesti lokalnega iskanja, lahko že metoda 

ACO sama izkaže za prav tako dobro. Takšen primer je problem iskanja najkrajšega 

skupnega podzaporedja (angl. Shortest Common Subsequence) [67]. 

 

 

3.1.4 Pomembnost hevristične informacije 
 

Za vodenje mravelj pri sestavljanju rešitve je zelo koristno uporabiti hevristične 

informacije, ki nam dajejo možnost izrabe specifičnega znanja o problemu, ki ga 

rešujemo. Informacija je lahko dana vnaprej (statično) ali pa se pridobi med samim 

reševanjem (dinamično). Pri »statičnih« problemih se hevristična informacija η izračuna 

enkrat (ob inicializaciji) in je enaka skozi celotno izvedbo algoritma. Tak primer je 

problem trgovskega potnika. 

 

Izraba statične hevristične informacije prinaša naslednje prednosti: 

 pogosto je ni težko izračunati; 

 izračunati jo je treba samo enkrat (ob inicializaciji);  

 pri vsaki ponovitvi se lahko predhodno izračuna tabela z vrednostmi τij
α(t)ηij

β, s 

čimer se lahko pridobi na hitrosti, ker nam ni treba ob vsakem premiku mravlje 

na novo računati teh vrednosti. 

 

Pri dinamičnem pridobivanju hevristične informacije se le-ta med izvajanjem algoritma 

spreminja in je odvisna od trenutno zgrajene rešitve. Zato je treba tabela τij
α(t)ηij

β vsakič 

posebej izračunati, a le tisti del, ki je potreben pri izračunu verjetnosti premika pij. To 

slabost odtehta dejstvo, da nam ti izračuni vračajo bolj točne in ažurne vrednosti. 
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Za računanje hevristične informacije obstaja še ena možnost, ki temelji na uporabi še 

sprejemljive cene za dokončanje rešitve (tak primer je algoritem ANTS v [64]). Ta 

postopek je časovno zahteven, saj je to mejo treba računati pri vsakem koraku vsake 

mravlje. 

 

Za konec velja poudariti, da se pri uporabi lokalnega iskanja pomembnost hevristike 

zelo zmanjša. Torej lahko v primeru, ko so vnaprejšnje informacije težko dostopne, 

posežemo po lokalnem iskanju. 

 

 

3.1.5 Število mravelj 
 

Postavlja se vprašanje, koliko mravelj uporabiti pri reševanju problema: eno mravljo, 

eno kolonijo, ali več kolonij? Čeprav je ena sama mravlja sposobna najti rešitev, nas 

želja po učinkovitejših rešitvah napelje na misel, da je uporaba kolonije pogosto mnogo 

boljša izbira. To velja še posebej za probleme, ki se nanašajo na porazdelitve v prostoru, 

kjer pride do izraza kolonija, saj mravlje pri iskanju rešitve obhodijo večje število 

različno dolgih poti. Dober primer uporabe večjega števila kolonij je usmerjanje v 

omrežjih (angl. Network routing), kjer lahko mravlje sočasno rešujejo problem 

najkrajše poti, in sicer rešuje vsaka kolonija problem najkrajše poti med parom vozlišč. 

 

V primeru reševanja kombinatoričnih optimizacijskih problemov različne dolžine poti 

ne pridejo do izraza, saj je uporaba m mravelj, ki gradi r rešitev (r ponovitev osnovnega 

algoritma), enakovredna uporabi ene mravlje, ki gradi mr rešitev. Toda kljub temu 

eksperimentalni rezultati nakazujejo, da je boljše uporabiti m > 1 mravelj. 

 

V splošnem je treba število mravelj določiti eksperimentalno. Toda na srečo je večina 

algoritmov robustna glede na število uporabljenih mravelj. 
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3.1.6 Lista kandidatov 
 

Ena od možnih težav metode ACO so vozlišča, ki imajo veliko sosedov. Mravlja, ki 

obišče tako vozlišče, ima na izbiro veliko število premikov med katerimi lahko izbira. 

Verjetnost, da bo večje število mravelj obiskalo neko določeno sosednje vozlišče, se s 

tem močno zmanjša (kot če bi bilo malo sosedov). S tem pa se konvergenca h končni 

(optimalni) rešitvi zelo upočasni. Rešitev je v uvedbi liste kandidatov, ki jo sestavlja 

manjše število vozlišč. V tej listi so vnaprej ali sproti izbrani najboljši sosedi danega 

vozlišča. Z uporabo liste dovolimo algoritmu, da se bolj posveti zanimivim vozliščem, s 

tem pa močno zmanjšamo prostor iskanja. 

 

 

3.2 Vzporedne izvedbe 
 

Že sama narava metode ACO ponuja možnost uporabe vzporednosti pri podatkih ali 

populacijah. Veliko vzporednih modelov, ki so že v uporabi pri drugih populacijsko 

usmerjenih algoritmih, lahko uporabimo tudi pri metodi ACO. Večina njih izrablja 

bodisi drobno- ali grobozrnato vzporednost. Glavna lastnost drobnozrnatih strategij je, 

da je malo osebkov (v našem primeru mravelj) dodeljenih enemu procesorju. 

Komunikacija med procesorji je zato tedaj pogosta, kar ima za posledico večji 

komunikacijski presežek (angl. communication overhead). Nasprotno, pri grobozrnatih 

strategijah dodelimo procesorju veliko osebkov (mravelj), kar se izraža v manjšem 

komunikacijskem presežku [24]. Za metodo ACO je vsekakor bolj priporočljiv 

grobozrnati model vzporednosti, ker sicer kaj hitro pride do položaja, ko se procesorji 

večino časa med seboj le pogovarjajo (npr., sporočajo si spremembe intenzivnosti 

feromonskih sledi). Primer vzporedne izvedbe je prikazan na sliki 3. 
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Slika 3: Predlog vzporedne izvedbe 

 

 

3.3 Uporaba metode v raznih aplikacijah 
 

Zaradi splošnosti osnovne metahevristike se lahko ta metoda uporablja pri različnih 

vrstah problemov, kot so: 

 problem iskanja najkrajše poti (angl. finding shortest path) 

 problem razdelitve grafa (angl. graph partitioning) 

 problem zaporednega urejanja (angl. sequential ordering) 

 usmerjanje v omrežju (angl. network routing) 

 problem razvoza (angl. vehicle routing) 

 problem razvrščanja (angl. scheduling problem) 

 problem kvadratne dodelitve (angl. quadratic assignment) 

 problem trgovskega potnika (angl. traveling salesman problem) 
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Odločil sem se, da bom prikazal delovanje metode na problemu iskanja najkrajše poti 

ter problemu razdelitve grafa. 
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4 Pomen parametrov metode ACO 

 

Da bi natančneje ocenil vedenje metode ACO v odvisnosti od njenih posameznih 

parametrov, sem se odločil, da bom z njo reševal problem najkrajše poti, in sicer pri 

različnih vrednostih parametrov. 

 

 

4.1 Problem iskanja najkrajše poti 
 

Definicija 4: Problem najkrajše poti: Dan je usmerjen graf G = (V, E), kjer je V 

množica vozlišč in E ⊆ V × V množica povezav med njimi. Vsaka povezava eij = (vi, vj) 

∈ E ima ceno cij ∈ . Vzemimo par vozlišč v1 in vk ter pot p = v1 e12 v2 e23 ... vk-1 e(k-1) 

kvk, kjer je vi ∈ V in eij ∈ E. Tedaj je cena (dolžina) w(p) poti p enaka vsoti vseh cen na 

tej poti . Problem najkrajše poti je najti tako pot p, ki se začne v vozlišču 

v1 in konča v vk, da je w(p) minimalna. 

+

i (i 1)c +

1

1

( )
k

i

w p
−

=

= ∑

 

Za tako definiran problem iskanja najkrajše poti med dvema vozliščema v grafu 

ugotovimo, da je cena rešitve enaka dolžini sprehoda iz začetnega vozlišča v končnega. 

Omejitve so podane z danim začetnim in končnim vozliščem. 
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4.2 Algoritem 
 

Na začetku postavimo mravlje v začetno vozlišče. Nato se vsaka od mravelj začne 

sprehajati po povezavah, pri čemer vsakokrat preide iz trenutnega vozlišča v sosednje, 

še neobiskano vozlišče z verjetnostjo, ki je podana z enačbo (2) na strani 24. To počne 

toliko časa, dokler ne pride bodisi do končnega vozlišča vk ali pa ne pride v vozlišče, ki 

nima neobiskanih sosedov (tedaj mravljo samo uničimo). Če pride neka mravlja do 

končnega vozlišča, se konča konstruktivni del sestavljanja njene rešitve. Začne se 

obnavljanje feromonske sledi na poti, po kateri se je mravlja sprehodila. Najprej 

znižamo intenzivnost feromonske sledi za konstantni faktor (temu pravimo izhlapevanje 

feromonov), nato pa mravlji dovolimo, da odloži feromone na vozlišča (povezave), ki 

jih je obiskala na poti, in s tem poveča intenzivnost svoje feromonske sledi. Mravlja 

obnavlja feromonsko sled (povečuje intenziteto feromonov) na način, kot ga podaja 

enačba (3) na strani 24. Celoten algoritem je naslednji: 

 

procedure Najkraša_pot 
begin 
Inicializacija() 
while pogoj za končanje ni dosežen do 

for vse mravlje do 
  if mravlja išče then  

Najdi_naslednje_vozlišče() 
Dodaj_ga_k_njeni_doslej_prehojeni_poti() 

  else  
Premik_po_poti_za_eno_vozlišče_nazaj() 
Povezavo_obogati_s_feromoni()       % bogatenje 

endfor 
for vse povezave do 
Izhlapevanje_feromonov()         % izhlapevanje 

endfor 
Najdi_trenutno_najboljšo_rešitev() 
Dodatno_jo_obogati_s_feromoni()  % demonski mehanizem (opcija) 

endwhile 
end 
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4.3 Eksperimentalno okolje 
 

Naključno sem generiral povezani graf s 400 vozlišči in 1573 povezavami [59]. Nad 

tem grafom sem poganjal prej opisani algoritem z različnimi parametri. Ti so: faktor 

vpliva intenzivnosti feromonske sledi α, faktor vpliva hevristične mere β, faktor 

izhlapevanja ρ, faktor bogatitve feromonske sledi q in število mravelj m. Pri vsaki 

nastavitvi parametrov sem algoritem pognal 50-krat in izračunal povprečno vrednost 

najkrajše poti, ki jo je algoritem vrnil v t-tem koraku. Vseh korakov je bilo 5000. Tako 

pridobljene rezultate sem primerjal glede na dane vhodne parametre. 

 

 

4.4 Primerjava rešitev v odvisnosti od parametrov 
 

Pri konstantnih parametrih ρ = 0,01, q = 1 in m = |V| sem parametra α in β spreminjal 

med 1 in 5. Izkazalo se je, da s povečanjem parametra α močno zmanjšamo iskalni 

prostor in se usmerimo predvsem proti iskanju rešitve v okolici trenutne najboljše 

rešitve (poudarimo predhodne izkušnje iskanja). Seveda se s tem pospeši tudi 

konvergenca h končni rešitvi, kar še ne pomeni, da je ta rešitev tudi najboljša možna. 

Pri povečanju parametra β pa poudarimo predvsem preiskovanje prostora glede na 

hevristično predznanje. S tem poslabšamo konvergenco, toda iskalni prostor se močno 

razširi. Sliki 4 in 5 prikazujeta, kakšna je bila najboljša rešitev (dolžina najdene 

najkrajše poti – cena), ki so jo mravlje vrnile v t-tem koraku pri podanih vrednostih α in 

β. 
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Slika 4: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,01, q = 1, m = |V| 
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Slika 5: Delovanje algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,01, q = 1, m = |V| 

 

Nato sem določil α = 5 in β = 1 ter spreminjal vrednosti ρ med 0,1, 0,25 in 0,5. Iz 

dobljenih rezultatov, ki jih prikazujejo grafi na slikah 6, 7 in 8, je razvidno, da učinkuje 

večanje vrednosti ρ podobno kot večanje vrednosti β (slika 5). Torej z večjim 

izhlapevanjem feromonskih sledi poudarimo hevristično predznanje.  
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Slika 6: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,1, q = 1, m = |V| 
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Slika 7: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,25, q = 1, m = |V| 
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Slika 8: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,5, q = 1, m = |V| 
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Za nameček sem dodal še sliko 9, kjer je α = 1, β = 5 in ρ = 0,5, ki prikazuje, da že tako 

preširoko iskanje po prostoru, kjer se pridobljenega znanja mravelj skoraj ne uporablja, 

z večanjem izhlapevanja rezultira v še slabšo hevristiko.  
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Slika 9: Delovanja algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,5, q = 1, m = |V| 

 

V nadaljevanju sem preskusil vpliv velikosti parametra q na vedenje algoritma. 

Primerjal sem delovanje algoritma pri vrednostih parametra q = 1 in q = 100. Iz 

rezultatov (slike 4, 5, 6 in 11) je razvidno, da vrednost q ne vpliva nanje. Torej, vrednost 

parametra q ne vpliva na vedenje algoritma. 
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Slika 10: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,01, q = 100, m = |V| 

 

 40



Pomen parametrov metode ACO 

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

0 1000 2000 3000 4000 5000

korak

ce
na

 
Slika 11: Delovanje algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,01, q = 100, m = |V| 

 

Zadnji parameter, katerega vpliv želim oceniti, je število mravelj m. Pri zgornjih 

primerih je bilo povsod število mravelj enako številu vozlišč. Nato sem se odločil, da to 

število prepolovim in algoritem poženem pod enakimi pogoji kot prej (nastavitve 

parametrov na slikah 4, 5, 6, 7, 8 in 9). Kot je razvidno s slik 12, 13, 14, 15, 16 in 17, se 

pri pol manjšem številu mravelj opazi le nekoliko slabša konvergenca – jasno se pokaže 

robustnost metode, tj. praktično neobčutljivost na dejansko število uporabljenih mravelj. 
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Slika 12: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,01, q = 1, m = |V|/2 
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Slika 13: Delovanje algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,01, q = 1, m = |V|/2 

 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1000 2000 3000 4000 5000

korak

ce
na

 
Slika 14: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,1, q = 1, m = |V|/2 
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Slika 15: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,25, q = 1, m = |V|/2 
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Slika 16: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,5, q = 1, m = |V|/2 
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Slika 17: Delovanje algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,5, q = 1, m = |V|/2 

 

Končno sem zmanjšal število mravelj še na desetino števila vozlišč. Algoritem sem 

pognal s tako nastavljenimi parametri, kot je to primer na slikah 4 in 5. Iz rezultatov, 

prikazanih na slikah 18 in 19 lahko razberemo, da je prišlo do močnega poslabšanja 

konvergence. Še posebej je to očitno v primeru na sliki 19, kjer je bila konvergenca 

zaradi velike vrednosti β že prej slabša kot pri drugih primerih. 
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Slika 18: Delovanje algoritma ACO pri α = 5, β = 1, ρ = 0,01, q = 1, m = |V|/10 
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Slika 19: Delovanje algoritma ACO pri α = 1, β = 5, ρ = 0,01, q = 1, m = |V|/10 
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4.5 Ugotovitve 
 

Metoda ACO uporablja metahevristični način reševanja težkih kombinatoričnih 

optimizacijskih problemov. Sedaj se ta metoda uspešno uporablja za reševanje dveh 

različnih razredov problemov. To sta razreda statičnih in dinamičnih kombinatoričnih 

optimizacijskih problemov. Pri statičnih optimizacijskih problemih se parametri 

problema s časom ne spreminjajo, pri dinamičnih pa se (npr., lahko se cene cij s časom 

spreminjajo). Metoda ACO je izvedba hevristike, ki uporablja verjetnostno pravilo kot 

funkcijo feromonske sledi in hevristične informacije, ki je bila pridobljena iz začetnih 

podatkov. Torej je metoda ACO dodatek tradicionalnim hevristikam. Najpomembnejša 

razlika, ki jo loči od drugih, je prilagoditev intenzivnosti feromonskih sledi med samim 

reševanjem problema, ki tako upošteva zbrano znanje vseh mravelj. Pri postopnem 

dodajanju komponent rešitve k delni rešitvi upoštevajo hevristično informacijo 

problema, ki ga rešujejo, ter feromonske sledi, ki se med reševanjem dinamično 

spreminjajo. Metodo ACO lahko uporabimo za reševanje takšnega diskretnega 

optimizacijskega problema, pri katerem lahko tvorimo pravilo za gradnjo rešitve. Iz tega 

izhaja, da so možnosti uporabe optimizacije s kolonijami mravelj resnično velike. 

 

Glavna usmeritev pri metodah ACO je izkoriščanje vzporednosti same metode in 

uporaba različnih demonskih mehanizmov, ki povezujejo metodo ACO z ekspertnimi 

ter drugimi sistemi, kar prispeva k boljšim rešitvam in hitrejši konvergenci. 
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5 Praktična uporaba metode ACO 

 

V nadaljevanju bom pokazal praktičen primer uporabe metode ACO pri modeliranju in 

simulaciji pri inženirskih problemih. Tovrstni problemi so opisani s fizikalnimi modeli, 

ki temeljijo na parcialnih diferencialnih enačbah. Za njihovo reševanje so se uveljavile 

metode končnih elementov. Pomembna slabost metode končnih elementov je njena 

velika računska zahtevnost – kot posledica uporabe velikih matrik – kadar ni mogoče 

najti neke splošne pravilnosti v obravnavanem sistemu. Računanje je možno pospešiti 

tako, da razdelimo problem na podprobleme in rešujemo le-te na vzporednem 

računalniku. Ko govorimo o t. i. domenski dekompoziciji kot enem izmed možnih 

načinov paralelizacije metode končnih elementov, imamo v mislih razdelitev mreže 

končnih elementov na manjša področja in njihovo dodelitev v izračun posameznim 

procesorjem. Toda povezave, ki potekajo med različnimi področji, zahtevajo, da se med 

računanjem podatki med procesorji izmenjujejo. Iskanje optimalne razdelitve, take ki 

zmanjša medprocesorsko komunikacijo na najmanjšo možno mero, je zelo pomembno, 

saj zmanjša celoten čas reševanja problema (in s tem možnost reševanja večjih 

problemov) ter izboljša skalabilnost, saj se z večanjem števila procesorjev v mnogo 

manjši meri veča tudi medprocesorska komunikacija. 

 

Razdelitev grafa je pomembna prvina razdelitve mreže pri dekompoziciji domen. Žal je 

iskanje optimalne razdelitve mreže pri nekaterih omejitvah NP-težek problem, kar nam 

onemogoči, da bi našli rešitev v času, ki je polinomski v odvisnosti od velikosti danega 

problema (razen, če velja P = NP). Kot rezultat tega se pri reševanju problema 

razdelitve mrež po navadi uporabljajo hevristični načini. 
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5.1  Problem razdelitve mreže 
 

Na tem mestu se s samim generiranjem mrež [52, 99], ki je prav tako zahtevno delo, ne 

bom posebej ukvarjal, temveč se bom osredotočil predvsem na razdelitev samo. 

Problem razdelitve nestrukturirane mreže končnih elementov je lahko formuliran kot 

problem razdelitve grafa. 

 

 
Slika 20: Razdelitev mreže: a) primer mreže; b) mreža z napeljanim grafom; c) 

razdelitev grafa; d) razdeljena mreža 

 

Mreža končnih elementov je ponazorjena z grafom G(V, E), ki je sestavljen iz vozlišč 

ter povezav, ki povezujejo posamezna vozlišča med sabo. Vsako vozlišče v ima težo 1 

in se sklada z elementom iz mreže končnih elementov. Povezava med dvema 

vozliščema v in u nam pove, da sta dani vozlišči sosedi. Obstaja nekaj meril, po katerih 

se določa, ali sta dva elementa soseda [11]. Merilo, ki ga bom uporabil v tej nalogi, je: 
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dva elementa mreže končnih elementov sta soseda, če imata skupno stran (v 3D) ali 

skupni rob (v 2D) (slika 20). 

 

 

5.1.1  Definicija problema 
 

Optimizacijska oblika problema razdelitve grafa je naslednja. 

 

Definicija 5: Naj bo G(V, E) neusmerjen graf. Razdelitev D grafa G je sestavljena iz k 

medsebojno disjunktnih podmnožic D1, D2, …, Dk (domen) množice V, katerih unija je 

množica V. Množica povezav, ki povezujejo različne domene razdelitve D, se imenuje 

rez povezav (angl. edge-cut). Razdelitev D je uravnotežena, če so velikosti domen 

približno enake; kar pomeni, da velja 1 i k i 1 i k i( ) max | | -min | | 0b D D D≤ ≤ ≤ ≤= ≈ . Problem 

razdelitve grafa je najti uravnoteženo razdelitev z minimalnim rezom ζ(D), tj. 

minimalnim številom prerezanih povezav. 

 

 
Slika 21: Primer razdelitve grafa na dva dela. 

 

 

5.1.2  Zahtevnost problema 
 

Za boljšo ponazoritev zahtevnosti problema si bomo ogledali naslednji primer. Naj 

obstaja graf G(V, E) ter naj bo n = |V| število vozlišč. Za vsak par vozlišč vi, vj ∈ V naj 

bo cij cena povezave eij = (vi, vj). (Opomba. Cena med nepovezanima vozliščema ni 

definirana.) Množico V moramo razdeliti na k ≥ 2 disjunktnih podmnožic. 
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Predpostavimo, da je n mnogokratnik števila k, torej velja n = kp za neki p ∈ N. Potem 

obstaja -načinov za izbiro prve množice, ⎜⎜
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izhaja, da je v prostoru dopustnih rešitev našega problema vsaj Ω(kn) elementov. 

 

Problem razdelitve je v odločitveni obliki NP-poln [36] kot optimizacijski problem pa 

seveda s tem NP-težek [12].  

 

 

5.2  Osnovni algoritem MACA 
 

Osnovna ideja uporabe mravelj pri razdeljevanju grafa je zelo preprosta [62]. Imamo 

dve (k = 2) ali štiri (k = 4) med seboj za hrano tekmujoče kolonije mravelj. V našem 

primeru je hrana vozlišče v grafu. Ideja je v tem, da mravlja pobere hrano (in tako 

pridruži vozlišče k enemu od mravljišč – domen). To je dalo algoritmu MACA tudi ime 

(iz angl. Multiple Ant-Colony Algorithm). 

 

Graf najprej preslikamo na polje celic, ki pomenijo okolje, po katerem se mravlje 

premikajo. Obstaja veliko različnih možnosti, kako preslikati grafe, a za naš primer 

bomo izbrali kar naključno preslikavo. Mravlje postavimo v mravljišča, ki se nahajajo v 

celicah polja. Od tod hodijo nabirat hrano. Mravlja se lahko po polju premika iz celice v 
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celico v treh smereh (naprej, levo in desno). Odločitev, v katero izmed smeri se bo 

mravlja premaknila, je določena z verjetnostjo premika. Pri odločanju o smeri premika 

je uporabljena kumulativna verjetnostna porazdelitev. Da mravlja ne bi zapustila polja, 

ji v primeru, ko doseže celico ob robu, dovolimo le še premikanje stran od roba; v obe 

smeri z enako verjetnostjo. Ko mravlja najde hrano, jo poskuša dvigniti. Najprej 

preveri, če je količina trenutno nabrane hrane v mravljišču prekoračila »kapaciteto 

skladišča« (kapaciteta skladišča je omejena zaradi zahtevanih omejitev problema). Če 

kapaciteta ni dosežena, se izračuna teža hrane glede na vrednost reza (tj. števila 

prerezanih povezav v grafu), ki bi nastala ob dodelitvi izbranega vozlišča k določeni 

domeni. Ta domena je v zvezi z mravljiščem trenutne mravlje. V primeru, ko je 

kapaciteta dosežena, se mravlja premakne v naključno izbrano smer. Če je hrana za eno 

mravljo pretežka (in ni pretežka za več mravelj), pošlje mravlja signal SOS v nekaj 

bližnjih celic. Torej, če se v okolici nahaja kakšna mravlja, bo ta priskočila na pomoč in 

pomagala nesti hrano v mravljišče. Med vračanjem v mravljišče odlaga mravlja 

feromone. Tako lahko druge mravlje sledijo tej feromonski sledi in naberejo dodatno 

hrano iz iste ali pa sosednjih celic. Ko mravlja doseže mravljišče, spusti hrano na prvo 

prosto mesto v okolici mravljišča. Seveda lahko mravlje nabirajo/kradejo hrano tudi iz 

drugih mravljišč. S tem zelo pripomorejo k izboljšavi trenutne rešitve. 

 

Kot smo že omenili, smo v algoritem MACA vgradili določene omejitve. Kot prvo 

omenimo kapaciteto skladišča. S tem smo preprečili možnost, da bi ena kolonija nabrala 

vso hrano, ter vzdržujemo primerno ravnotežje med velikostmi domen. Ko intenzivnost 

feromonov v določeni celici pade pod dovoljeno vrednost, se intenzivnost feromonov v 

tej celici povrne na prvotno vrednost. S tem vzdržujemo visok nivo preiskovanja. V 

vsako celico lahko damo le določeno količino hrane in tudi vsaka mravlja lahko nosi le 

omejeno količino hrane. Opis osnovnega algoritma MACA je naslednji: 
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procedure Osnovni_MACA 
begin 
Inicializacija() 
while pogoj za končanje ni dosežen do 

for vse mravlje do 
if nosi hrano then 

if doseže mravljišče then Spusti_hrano() 
else Premik_k_mravljišču() 

else if najde hrano then Poberi_hrano() 
else if hrana je naprej then Premik_naprej() 
else if doseže mravljišče then Spusti_feromone_po_poti() 
else if SOS signal then Premik_k_SOS_signalu() 
else Naprej_po_najmočnejši_feromonski_sledi() 

endfor 
for vse celice do  
Izhlapevanje_feromonov() 

endfor 
endwhile 

end 
 

 

5.3 Večnivojski algoritem MACA 
 

Uveljavljeni način pospešitve in globalne izboljšave razdelitvenega postopka je uporaba 

t. i. večnivojske metode. Osnovna ideja je v združevanju vozlišč v grozde, ki definirajo 

nov graf. V naslednjih korakih rekurzivno ponavljamo to krčenje, dokler ne dosežemo 

neke vnaprej določene grobosti (velikosti) grafa. Temu sledi zaporedno drobljenje tako 

dobljenih grobih grafov. Ta postopek je znan kot večnivojska metoda. To zamisel sta 

prva predložila Barnard in Simon [6] kot metodo za pospešitev spektralne bisekcije. 

 

Postopek je izveden v dveh delih: v prvem delu poteka krčenje grafa, v drugem pa 

drobljenje le-tega z ustrezno razdelitvijo na vsakem nivoju ℓ (glej sliko 22). 
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Slika 22: Tri faze večnivojske razdelitve grafa 

 

Krčenje: Na vsakem nivoju ℓ + 1 naredimo iz grafa Gℓ(Vℓ, Eℓ) bolj grob graf Gℓ+1(Vℓ+1, 

Eℓ+1), in sicer z iskanjem največje neodvisne podmnožice povezav (angl. independant 

connection subset) grafa Gℓ. Vsako izbrano povezavo uničimo in vozlišča v1, v2 ∈ Vℓ, ki 

sta na obeh koncih te povezave združimo v novo vozlišče v ∈ Vℓ+1, ki ima težo |v| = |v1| 

+ |v2|. Povezave, ki niso bile uničene, so podedovane v novem grafu Gℓ+1, in povezave, 

ki so postale podvojene, se združijo v eno, katere teža se sešteje. Zaradi dedovanja 

ostane skupna teža grafa enaka, skupna teža povezav pa se zmanjša za težo uničenih 

povezav. Cel postopek krčenja nima nobenega vpliva na samo neuravnoteženost 

razdelitve b(D) in rez ζ(D). 

 

Drobljenje: V drugem delu na vsakem nivoju ℓ drobimo že optimirano razdelitev (z 

algoritmom MACA) grafa Gℓ. Optimirana razdelitev mora biti preslikana na njen 

starševski graf Gℓ-1. Zaradi preprostega krčenja grafa (v prvem delu) je preslikava 

preprosta. Torej, če je vozlišče v ∈ Vℓ+1 in pripada domeni Di, potem je ustrezen par v1, 

v2 ∈ Vℓ, ki pomeni vozlišče v, tudi v domeni Di. Graf postopoma drobimo do njegove 

prvotne velikosti, tako da na vsakem nivoju ℓ uporabimo algoritem MACA in opisano 

drobljenje. Temu pravimo tudi večnivojski algoritem MACA. 
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5.4 Hibridni algoritem MACA 
 

Pri reševanju problema razdelitve bom uporabil t. i. vektorsko razdelitev, ki jo bom 

opisal v nadaljevanju. Vektorska razdelitev (VQ iz angl. Vector Quantization) je 

hevristična metoda, ki je zaradi načina delovanja primerna predvsem pri raznih 

simulacijah (npr. delovanje možganov). Srečamo jo tudi v podsistemih pri zahtevnejših 

praktičnih aplikacijah, kot so premikanje robota, kompresija slik in govora, 

prepoznavanje govora in kodiranje (stiskanje) vektorjev.  

 
 

5.4.1 Vektorska razdelitev 
 

Vektorska razdelitev je tehnika, ki izkorišča pri svojem delovanju osnovno strukturo 

vhodnih vektorjev. Povedano bolj natančno, vhodni prostor je razdeljen v določeno 

število različnih področij in za vsako področje je definiran t. i. rekonstrukcijski vektor. 

Razdelilnik (ta je lahko preslikovalna funkcija ali naprava) določi za vsak vhodni vektor 

področje, kateremu vektor pripada in ga predstavi s pripadajočim rekonstrukcijskim 

vektorjem za to področje. S tem, ko uporabimo za shranjevanje namesto originalnega 

vhodnega vektorja rekonstrukcijski vektor, ki je kodiran, pridobimo na prostoru ali 

pasovni širini prenosa. Seveda je slaba stran uporabe rekonstrukcijskega vektorja, da 

lahko pride do manjšega popačenja. Zbirki vseh rekonstrukcijskih vektorjev pravimo 

kodirna knjiga, njenim elementom pa kodirne besede. 

 

Vektorski razdelilnik preslika ℓ-dimenzionalne vhodne vektorje v vektorski prostor , 

tj. končno množico vektorjev 

l

{ }i : 1, 2, ,Y y i k= ∈ =l K . Vsakemu vektorju yi pravimo 

kodirna beseda, množici vseh kodirnih besed pa kodirna knjiga. Vsaki kodirni besedi yi 

pripada Voronoijevo področje Vi, ki je definirano kot 

Vi = {x ∈ : ||x - yi|| ≤ ||x - yj||, za vse i ≠ j}      (5) l

Množica Voronoijevih področij razdeli celotni vektorski prostor l  tako, da za vse i ≠ j 

velja: 
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Vzemimo za primer dvodimenzionalne vektorje. Slika 23 prikazuje nekaj vektorjev v 

2D prostoru. Podmnožica vhodnih vektorjev pripada točno določeni kodirni besedi; 

vsaka kodirna beseda pa se nahaja v svojem Voronoijevem področju.  

 

 
 

Slika 23: Kodirne besede v dvodimenzionalnem prostoru. Vhodni vektorji so označeni z 
x, kodirne besede so označene z rdečimi krogci in Voronoijeva področja so ločena z 
mejnimi črtami. 
 

Na sliki 23 so zaradi preglednosti področja ločena z namišljenimi črtami. Glede na 

vhodni vektor se izbere kodirna beseda, ki pripada istemu Voronoijevem področju kot 
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vhodni vektor. Primerljiva kodirna beseda je določena z najkrajšo evklidsko razdaljo do 

vhodnega vektorja. Evklidska razdalja je definirana kot: 

[ ] [ ] 2
i

1
( , ) ( )

l

j
d x y x j y j

=

= −∑ i         (7) 

kjer x[j] pomeni j-to komponento vhodnega vektorja, yi[j] pa j-to komponento kodirne 

besede yi. 

 

Velikokrat poskušamo z metodo VQ zmanjšati število potrebnih podatkov za 

predstavitev osnovnega »problema« (npr. raznovrstne kompresije). Pri problemih te 

vrste je glavna težava generiranje kodirne knjige, saj se je treba odločiti, koliko kodirnih 

besed izbrati in kako, da bodo kar najbolje sestavljale dano množico vhodnih vektorjev. 

 

Ker je kreiranje takšne kodirne knjige, ki najbolje predstavlja množico vhodnih 

vektorjev, NP-težek problem, se zatečemo k izračunu sub-optimalnih kodirnih knjig. 

Ena izmed možnosti je uporaba učeče se vektorske razdelitve (LVQ iz angl. Learning 

Vector Quantization) [58]. LVQ je nadzorovana učna metoda, ki uporablja informacijo 

o danem področju, tako da lahko malenkostno premika kodirne besede in s tem 

izboljšuje kakovost razdelilnika, ki določa področja. Vhodni vektor x je naključno 

izbran iz vhodnega prostora. Če se vhodni vektor nahaja na Voronoijevem področju 

kodirne besede y, se slednja premakne v smeri vhodnega vektorja x. Nasprotno, če se 

vhodni vektor ne nahaja na področju kodirne besede y, se ta odmakne od vhodnega 

vektorja x.  

 

Algoritem VQ: Naj bo {xi | i = 1, 2, ..., r} množica vhodnih vektorjev in {yj | j = 1, 2, ..., 

k} množica kodirnih besed. Predpostavimo, da je mnogo več vhodnih vektorjev kot 

kodirnih vektorjev (r >> k).  

 

 Korak 1: Določimo število k kodirnih besed. 

 Korak 2: Naključno izberemo kodirne besede in s tem določimo začetno 

kodirno knjigo. Kodirne besede so lahko naključno izbrani vhodni vektorji. 

 Korak 3: Izračunamo evklidske razdalje med vhodnim vektorjem in kodirnimi 

besedami. Vhodni vektor se določi tistemu področju, ki mu pripada kodirna 

beseda z najmanjšo evklidsko razdaljo. 
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 Korak 4: Izračunamo novo množico kodirnih besed. To naredimo tako, da 

seštejemo istoležne komponente vseh vektorjev na področju ter jih delimo z 

njihovim številom. To ponazarja naslednja enačba:  

∑
=

=
m

j
iji x

m
y

1

1              (8) 

kjer je m število vseh vhodnih vektorjev na i-tem področju. 

 Korak 5: Ponavljamo koraka 3 in 4, dokler se kodirne besede več ne 

spreminjajo ali pa je sprememba le-teh majhna. 

 

Po nekaj ponovitvah vrednosti kodirnih besed navadno konvergirajo proti neki sub-

optimalni vrednosti. Zaradi preprostosti se ta algoritem pogosto uporablja, čeprav je še 

vedno zelo počasen (čeprav je le lokalno optimalen). Glavni razlog za to počasnost je v 

tem, da je treba pri vsakem koraku algoritma pregledati vse kodirne vektorje in jih 

primerjati z vhodnim vektorjem. 

 

 

5.4.2 Algoritem za razdelitev grafa 
 

Zgoraj predstavljeno vektorsko razdelitev sem uporabil pri reševanju problema 

razdelitve grafa na k domen, tako da je število povezav med domenami čim manjše ter 

število vozlišč v domenah karseda enako.  

 

Algoritem VQ za reševanje problema razdelitve grafa: 

 

 Korak 1: Določimo, na koliko domen k želimo razdeliti graf. Tu ima domena 

enak pomen kot zgoraj omenjeno Voronoijevo področje.  

 Korak 2: Preberemo graf in koordinate njegovih vozlišč. Vhodni vektor, ki 

pripada vsakemu vozlišču grafa, sestavljata dve komponenti, in sicer koordinati 

tega vozlišča. 

 Korak 3: Sestavimo vhodne vektorje ter kodirno knjigo (sestavljeno iz kodirnih 

besed). 
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 Korak 4: Izračunamo evklidske razdalje med vhodnimi vektorji in kodirnimi 

besedami ter dodelimo vhodni vektor x tisti domeni yi, za katero vrne kriterijska 

funkcija f(x, yi) najmanjšo vrednost. Kriterijska funkcija je podana z: 

i i i( , ) ( , ) - -f x y d x y iζ β= Δ Δ          (9) 

kjer je d(x, yi) evklidska razdalja med x in yi (enačba (7) na strani 56), Δζi je 

sprememba vrednosti reza, če bi x pripadal i-ti domeni in Δβi je razlika v številu 

vozlišč med največjo in i-to domeno. 

 Korak 5: Izračunamo novo množico kodirnih besed, kar naredimo tako, da 

izračunamo povprečno vrednost istoležnih komponent vektorjev v posamezni 

domeni (enačba (8) na strani 57). 

 Korak 6: Koraka 4 in 5 ponavljamo, dokler vrednosti kodirnih besed ne 

dosežejo kakovostne sub-optimalne rešitve, ki zadostuje enemu izmed končnih 

pogojev (dokler se kodirne besede več ne spreminjajo ali pa je sprememba le-teh 

majhna). 

 

Težava algoritma MACA je, kako dobiti dobro začetno rešitev, iz katere bi lahko 

dosegli globalni optimum. Kot bomo videli kasneje pri analizi rezultatov (tabela 6), je 

razpršenost rešitev (od zelo dobrih do slabih) dokaj velik problem večnivojskega 

algoritma MACA. Zato sem se odločil, da z VQ naredim relativno dobro začetno 

rešitev, ki jo nato izboljšam z osnovnim algoritmom MACA, torej:  

 

procedure Hibridni_MACA 
begin 

ZačetnaRešitev ← VQ() 
KončnaRešitev ← MACA(ZačetnaRešitev) 

       end 
 

S takšnim hibridnim algoritmom sem občutno zmanjšal razpršenost dobljenih rešitev, 

pri čemer je bila dosežena podobna kakovost najboljših rešitev kot pri večnivojskem 

algoritmu MACA.  
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6 Ocena učinkovitosti algoritmov 

 

6.1 Eksperimentalno okolje 
 

Vsi prej omenjeni algoritmi so bili programirani v jeziku Borland® Delphi™. 

Eksperimenti so bili narejeni na računalniku z AMD Athlon™ XP 1800+ procesorjem 

in operacijskim sistemom Microsoft® Windows® XP Professional. 

 

 

Slika 24: Vizualizacija razdelitve mreže 
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Eksperimentalno okolje daje tudi ponazoritev trenutnega stanja in dogajanja algoritma 

ter orodja, s katerimi lahko uporabnik poljubno nastavlja parametre algoritma (sliki 24 

in 25). 

 

Slika 25 ponazarja potek reševanja problema. Slika 25a prikazuje polje celic po štirih 

ponovitvah algoritma. Kot lahko ugotovimo, mravlje iščejo hrano (en košček hrane 

pomeni eno vozlišče grafa), ki je razpršena po celem polju celic. Na sliki 25b pa je 

prikazano kasnejše dogajanje, ko je hrana že položena okoli mravljišč in mravlje le še 

»kradejo« hrano iz drugih mravljišč. 

 

Desno od polja celic so »inštrumenti«, s katerimi nadzorujemo potek algoritma. Z njimi 

lahko nastavimo velikost polja celic (Grid size), število mravelj v eni koloniji (Number of 
ants), želeno neuravnoteženost (+/- diversion), največje možno število ponovitev brez 

izboljšave na enem nivoju (Number of iteration), pomembnost hevristične informacije 

(Weight on prob1), največje število nabranih koščkov hrane (Fetch number) in dolžino 

tabu seznama (Tabu number). Vsi drugi podatki pomenijo trenutno stanje algoritma. 

 

 

6.2 Preskusni grafi 
 

Za preskus sem naključno generiral le štiri grafe, medtem ko so vsi drugi vzeti s 

spletnih strani Graph Partitioning Archive Univerze v Greenwichu in Graph Collection z 

Univerze v Paderbornu. Vsi grafi so opisani v tabeli 1. 
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a) 
 

 
b) 

 

Slika 25: Uporabniški vmesnik: a) začetno stanje; b) končno stanje 
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Tabela 1: Preskusni grafi 

 
Graf Število vozlišč |V| Število povezav |E| 
graph1a 50 86 
graph2a 50 143 
grid1c 252 476 
grid1_dualc 224 420 
graph3a 400 546 
graph4a 400 1006 
netz4504_dualc 615 1171 
U1000.5c 1000 2394 
U1000.10c 1000 4696 
U1000.20c 1000 9339 
ukerbe1_dualc 1866 3538 
netz4504c 1961 2578 
add20b 2395 7462 
datab 2851 15093 
grid2_dualc 3136 6112 
grid2c 3296 6432 
airfoilc 4253 12289 
3eltb,c 4720 13722 
ukb 4824 6837 
add32b 4960 9462 
ukerbe1c 5981 7852 
airfoil_dualc 8034 11813 
bcsstk33b 8738 291583 
3elt_dualc 9000 13287 
whitaker3b,c 9800 28989 
crackb,c 10240 30380 
wing_nodalb 10937 75488 
fe_4elt2b 11143 32818 
4eltb 15606 45878 
bigc 15606 45878 
fe_sphereb 16386 49152 
ctib 16840 48232 
whitaker3_dualc 19190 28581 
crack_dualc 20141 30043 
cs4b 22499 43858 
big_dualc 30269 44929 
 

a Naključno generirani 
b Graph Partitioning Archive: www.gre.ac.uk/~c.walshaw/partition/ 
c Graph Collection: www.uni-paderborn.de/cs/ag-monien/RESEARCH/PART/graphs.html 
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V nadaljevanju bom povzel eksperimentalne rezultate, pri čemer bom naše algoritme 

vrste MACA označil na naslednji, krajši način: 

 B-MACA je osnovni algoritem MACA 

 M-MACA je večnivojski algoritem MACA 

 H-MACA je hibridni algoritem MACA 

 

 

6.3  Osnovni algoritem 
 

Da bi ocenil algoritem B-MACA [60], sem le-tega primerjal z znanimi razdelitvenimi 

algoritmi k-Metis 4.0 [55], Randomized Tabu Search (RTS) [88] in Hybrid Genetic 

Algorithm (HGA) [88]. Vsakega izmed preskusnih grafov sem razdelil na dve (k = 2) in 

štiri (k = 4) domene. Algoritme sem ocenjeval z rezom ζ(D) in neuravnoteženostjo b(D); 

rezultati so prikazani v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Eksperimentalni rezultati (B-MACA, k = 2, 4) 

 
k-Metis 4.0 RTS HGA B-MACA Algoritem 

Graf k ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D)
2 15 0 14 0 14 0 13 2graph1 
4 32 12 25 1 25 1 25 1
2 35 0 33 0 33 0 33 0graph2 
4 77 9 57 1 57 1 57 1
2 45 8 41 0 40 0 41 0graph3 
4 85 4 82 0 76 0 79 0
2 208 10 181 0 187 0 182 0graph4 
4 331 2 309 0 310 0 316 2

 

Iz tabele 2 je razvidno, da vrne algoritem B-MACA zelo dobre rezultate pri majhnih 

grafih (|V| < 500). Naredil sem tudi dodatne eksperimente [60] na večjih grafih (|V| > 

1000), pri katerih pa se je izkazalo, da vrne B-MACA mnogo slabše rezultate kot RTS 

ali HGA. Da bi to slabost odpravil, sem nadgradili B-MACA z večnivojsko tehniko. 
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6.4 Večnivojski algoritem 
 

Ponovno sem razdelil vsakega izmed preskusnih grafov na dve (k = 2) in štiri (k = 4) 

domene. Rezultati so ponovno predstavljeni kot pari ζ(D) in b(D). Dovolil sem 0,2 % 

neuravnoteženost, tj. b(D) ≤ 0,002 |V|. Algoritem M-MACA [61] sem nad vsakim 

grafom pognal 30-krat in izmed vseh dobljenih rešitev izbral tisto z najmanjšim rezom 

ζ(D). 

 

Rezultati teh eksperimentov so prikazani v tabeli 3, kjer primerjam algoritem M-MACA 

s k-METIS 4.0 [55], Chaco 2.0 z večnivojsko razdelitveno metodo Kernighan-Lin [50] 

in novim MLSATS [5], ki je mešanica simuliranega ohlajanja in tabu-iskanja. 

 

Algoritem M-MACA se je zelo izkazal, saj lahko opazimo, da je mnogo boljši od 

klasičnih algoritmov, kot sta k-METIS in Chaco. Ugotovimo lahko tudi, da je MLSATS 

vrnil nekatere rezultate, ki imajo boljši rez ζ(D), vendar z mnogo večjo 

neuravnoteženostjo b(D) kot M-MACA. 

 

Algoritem M-MACA je vrnil nekaj rešitev, ki so celo boljše od trenutno najboljših 

(spomladi 2004) rešitev v Graph Partitioning Archive (tabela 4). Poleg tega je algoritem 

M-MACA primerljiv z združeno evolucijsko/večnivojsko shemo, uporabljeno v 

evolucijskem algoritmu JOSTLE [83], ki je sedaj najbolj obetaven algoritem za 

razdelitev mrež. 
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Tabela 3: Eksperimentalni rezultati (M-MACA, k = 2, 4) 

 
k-Metis 4.0 Chaco 2.0 MLSATS M-MACA        Algoritem 

Graf 
k 

ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D)
2 773 23 630 1 696 119 601 5add20 
4 1214 45 1242 1 1193 57 1196 3
2 253 67 210 1 196 131 199 1data 
4 486 42 444 1 395 67 424 1
2 148 72 124 0 87 108 90 03elt 
4 250 63 258 0 199 45 225 2
2 33 126 23 0 54 186 20 0uk 
4 50 47 60 0 261 74 50 2
2 12 62 11 0 10 2 10 2add32 
4 38 59 53 0 35 66 40 5
2 13393 139 10199 0 10064 100 10222 12bcsstk33 
4 22909 129 25529 1 22442 219 22632 14
2 135 96 135 0 130 0 126 16whitaker3 
4 407 97 439 0 448 198 386 6
2 221 248 209 0 184 62 184 0crack 
4 478 106 457 0 401 216 381 8
2 1892 315 1747 1 1670 543 1709 1wing_nodal 
4 3898 163 3817 1 3596 273 3619 11
2 132 297 130 1 130 1 130 1fe_4elt2 
4 400 87 378 1 350 113 350 2
2 149 104 242 0 139 0 139 04elt 
4 385 197 416 1 367 369 389 13
2 444 418 422 0 384 576 402 4fe_sphere 
4 828 46 835 1 786 329 810 15
2 401 300 369 0 318 120 332 24cti 
4 1104 156 1000 0 966 360 1045 14
2 397 653 418 1 418 907 391 1cs4 
4 1102 312 1135 1 1103 403 1038 21

 
 

6.5 Hibridni algoritem 
 

Predstavil bom še rezultate eksperimentalnega vrednotenja algoritma H-MACA. 

Primerjal ga bom z zelo znanima razdelitvenima programoma p-METIS 4.0 [55] in 

Chaco 2.0 z večnivojsko razdelitveno metodo Kernighan-Lin [50] ter našim algoritmom 

M-MACA [61]. 
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Tabela 4: Rezultati iz Graph Partitioning Archive 

 
Graf k Algoritem ζ(D) z 1 % b(D) 

2 M-MACA 601 add20 4 M-MACA 1186 
2 GrPart 196 data 4 M-MACA 410 
2 GrPart, M-MACA 89 3elt 4 JE, MLSATS 199 
2 M-MACA 19 uk 4 JE 44 
2 J2.2, MLSATS, M-MACA 10 add32 4 JE 33 
2 GrPart 10109 bcssth33 4 iJ 21685 
2 JE, M-MACA 126 whitaker3 4 JE 380 
2 M-MACA 183 crack 4 JE 368 
2 M-MACA 1697 wing_nodal 4 JE 3572 
2 MRSB, MLSATS, M-MACA 130 fe_4elt2 4 JE 349 
2 GrPart 138 4elt 4 JE 327 
2 JE 386 fe_sphere 4 N/A 768 
2 JE, MLSATS, M-MACA 318 cti 4 M-MACA 963 
2 JE 367 cs4 4 JE 940 

 
GrPart: Kozhushkinjeva izvedba iterativnega večnivojskega Kernighan-Lin 
iJ: Iterated JOSTLE – iterativni večnivojski Kernighan-Lin (k-way) [96] 
J2.2: JOSTLE – večnivojski Kernighan-Lin (k-way); verzija 2.2 [96] 
JE: JOSTLE Evolutionary – zdužena evolucijska/večnivojska shema [83] 
MLSATS: MultiLevel refinated mixed Simulated Annealing and Tabu Search [5] 
MRSB: Multilevel Recursive Spectral Bisection [6] 
M-MACA: Multilevel Multiple Ant-Colony Algorithm [61] 

 

Vsakega izmed grafov sem razdelil na dve (k = 2) in štiri (k = 4) domene. Vsak rezultat 

je opisan z najboljšim doseženim rezom ζ(D) in neuravnoteženostjo b(D). Pomembno je 

omeniti, da je bila neuravnoteženost vedno manj kot 0,2 % od |V|. Rezultati teh 

eksperimentov so prikazani v tabeli 5. Ugotavljam, da nam v večini primerov vrne 

najboljši rezultat prav algoritem H-MACA. 
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Tabela 5: Eksperimentalni rezultati (H-MACA, k = 2, 4) 

 
Chaco 2.0 p-Metis 4.0 M-MACA H-MACA                  Algoritem 

Graf k ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D) ζ(D) b(D)
2 124 0 98 0 90 0 90 03elt 4 258 0 252 0 225 2 212 4
2 70 0 70 0 44 6 45 83elt_dual 4 130 0 120 0 112 4 154 7
2 82 1 85 1 74 1 81 1airfoil1 4 182 1 179 1 176 2 190 3
2 60 0 40 0 37 0 40 14airfoil1_dual 4 111 1 84 1 80 7 110 7
2 242 0 165 0 141 0 139 0big 4 416 1 405 1 354 11 382 14
2 92 1 92 1 78 1 77 11big_dual 4 219 1 196 1 215 18 222 25
2 209 0 206 0 184 0 196 2crack 4 457 0 458 0 377 6 371 9
2 130 1 101 1 80 25 87 1crack_dual 4 228 1 201 2 169 3 164 9
2 26 0 20 0 18 0 18 0grid1 4 48 0 40 0 38 0 38 0
2 16 0 16 0 16 0 16 0grid1_dual 4 37 0 35 0 35 0 35 0
2 38 0 37 0 34 0 34 2grid2 4 106 0 121 0 94 2 92 2
2 35 0 32 0 32 0 32 0grid2_dual 4 99 0 91 0 90 2 96 4
2 25 1 26 1 22 1 24 1netz4504 4 66 1 62 1 50 1 49 3
2 21 1 21 1 19 1 19 1netz4504_dual 4 54 1 49 1 44 2 44 2
2 10 0 1 0 1 0 2 0U1000.5 4 20 0 6 0 7 2 12 2
2 115 0 56 0 39 0 39 0U1000.10 4 200 0 108 2 99 2 107 2
2 294 0 253 0 220 4 221 2U1000.20 4 554 0 515 2 546 2 497 2
2 30 1 28 1 27 1 28 1ukerbe1 4 82 1 64 1 63 2 61 1
2 25 0 25 0 22 0 22 0ukerbe1_dual 4 56 1 51 1 52 3 48 1
2 135 0 128 0 126 16 127 0whitaker3 4 439 0 424 0 383 0 383 2
2 82 0 74 0 64 18 65 0whitaker3_dual 4 251 1 210 1 200 6 195 12
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a) 
 

 
b) 

 

Slika 26: Vizualizacija razdelitve mreže: a) M-MACA; b) H-MACA 
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Slika 26 prikazuje glavno pomanjkljivost algoritma M-MACA. Vozlišča so prikazana 

kot modre in zelene točke – modre pripadajo eni domeni in zelene drugi. Z belo črto 

sem poudaril mejo med domenama. Povezave med vozlišči so skrite. Končna rešitev, 

pridobljena z algoritmom M-MACA, vsebuje »otoke« (tj. množice povezanih vozlišč), 

ki pripadajo različnima domenama. Otoki nastanejo zaradi slabe začetne porazdelitve in 

nesposobnosti algoritma M-MACA, da bi združil te otoke v homogena področja (vsak 

otok bi imel samo eno mejo). Ta pomanjkljivost je odpravljena z uporabo algoritma 

VQ, ki nam priskrbi začetno razdelitev. Na sliki 26a (M-MACA) lahko opazimo štiri 

take otoke, medtem ko sta na sliki 26b (H-MACA) le še dva. Vse to pa zelo vpliva na 

standardno deviacijo σ rezultatov. Razlike v standardni deviaciji med algoritmoma M-

MACA in H-MACA so prikazane v tabeli 6. 
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Tabela 6: Razpršenost rešitev dobljenih z algoritmoma M-MACA in H-MACA  

 
               M-MACA                H-MACA             Algoritem 

Graf 
k ( )Dζ σ ( )Dζ σ 
2 116.5 22,2 90,0 0,0 3elt 4 286,5 39,3 253,0 33,8 
2 66,1 11,0 69,5 10,7 3elt_dual 4 145,5 21,2 180,4 11,3 
2 94,8 13,2 83,1 0,6 airfoil1 4 228,4 32,1 206,2 1,7 
2 48,8 9,8 51,0 4,4 airfoil1_dual 4 122,8 17,8 117,5 4,6 
2 200,3 41,3 154,7 12,3 big 4 505,2 76,1 430,5 4,6 
2 118,0 27,7 103,5 3,6 big_dual 4 270,8 39,0 238,1 4,5 
2 200,2 15,7 205,8 13,8 crack 4 450,5 48,0 379,5 3,7 
2 93,6 9,4 93,7 2,3 crack_dual 4 211,7 30,7 169,5 3,1 
2 18,4 1,4 18,0 0,0 grid1 4 41,2 4,1 38,2 0,4 
2 16,1 0,7 16,0 0,0 grid1_dual 4 35,5 0,6 35,0 0,0 
2 36,9 5,1 34,0 0,0 grid2 4 114,0 14,0 101,6 1,9 
2 35,0 6,7 32,0 0,0 grid2_dual 4 111,0 16,5 97,0 0,2 
2 25,0 3,2 24,0 0,0 netz4504 4 57,8 7,2 51,2 1,7 
2 21,5 3,0 19,0 0,0 netz4504_dual 4 58,1 7,6 44,2 0,4 
2 1,3 1,3 8,0 3,2 U1000.05 4 12,8 4,4 19,1 2,0 
2 57,2 13,1 59,1 10,0 U1000.10 4 174,1 30,1 125,4 4,8 
2 268,7 24,4 265,9 15,6 U1000.20 4 826,3 126,9 543,1 17,3 
2 34,9 8,9 28,0 0,0 ukerbe1 4 88,0 15,5 61,9 1,2 
2 32,0 5,9 22,0 0,0 ukerbe1_dual 4 73,6 11,2 48,0 0,2 
2 135,7 21,5 128,1 0,5 whitaker3 4 453,2 47,9 388,0 2,2 
2 74,6 15,3 66,5 0,8 whitaker3_dual 4 243,7 32,8 199,1 2,3 
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7 Sklep 

 

V nalogi sem predstavil metahevristično reševanje optimizacijskih problemov s 

kolonijami mravelj. Lotil sem se reševanja dveh problemov, in sicer iskanja najkrajše 

poti in razdelitve mreže. 

 

V uvodnem poglavju sem predstavil osnovne pojme metahevristike in njene glavne 

značilnosti. Poleg tega sem prikazal še dve najpopularnejši metahevristični metodi 

(trajektorno in populacijsko) in ju podkrepil z najbolj znanimi algoritmi. V drugem 

poglavju sem podrobneje razložil metodo optimizacije s kolonijami mravelj, njene 

lastnosti in parametre, ki lahko vplivajo na potek algoritma. V tretjem poglavju sem 

predstavil osnovne gradnike optimizacijske metode, možnosti vzporedne izvedbe in 

naštel primere njene uporabe v raznih aplikacijah. V četrtem poglavju sem na 

konkretnem problemu iskanja najkrajše poti prikazal, kako različne vrednosti 

parametrov vplivajo na potek reševanja in samo rešitev. V petem poglavju sem 

spregovoril o uporabi metode ACO na praktičnem problemu razdelitve mreže. Za ta 

primer sem naredil tri različice algoritma ACO. Prvi je osnovni algoritem MACA, drugi 

je večnivojski MACA, kjer nadgradim osnovni algoritem z večnivojsko metodo, tretji 

pa je hibridni MACA, kjer sem kot prvi predlagal združitev vektorske razdelitve in 

osnovnega algoritma. 

 

Nalogo sem zaključil z oceno učinkovitosti izvedb različnih algoritmov. Osnovni 

algoritem se izkaže za zelo dobrega le pri majhnih grafih, pri večjih pa so bile dobljene 

rešitve mnogo slabše v primerjavi z drugimi znanimi algoritmi. Ker imamo v praktičnih 
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primerih opravka z velikimi grafi, sem moral za uspešno reševanje problema razdelitve 

uporabiti večnivojsko in hibridno metodo. Le tako sem lahko zagotovili primerljive ali 

celo boljše rezultate, kot sem jih dobil z drugimi znanimi algoritmi. Oba, večnivojski in 

hibridni algoritem, sta skoraj na vseh grafih vrnila zelo dobre rezultate. Oba sta vračala 

tudi zelo podobne najboljše rešitve, a s to razliko, da je bila pri hibridnem algoritmu 

razpršenost rešitev mnogo manjša. V praksi to pomeni, da je treba večnivojski algoritem 

pognati večkrat kot hibridnega, če želimo z neko gotovostjo najti relativno dobro 

rešitev. 

 

Ugotavljam, da sta tako večnivojski kakor tudi hibridni algoritem s kolonijami mravelj 

zelo obetavna, vendar ju je treba še zelo natančno raziskati. Prva in verjetno najbolj 

očitna izboljšava bi bila njuna združitev. Da bi to naredil, bi lahko uporabil vektorsko 

razdelitev za gradnjo začetne razdelitve, nato bi graf do določene mere skrčil (a mnogo 

manj, kot pri originalni večnivojski metodi) in uporabil večnivojsko metodo za 

drobljenje in razdeljevanje. Po drugi strani pa obstajajo še druge možnosti za izboljšavo 

večnivojskega – in do neke mere tudi hibridnega – algoritma: 

 Ena od možnosti je bolj prefinjena preslikava grafa na polje celic, s čimer bi 

izboljšal konvergenco rešitev. 

 Zelo obetavna bi bila uvedba raznih metod za »uravnoteženje bremen«, 

uporabljena med posameznimi nivoji algoritma. 

 Uporaba Kernighan-Linove metode [56] za določanje vozlišč (kateri, koliko in s 

kakšno verjetnostjo), ki se lahko vzamejo iz neke celice v polju.  

 Dodajanje demonskih akcij, kot je npr. algoritem minimalnega reza, s katerimi 

bi izboljšal rešitve med prehodi iz enega nivoja v drugega. 

 In končno, sprememba izhlapevanja, odlaganja in obnavljanja feromonov. 

 

Kot lahko ugotovimo, je možnosti za izboljšavo algoritma, o katerih bi bilo potrebno 

razmisliti, res veliko. Ena izmed najbolj privlačnih je združitev algoritma MACA z 

neko drugo metodo, in sicer preko demonskih akcij (primer je naš hibridni algoritem). 

Ne smemo pa pozabiti tudi na možnost vzporedne izvedbe algoritma, ki se nam glede na 

naravo metode ponuja kar sama od sebe. Z njo seveda ne bi nič pridobili na kakovosti 

rešitve, bi pa lahko zelo pripomogla k hitrosti odvijanja samega algoritma. 
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Sklep 

Algoritmi (v obsegu več kot 8000 vrstic kode) so napisani v programskem jeziku 

Borland® Delphi™. 

 

Na koncu naj poudarim glavne prispevke magistrskega dela: 

 Podal sem pregled metahevristik za reševanje kombinatoričnih optimizacijskih 

problemov. 

 Podrobneje sem analiziral metodo ACO na primeru reševanja problema 

najkrajše poti. 

 Implementiral sem tri različice algoritma MACA za problem razdelitve mreže: 

osnovni, večnivojski in hibridni. 

 Kot prvi sem predlagal združitev vektorske razdelitve z osnovnim algoritmom 

MACA. 

 Ocenil sem učinkovitost implementiranih algoritmov v primerjavi s splošno 

uveljavljenimi algoritmi. 
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generiranje mreže, 48 
genetski algoritem, 3 
genotip, 17 

H 
Hamiltonov obhod, 27 
hevristična metoda, 2 
hevristični algoritem, 2 

I 
intenzivnost feromonov, 24 
intenzivnost feromonske sledi, 27 
iskalni prostor, 1 
iterativno izboljševanje, 9 
izbor osebka, 16 
izhlapevanje feromonov, 25 
izkoriščanje, 5 
izrivanje, 19 

K 
kasnejše obnavljanje feromonske sledi, 25 
Kernighan-Linova razdelitvena metoda, 65 
kodirna beseda, 54 
kodirna knjiga, 54 
kombinatorični optimizacijski problem, 1 
kombiniranje iz genske banke, 18 
komunikacijski presežek, 31 
konstruktivna metoda, 2 
konvergenca, 26 
krčenje grafa, 52 
kriterijska funkcija, 1 
križanje, 16 
kvadratna prireditev, 12 

L 
lokalno iskanje, 3 

M 
Markovska veriga, 12 
memetični algoritem, 19 
metahevristika, 3 
metoda z lokalnim iskanjem, 2 
Metropolisov algoritem, 10 
množica omejitev, 1 
mutacija, 16 
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N 
natančen algoritem, 2 

O 
odkrivanje niš, 19 
ohlajevalna shema, 11 
optimizacija kriterijske funkcije, 3 
optimizacija s kolonijami mravelj, 3, 22 

P 
populacija, 7 
porazdeljevanje uspešnosti, 19 
pragovno sprejemanje, 12 
preiskovanje, 5 
problem iskanja najkrajše poti, 32 
problem iskanja najkrajšega skupnega podzaporedja, 

29 
problem kvadratne dodelitve, 2, 32 
problem razdelitve grafa, 32 
problem razvrščanja, 2, 32 
problem trgovskega potnika, 2, 32 
problem urnika, 2 
problem zaporednega urejanja, 32 
prostor dopustnih rešitev, 1 

R 
razdelitev grafa, 47 
razdelitev mreže, 47 
razvrščanje, 12 
reaktivni TS, 15 

rekonstrukcijski vektor, 54 
rez povezav, 49 
robustni TS, 15 

S 
simulirano ohlajanje, 3 
soseščina, 2 

T 
tabu-iskanje, 3 
tabu-seznam, 13 
takojšnje obnavljanje feromonske sledi, 24 
trajektorna metoda, 5 

U 
učeča se vektorska razdelitev, 56 
usmerjanje v omrežju, 30, 32 
usmerjanje vozil, 32 

V 
večnivojska metoda, 52 
vektorska razdelitev, 54 
vektorski razdelilnik, 54 
vezano učenje, 19 
Voronoijevo področje, 54 
vzporedni algoritem GA, 18 

Z 
zakasnjeno obnavljanje feromonske sledi, 24 
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dr. Boruta Robiča. Izkazano pomoč drugih sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali. 
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