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У статті розглянуто рішення задачі комівояжера методом мурашиних
алгоритмів, розглянуто загальні теоретичні засади даного алгоритму і проаналізовано
результати роботи програмної реалізації даної задачі.
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Постановка проблеми. Комівояжер повинен обійти всі міста маршруту один раз і
в такому порядку, щоб його шлях був найменшим.
На сьогодні рішення даної проблеми є необхідним в багатьох галузях, пов'язаних із
замкнутими і при цьому жорстко пов'язаними за часом системами, такими як: конвеєрне
виробництво, багатоопераційні обробні комплекси, суднові та залізничні вантажні
системи, перевезення вантажів по замкнутому маршруту, розрахунок авіаційних ліній.
Мурашиний алгоритм (алгоритм оптимізації мурашиної колонії, англ. ant colony
optimization, ACO) є одним з ефективних поліноміальних алгоритмів для знаходження
наближених рішень задачі комівояжера, а також аналогічних завдань пошуку маршрутів
на графах. Підхід запропонований бельгійським дослідником Марко Доріго (Marco
Dorigo). Суть підходу полягає в аналізі та використанні моделі поведінки мурах, що
шукають дороги від колонії до їжі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мурашині алгоритми запропоновані на
початку дев'яностих. Перша стаття з мурашиних алгоритмів в міжнародному науковому
журналі надрукована в 1996 р. Автором її був професор Марко Доріго. Мурашині
алгоритми також вивчаються і вітчизняними вченими Штовбою С.Д., Рудим О.М [1] та
Колесніковим К.В., Карапетяном А.Р., Кравченко О.В [2] .
Метою дослідження є вивчення даної задачі, знаходження оптимального рішення
задачі комівояжера за допомогою мурашиного алгоритму і аналіз результатів роботи
програмної реалізації.
Основний зміст і результати роботи.
Мурахи належать до так званих «соціальних комах», тобто комах, що живуть в
межах певного колективу — сім'ї або колонії. На Землі біля двох відсотків комах є
«соціальними», половина з яких припадає на мурах. Поведінка мурах під час
транспортування їжі, обминання перешкод, побудови мурашника тощо наближається до
теоретично оптимальної. Основу «соціальної» поведінки мурах складає самоорганізація
— сукупність динамічних механізмів, за допомогою яких система досягає глобальної мети
в результаті взаємодії елементів на низькому рівні. Принциповою особливістю такої
низькорівневої взаємодії є використання елементами системи лише локальної інформації,
без будь-якого централізованого управління та звернення до глобального образу, який
репрезентує систему у зовнішньому світі. Самоорганізація є результатом взаємодії таких
чотирьох компонентів: 1) випадковість; 2) додатний зворотний зв'язок; 3) від'ємний
зворотний зв'язок; 4) багатократність взаємодій.[1]
Мурахи використовують два способи передачі інформації: прямий — обмін
харчами, ман-дибулярний, візуальний та хімічний контакти тощо, та непрямий —
стигмержі. Стигмержі — це рознесений у часовому просторі тип взаємодії між
елементами системи, коли один суб'єкт взаємодії змінює деяку частину оточуючого
середовища, а решта використовує інформацію про її стан пізніше, коли знаходяться в її
околі. Біологічно, стигмержі здійснюється через феромон — спеціальний секрет, який
відкладається як слід під час руху мурахи. Чим вища концентрація феромону на стежці,
тим більше мурах буде рухатись по ній. Феромон з часом випаровується, що дозволяє
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мурахам адаптувати свою поведінку до зміни оточуючого середовища. Розподіл феромону
по простору пересування мурах є своєрідною глобальною пам'яттю, яка динамічно
змінюється. Кожна мураха може сприймати та змінювати лише локальну чарунку цієї
глобальної пам'яті мурашника. [1]
Багатократність взаємодії реалізується ітераційним пошуком маршруту
комівояжера одночасного декількома мурахами. [1]
Додатний зворотний зв'язок реалізується як імітація природної поведінки мурах
типу «залишання слідів - пересування по слідах». Чим більше слідів залишено на стежці
— ребрі графу, тим більше мурах буде рухатись по ній. При цьому на стежці з'являються
нові сліди, які приваблюють додаткових мурах. Для задачі комівояжера додатний
зворотний зв'язок реалізується таким стохастичним правилом: «ймовірність включення
ребра графу в маршрут мурахи пропорційна кількості феромону на ній». Використання
цього стохастичного правила забезпечує реалізацію і іншого компоненту поведінки мурах
- випадковості. Кількість феромону, який відкладає мураха на ребрі графа, є зворотно
пропорційною величиною до довжини відповідного маршруту комівояжера. Чим
коротший маршрут комівояжера знайшла мураха, тим більше феромону буде відкладене
на відповідних ребрах графу. [1]
Використання лише додатного зворотного зв'язку призводить до передчасної
збіжності алгоритму, тобто до випадку, коли усі мурахи рухаються одним і тим же
субоптиальним маршрутом. Для уникнення цього використовується від'ємний зворотний
зв'язок — випаровування феромону. Час випаровування феромону не повинен бути дуже
великим, бо при цьому виникає загроза збігання маршрутів усіх мурах до одного
субоптимального розв'язку. З іншого боку, час випаровування не повинен бути і малим,
щоб не призвести до некооперативної поведінки мурах через втрату пам'яті колонії. [1]
Перехід мурахи з міста і в місто j на ітерації t алгоритму залежить від трьох
складових: табу-списка, видимості та віртуального сліду феромону.
Табу-список — це перелік міст, які вже відвідані мурахою і заходити в які ще раз
заборонено. Табу-список збільшується зі здійсненням маршруту та заповнюється нулями
на початку кожної ітерації алгоритму. Позначимо через J ik ,• список міст, які ще потрібно
відвідати мурасі k, що перебуває у місті і. Зрозуміло, що об'єднання цих списків дає
множину усіх міст з маршруту комівояжера. [1]
Видимість — це величина обернена до відстані: h ij = 1/ Dij , де Dij — відстань між
містами і та j. Видимість базується тільки на локальній інформації і являє собою
«евристичну бажаність» вибору міста j, під час перебування у місті і. Чим ближче міста і
та j, тим більше бажання відвідати їх. [1]
Віртуальний слід феромону на ребрі (і-j) являє собою «бажаність, підкріплену
досвідом» переходу в місто і з міста j. Інформація, яку несе слід феромону, змінюється під
час оптимізації і відображає набутий мурахами досвід. Кількість віртуального феромону
на ребрі (і-j) на t-й ітерації алгоритму позначимо як t ij (t ) .
Ймовірність переходу k-ї мурахи з міста і у місто j на t-й ітерації розраховується за
випадково-пропорційним правилом:

[ ] [ ]
[ ] [ ]

ì k
t ij a × h ij b
k
ï Pij (t ) =
a
b , якщо j Î J i
ï
åk t ij × h ij
í
jÎJ i
ï
ïî Pijk (t ) = 0, якщо j Ï J ik

(1)

де a і b - два регульовані параметри, які є вагами інтенсивності сліду феромону та
видимості. Якщо a = 0, то найвірогіднішим буде перехід у найближчі міста. У класичній
теорії оптимізації це відповідає, так званому, пожадливому алгоритму. Якщо b = 0, тоді
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працює лише феромоне підсилення, що призводить до швидкого завершення роботи
алгоритму через збігання маршрутів усіх мурах до одного субоптимального розв'язку. [1]
Після завершення маршруту кожна мураха k відкладає на ребро (і-j) таку кількість
феромону:
ì Q
k
ï Lk (t ) , якщо (i, j ) Î T (t )
k
Dt ij (t ) = í
ï0, якщо (i, j ) Ï T k (t )
î
де T k (t ) - маршрут, зроблений мурахою k на ітерації і; Lk (t ) — його довжина; Q —
регульований параметр, значення якого обирають одного порядку з довжиною
оптимального маршруту. [1]
Для забезпечення можливості експлуатації простору рішень потрібно забезпечити
випаровування феромону — зменшення кількості відкладеного на попередніх ітераціях
феромону. Інтенсивність випаровування феромону задається за допомогою коефіцієнта
випаровування р Î [0,1]. Кінцеве правило оновлення феромону, яке стосується всіх ребер,
приймає вигляд
t ij (t + 1) ¬ (1 - p )t ij (t ) + Dt ij (t ) , (2)
m

де Dt ij (t ) = åt ijk (t ) ; m - кількість мурах в колонії.
k =1

На початку оптимізації кількість феромону на ребрах приймається за малу додатну
константу t 0 . Загальна кількість мурах в колонії приймається постійною на весь час
розв'язання задачі. Забагато мурах призводить до швидкого підсилення субоптимальних
маршрутів. Коли ж мурах замало, виникає небезпека втрати кооперативної поведінки
через швидке випаровування феромону. Зазвичай кількість мурах приймають рівною
числу міст — кожна мураха починає маршрут з окремого міста. [1]
Для покращення характеристик мурашиного алгоритму використовують елітних
мурах, які підсилюють ребра найкращого маршруту Т+, знайденого від початку пошуку.
Кількість феромону, що відкладається на ребрах маршруту Т+, приймається рівною Q/L+,
де L+ — довжина маршруту Т+. Підсилений слід феромону вздовж маршруту Т+ буде
спрямовувати інших мурах до пошуку розв'язків, що містять декілька ребер найкращого
на даний момент маршруту Т+. Якщо в мурашнику є e елітних мурах, то ребра
найкращого маршруту Т+ отримають загальне підсилення eQ/L +. Ідеї елітизму знайшли
розвиток в рангових мурашиних алгоритмах (Rank-Based Ant Systems), алгоритмах
мурашиної колонії (Ant Colony Systems), макс-мінних мурашиних алгоритмах (МАХ-МIN
Ant Systems). Ці алгоритми оптимізують швидше за рахунок збільшення ймовірностей
вибору перспективних фрагментів маршрутів. [1]
Під час розв'язання задач великої розмірності доцільно використовувати список
кандидатів — короткий перелік рекомендованих вершин, в які може перейти мураха з
даної вершини. Мураха обирає не рекомендовану вершину лише тоді, коли вона вже
пройшла увесь список кандидатів. Список кандидатів формують евристично на основі
апріорних знань про задачу, що вирішується, або на базі інформації, що динамічно
оновлюється під час оптимізації. Список кандидатів дозволяє виключити заздалегідь
неперспективні варіанти. Це дозволяє направити мурах на дослідження найобіцяніших
маршрутів і тим самим значно скоротити область пошуку. [1]
Для прискорення мурашиних алгоритмів залучають методи локального пошуку, які
намагаються покращити знайдені мурахами розв'язки. Для задачі комівояжера часто
застосовують процедури локального пошуку 2-орt, 3-орt та Лін-Кернігхана, які
покращують маршрут заміною двох, трьох та змінного числа дуг, відповідно. [1]
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Результати перших експериментів із застосуванням мурашиного алгоритму для
розв'язання задачі комівояжера були багатообіцяючими, однак далеко не найкращими в
порівнянні з вже існуючими методами. Однак простота класичного мурашиного
алгоритму (названого «мурашиною системою») залишала можливості для доробок - і саме
алгоритмічні удосконалення стали предметом подальших досліджень Марко Доріго та
інших фахівців у галузі комбінаторної оптимізації. В основному, ці вдосконалення
пов'язані з великим використанням історії пошуку і більш ретельним дослідженням
областей навколо вже знайдених вдалих рішень. Нижче розглянуті найбільш примітні з
модифікацій. [3]
Ant-Q
Лука Гамбарделла і Марко Доріго опублікували в 1995 році роботу, в якій вони
представили мурашиний алгоритм, який отримав свою назву за аналогією з методом
машинного навчання Q-learning. В основі алгоритму лежить ідея про те, що мурашину
систему можна інтерпретувати як систему навчання з підкріпленням. Ant-Q підсилює цю
аналогію, запозичуючи багато ідей з Q-навчання.
Алгоритм зберігає Q-таблицю, яка ставить у відповідність кожному з ребер
величину, що визначає «корисність» переходу по цьому ребру. Ця таблиця змінюється в
процесі роботи алгоритму - тобто навчання системи. Значення корисності переходу по
ребру обчислюється виходячи із значень корисностей переходу за наступними ребрах в
результаті попереднього визначення можливих наступних станів. Після кожної ітерації
корисності оновлюються виходячи з довжин шляхів, до складу яких були включені
відповідні ребра. [3]
Ant Colony System
У 1997 році ті ж дослідники опублікували роботу, присвячену ще одному
розробленому ними мурашиного алгоритму. Для підвищення ефективності в порівнянні з
класичним алгоритмом, ними були введені три основні зміни.
По-перше, рівень феромонів на ребрах оновлюється не тільки в кінці чергової
ітерації, а й при кожному переході мурах з вузла у вузол. По-друге, наприкінці ітерації
рівень феромонів підвищується тільки на найкоротшому із знайдених шляхів. По-третє,
алгоритм використовує змінене правило переходу: або, з певною часткою ймовірності,
мураха безумовно вибирає найкраще - у відповідність з довжиною і рівнем феромонів ребро, або робить вибір так само, як і в класичному алгоритмі. [3]
Max-min Ant System
У тому ж році Томас Штютцле і Хольгер Хоос запропонували мурашиний
алгоритм, в якому підвищення концентрації феромонів відбувається тільки на кращих
шляхах з пройдених мурахами. Така велика увага до локальних оптимумів компенсується
введенням обмежень на максимальну та мінімальну концентрацію феромонів на ребрах,
які вкрай ефективно захищають алгоритм від передчасної збіжності до субоптимальних
рішень.
На етапі ініціалізації, концентрація феромонів на всіх ребрах встановлюється
рівною максимальною. Після кожної ітерації алгоритму тільки одна мураха залишає за
собою слід - або найбільш успішний на даній ітерації, або, аналогічно алгоритму з
елітизмом, елітний. Цим досягається, з одного боку, більш ретельне дослідження області
пошуку, з іншого - його прискорення. [3]
ASrank
Бернд Бульнхаймер, Ріхард Хартл і Крістине Штраусс розробили модифікацію
класичного мурашиного алгоритму, в якому в кінці кожної ітерації мурахи ранжуються у
відповідність з довжинами пройдених ними шляхів. Кількість феромонів, що залишається
мурахою на ребрах, таким чином, призначається пропорційно його позиції. Крім того, для
більш ретельного дослідження околиць вже знайдених вдалих рішень, алгоритм
використовує елітних мурах. [3]
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Програмна реалізація
В лістингові програми використовується одна головна функція main (). Спочатку
відбувається ініціалізація видимості і феромону. Параметри a , b , Q , t 0 підбираються
емпірично. Потім вводяться довжини ребер графа, тобто відстані між містами. Мурахи
випадковим чином розміщуються в містах. Потім для кожної мурахи при заданій кількості
ітерацій будується маршрут і обраховується його довжина. В результаті вибирається
найкоротший шлях. В кінці програми здійснюється вивід результатів.
Даний мурашиний алгоритм був реалізований на мові програмування С. Кількість
мурах приймалася рівній кількості міст. Дослідження проводилися для N мурах, де N =
4,5,6…17. В результаті аналізу було виявлено, що кількість ітерацій, при якій алгоритм
знаходить розв’язок (найкоротший маршрут руху комівояжера), не залежить від кількості
міст (рис. 1). Для більшості експериментів мінімальна кількість ітерацій становить 10. Є
деякі відхилення від цього числа, що спричинено деякою неточністю самого алгоритму та
емпіричним підбором коефіцієнтів a , b , Q , t 0 .
Також було встановлено, що при збільшенні кількості мурах час роботи зростає
(рис. 2.). Це зумовлено тим, що збільшуються масиви вхідних даних, які відповідно
потребують більше часу для обробки. Тому використання великої кількості мурах для
класичного алгоритму потребує довгого часу виконання. Для збільшення кількості мурах
алгоритм має бути оптимізований.
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Рис. 1. Залежність кількості ітерацій від кількості мурах
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Рис. 2. Залежність часу виконання програми від кількості мурах
Висновки. Отже, мурашиний алгоритм є досить ефективним методом для
вирішення задачі комівояжера. Дана програмна реалізація дає оптимальні результати
роботи, але потребує оптимізації, яка дозволить використовувати набагато більшу
кількість мурах з меншими затратами часу.
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