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Abstrakt
Práca sa zaoberá základným optimalizačným algoritmom Ant Colony Optimization (ACO)
– Ant System (AS) a jeho rozšírením Ant Colony System (ACS) na probléme obchodného
cestujúceho (TSP). Podstatou týchto algoritmov je nájdenie optimálneho riešenia (najkrat-
šej cesty) v zadanej inštancii obsahujúcej niekoľko miest. Demonštruje overenie fungovania
oboch algoritmov, experimentálne skúmanie vplyvu nastaviteľných parametrov mravčích
algoritmov na výsledok. Ďalej je práca zameraná na skúmanie myšlienky optimalizácie
detekcie hrán v obrazoch zavedením modifikácie do predstaveného existujúceho riešenia.
Experimenty modifikovaného riešenia sú vykonané a porovnané s pôvodným.

Abstract
The presented thesis focuses on the basic optimization algorithm of Ant Colony Optimiza-
tion (ACO) – Ant System (AS) and its extension, Ant Colony System (ACS) on Traveling
Salesman Problem (TSP). The essence of these algorithms is to find the optimal solu-
tion (the shortest path) in a specified instance containing several locations. The thesis
demonstrates verification of behaviour of both algorithms, experimental study of impact
of adjustable parameters of ant algorithms on result. Furthermore, the thesis is focused on
examining the idea of optimizing detection of image edges by introducing a modification
into an existing solution. Modified solution experiments are performed and compared to
the original.
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Kapitola 1

Úvod

Súčasnosť môžeme považovať za dobu technologicky veľmi vyspelú, no nielen v informatike,
ale aj v iných odvetviach existuje množstvo problémov, úloh, ktoré stále nemajú riešenie.
Ľudstvo dokáže tieto problémy matematicky popísať, technicky skúmať, no prakticky nevie
získať odpovede na otázky kladené v súvislosti s danými problémami. Častokrát vie byť
jedinou prekážkou výpočtový výkon, ktorý je nedostatočný a teda nepostačuje na vyriešenie
týchto problémov v reálnom čase. Postupným vývojom jednotlivých odvetví sa zistilo, že
fungovanie živočíchov v prírode vie byť inšpirujúcim pri riešení týchto otázok.

V informatike niektoré metódy riešiace túto problematiku spadajú do tzv. optimalizácie
časticových rojov (Particle Swarm Optimization – PSO). V nej sa popisujú algoritmy, ktoré
simulujú správanie rojov vtákov, rýb. Na začiatku skúmania sú ich častice rozmiestnené ná-
hodne v prehľadávanom priestore a pohyby každej z nich sa odvíjajú na základe interakcie
s inými časticami, ktoré sú úspešnejšie pri prehľadávaní priestoru. Pohyb celého roja potom
smeruje k nájdeniu optimálneho riešenia [16]. Preukázateľná úspešnosť algoritmov inšpiro-
vaných prírodou mala postupne za následok skúmanie správania ďalších a ďalších živočíchov,
ktorými sú napríklad baktérie, netopiere, včely.

Inšpiráciou nám sú dnes taktiež kolónie mravcov, vďaka ktorým vieme optimalizovať
rôzne riešenia jednotlivých úloh pomocou tzv. optimalizácie mravčou kolóniou (Ant Colony
Optimization – ACO). Aplikovanie týchto heuristických algoritmov síce nemusí zaručiť náj-
denie optimálneho riešenia, ale dokáže dosiahnuť v reálnom (efektívnom) čase riešenie také,
ktoré je použiteľné s ohľadom na obtiažnosť úlohy.

Základnou myšlienkou mravčích algoritmov je simulovanie správania reálnych mravcov.
Sú inšpirované postupom, ktorý používajú mravce pri hľadaní potravy (hľadanie najkratšej
cesty medzi zdrojom potravy a mraveniskom). Najskôr náhodne prehľadávajú blízke oko-
lie mraveniska a počas toho vypúšťajú na zem chemické látky, tzv. feromóny, ktoré však
časom vyprchávajú. Všetky mravce tieto látky cítia a dôsledkom toho je pravdepodobnosť
výberu ich ďalších ciest, ktorá je daná aktuálnymi koncentráciami feromónov na začiatkoch
ďalších možných ciest. Ak nejaký mravec narazí na zdroj potravy, vyhodnotí jeho kvalitu
aj kvantitu a vráti sa s časťou tejto potravy do mraveniska, pričom množstvo vypúšťa-
ného feromónu sa zvyšuje úmerne s kvalitou a množstvom nájdenej potravy. Následne tieto
upravené feromónové stopy smerujú ostatných mravcov k zdroju potravy.

Cieľom tejto práce je implementácia niekoľkých typov mravčích algoritmov, experimen-
tálne overenie ich fungovania pri rôznych nastaveniach parametrov, na ktorých závisia a tak-
tiež aplikovanie týchto mravčích algoritmov na ďalšiu úlohu diskrétneho charakteru, a spra-
covanie experimentálnych výsledkov, ktoré môžu predstavovať mieru vhodnosti použitia
mravčích algoritmov pre úlohy podobného charakteru.
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Kapitola 2

Mravčie algoritmy

Mravčie kolónie [10] sú distribuované systémy, v ktorých jedinci vykonávajú jednoduché
funkcie. Napriek ich jednoduchosti toto spoločenstvo predstavuje vysoko štrukturované
a organizované spoločenstvo. Vďaka tejto skutočnosti dokážu algoritmy mravčích kolónií
vykonávať zložité úlohy, ktoré ďaleko prevyšujú schopnosti samostatného jedinca v danom
spoločenstve. Ich hlavnou myšlienkou je princíp samoorganizácie. Samoorganizáciou [14]
rozumieme proces, kedy organizácia systému zloženého z jednoduchých častí naberá na zlo-
žitosti vplyvom ich interakcií podľa jednoduchých pravidiel bez toho, aby bol nutný zásah
vonkajšieho riadenia. Ide teda o pravidlá riadené iba lokálnymi informáciami.

Interakciu medzi jedincami definuje mechanizmus nazývaný stigmergia [7]. Je to forma
komunikácie v samoorganizujúcich systémoch, v ktorých jedinci spolu komunikujú ne-
priamo, sprostredkovaná životným prostredím. Zmeny, ktoré vykonávajú jedinci, sú lokálne,
čo znamená, že na dané zmeny zareagujú iba tí jedinci, ktorí navštívia miesto, kde bola
informácia vydaná (alebo jej bezprostredné okolie). Táto forma komunikácie potom ovplyv-
ňuje nasledujúcu činnosť ďalších jedincov, čo vedie k vzniku kolektívneho chovania.

(a) (b)

Obr. 2.1: Experimentálne nastavenie dvoch mostov [10]

Základnou myšlienkou mravčích algoritmov je simulovanie správania reálnych mravcov.
Mravčie algoritmy sú inšpirované postupom, ktorý používajú mravce pri hľadaní potravy
(hľadanie najkratšej cesty medzi zdrojom potravy a mraveniskom). Princípom nepriamej
komunikácie medzi mravcami je najskôr náhodné prehľadávanie blízkeho okolia – hľadanie
potravy blízko mraveniska. Počas tejto činnosti mravce vypúšťajú na zem chemické látky,
tzv. feromóny, ktoré však časom vyprchávajú. Všetky mravce tieto látky cítia a dôsledkom
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toho je pravdepodobnosť výberu ich ďalších ciest, ktorá je daná aktuálnymi koncentráciami
feromónov na začiatkoch ďalších možných ciest. To znamená, že vyššia koncentrácia fero-
mónov predstavuje efektívnejšiu cestu medzi dvomi bodmi a tú budú mravce preferovať.
Ak nejaký mravec narazí na zdroj potravy, vyhodnotí jeho kvalitu aj kvantitu a vráti sa
s časťou tejto potravy do mraveniska. Počas návratu sa množstvo vypúšťaného feromónu
týmto mravcom zvyšuje úmerne s kvalitou a množstvom nájdenej potravy. V ďalších iterá-
ciach potom tieto upravené feromónové stopy silno ovplyvňujú intenzitu feromónovej stopy
a smerujú tak ostatných mravcov k zdroju potravy.

Princíp výberu najkratšej cesty možno demonštrovať na experimente zvanom Double
Bridge Experiment (viď obrázok 2.1). Pri dvoch cestách rovnakej dĺžky zobrazených na
obrázku 2.1a mravci vďaka náhodným fluktuáciám v koncentrácii feromónov po čase zvolia
iba jednu z ciest (s pravdepodobnosťou približne 50%). V experimente na obrázku 2.1b
je kratšia cesta mravcami zvládnutá rýchlejšie, preto tam bude silnejšia feromónová stopa
a teda ostatní mravci ju budú preferovať a posilovať tak jej feromónovú stopu. Po vyčer-
paní zdroja alebo nájdení efektívnejšej cesty potom dochádza ku kolektívnej adaptácii, čiže
mravce aktuálnu cestu prestanú preferovať.

Obr. 2.2: Trasy mravcov od zdroja potravy k mravenisku [3]

Podobne ako v prírode, umelé mravce tiež využívajú stochastické zložky prieskumu
okolia, čo v niektorých prípadoch môže viesť k voľbe menej optimálnej trasy. Na spomenu-
tých princípoch je založených viacero optimalizačných algoritmov, z ktorých niektoré budú
podrobne popísané v nasledujúcich sekciách. Celé správanie mravčej kolónie demonštruje
obrázok 2.2.
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2.1 Optimalizácia mravčou kolóniou
Z angl. Ant Colony Optimization (ACO) sa jedná o súbor optimalizačných techník [7][14],
ktorých činnosť vychádza z chovania mravcov pozorovateľných v prírode. V tejto optimali-
zácii skupina umelých mravcov vytvára riešenia pre optimalizačné problémy a vymieňa si
informácie o jej kvalite na základe komunikačnej schémy, ktorá pripomína schému adap-
tovanú skutočnými mravcami. Hlavnou myšlienkou je napodobniť postup hľadania ciest
mravcami prechodom úplným, tzv. konštrukčným grafom.

Algoritmus 1: Ant Colony Optimization Metaheuristic [10]
Initialize parameters, pheromone trails
while terminating condition is not met do

Construct a solution
Local search (optional)
Update pheromone trails via pheromone deposit and evaporation

end while

Obecný postup tzv. ant foraging algoritmu bol navrhnutý na začiatku 90. rokov. Prvým
z nich bol algoritmus Ant System [10]. Postupne pribúdali ďalšie algoritmy, no ich podstata
je vo všetkých variantách rovnaká, zobrazená v pseudokóde v algoritme 1.

Na začiatku algoritmu sa inicializujú rôzne parametre, s ktorými algoritmus pracuje
(popísané v nasledujúcich podsekciách), feromónové stopy. Algoritmus potom pracuje až
dokiaľ nie je splnená ukončovacia podmienka – buď to môže byť zadaný konečný počet
iterácií, prípadne dosiahnutie optimálneho riešenia alebo riešenia takého, ktoré je použiteľné
s ohľadom na obtiažnosť úlohy.

Najskôr každý mravec konštruuje riešenie na základe feromónových stôp, ktoré sa po-
stupne menia, čo môže viesť k nájdeniu optimálneho riešenia. Proces konštruovania rieše-
nia predstavuje prechod konštrukčným grafom. Po jeho skončení je možné zlepšiť riešenia
získané mravcami prostredníctvom lokálneho vyhľadávania. Táto fáza je voliteľná a imple-
mentuje sa zvyčajne v najšpičkovejších algoritmoch ACO.

Názov Autori Rok Odkaz
Ant System Dorigo a spol. 1991 [9]
Elitist AS Dorigo a spol. 1992 [6]
Ant Colony System Dorigo & Gambardella 1996 [8]
ℳ𝒜𝒳 −ℳℐ𝒩 AS Stützle & Hoos 1996 [19]
Rank-based AS Bullnheimer a spol. 1997 [4]

Tabuľka 2.1: Zoznam úspešných ACO algoritmov [7]

Ďalej nasleduje úprava feromónov, ktorej podstatou je zvýšiť hodnoty feromónov na
cestách takých, ktoré súvisia s dobrým riešením a naopak znížiť tie, ktoré s ním nesúvisia.
Zvyčajne to je dosiahnuté prirodzeným odparovaním (znižovaním) všetkých feromónových
hodnôt a tiež zvyšovaním hodnôt feromónov samotnými mravcami na cestách smerujúcich
k dobrým riešeniam.

Doteraz bolo navrhnutých niekoľko ACO algoritmov. Táto práca sa zaoberá podrobným
popisom prvého z nich, algoritmu Ant System, v sekcii 3.2 a v sekcii 3.3 potom demonštruje
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jeho nadstavbu Ant Colony System. Obidva varianty sú demonštrované na probléme obchod-
ného cestujúceho, vysvetleného v následujúcej kapitole, keďže pre túto úlohu boli uvedené
algoritmy pôvodne vyvinuté. Ďalšie najúspešnejšie algoritmy sú zobrazené v tabuľke 2.1
spolu s odkazmi na referenčnú literatúru.

2.2 Prehľad vybranej literatúry
V súčasnosti sa aplikácie mravčích algoritmov využívajú v rôznych priemyselných sférach
najmä vďaka ich dobrým výsledkom, ktoré vykazovali na rôznych akademických problé-
moch. Výborné uplatnenie našli napríklad v telekomunikáciách. Ukázali sa ako veľmi efek-
tívne riešenie pre smerovacie problémy v telekomunikačných sieťach, kde vlastnosti systému,
ako napríklad náklady na použitie prepojení alebo dostupnosť uzlov, sa menia v čase [7].

V bezdrôtových senzorových sieťach (WSN) bol navrhnutý smerovací algoritmus zalo-
žený na ACO, ktorého cieľom bolo nájsť optimálnu cestu pre prenos dát vo WSN. Bola vy-
tvorená heuristická funkcia spočívajúca vo výpočte feromónov, v ktorom algoritmus neberie
do úvahy energetickú bilanciu celej siete. Taktiež bola zavedená funkcia sankcie a dynamický
váhový faktor v pravdepodobnostnom prechodovom pravidle, kedy sa na aktualizáciu in-
formácií o trase používa kombinácia lokálnych a globálnych feromónov. Aplikovaním týchto
zmien výsledky simulácie ukázali, že nový mravčí algoritmus môže účinne šetriť energiu
a predĺžiť tak životnosť siete [21].

Mravčie algoritmy sa dnes taktiež aplikujú aj v zdravotníctve, napríklad na detekciu
parazitov malárie vo vzorkách krvi. ACO algoritmus bol pozmenený na odhaľovanie hrán
mikroskopických obrázkov týchto vzoriek, ktoré sú postihnuté touto chorobou. Postup je
založený na sledovaní feromónovej matice, ktorej jednotlivé pozície predstavujú informácie
o každom pixeli na obrázku. Mravce sa potom vysielajú na to, aby bol sledovaný ich pohyb
pri zmene intenzity obrazu a tým pádom zistená prítomnosť parazitov malárie [15].

Systémy na rozvod vody predstavujú nákladnú infraštruktúru z hľadiska materiálov,
konštrukcií, údržby a energetických požiadaviek. Veľká pozornosť bola venovaná aplikácii
optimalizačných metód na minimalizáciu nákladov spojených s takouto infraštruktúrou.
V týchto systémoch bol aplikovaný algoritmusℳ𝒜𝒳−ℳℐ𝒩 Ant System, ktorý dosahoval
lepšie výsledky než algoritmus Ant System v dvoch prípadových štúdiách [22].

Problém smerovania vozidiel je známy výskumný problém s rôznymi riešeniami, ale aj
napriek jeho mnohopočetnému vyriešeniu sa iba zriedka vyskytuje prípad, kedy riešenie
pokrýva skutočnú situáciu úplne. Analyzovaný bol problém dynamického smerovania vozi-
diel, pozostávajúci z plánovania záchrannej cesty nezávisle lietajúcich dronov pri simulácii
katastrof, kedy je potrebné vyzdvihnúť zranené osoby pri obmedzenom rozsahu prevádzky.
Pre tieto účely sa využíva prispôsobený algoritmus Ant Colony System [12].

Detekcia hrán v obraze použitím mravčích algoritmov je dnes veľkým prínosom taktiež
v postupe zisťovania rakoviny prsníka. Existuje mnoho techník riešiacich túto problema-
tiku, ktorej princípom je hľadanie rakovinového nádoru z medicínskych obrazov. Riešenie je
konštruované pomocou feromónových látok, ktoré sú asociované s uzlami a hranami grafu
reprezentujúceho daný obrázok [18].
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Kapitola 3

Mravčie algoritmy v úlohe TSP

Mravčie algoritmy možno aplikovať na problémy rôzneho typu. Pomerne známy je tzv.
Problém obchodného cestujúceho (Traveling Salesman Problem – TSP). Je to prvá úloha,
na ktorej bola ukázaná sila mravčích algoritmov a preto je ich princíp v tejto kapitole vysvet-
lený práve v kontexte riešenia TSP. Podrobný popis problému je predstavený v nasledujúcej
sekcii. V praxi sa používa napríklad v elektronike pri vŕtaní dier do dosiek plošných spo-
jov. Vŕtanie obrovského množstva dier bez akéhokoľvek systému by znamenalo obrovskú
neefektivitu pohybu hlavy s vŕtakom. TSP tento problém rieši tak, že sa pokúša nájsť čo
najoptimálnejšie riešenie a tým pádom je pohyb hlavy stroja podľa možností čo najkratší,
čím sa zvyšuje efektivita ušetrením času, energie.

Ďalšou situáciou v praxi je napríklad roznášanie balíkov poštármi. Aby poštár pri rozná-
šaní nenavštevoval napríklad tie isté mestské časti niekoľkokrát za deň, naplánuje si cestu
takú, ktorá zabezpečí najskôr roznesenie balíkov v jednej mestskej časti a až následne sa
vydá do ďalšej, čím zaručí rozvoz všetkých balíkov ujazdením čo najkratšej trasy.

3.1 Problém obchodného cestujúceho
Jedná sa o jeden z najznámejších problémov v diskrétnej optimalizácii. V tomto probléme
musí obchodný cestujúci (v tomto prípade mravec) zo zadaných miest navštíviť každé z nich
raz a práve raz s výnimkou toho, v ktorom začína (domov) – do toho sa musí vrátiť. Po
návrate domov by potom celková hodnota jeho cesty mala byť čo najmenšia [1].

A

C 

B

D
12

42 

20

34 

30 35 

Obr. 3.1: Úplný graf
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Prechod grafom

V ACO je tento problém riešený simulovaním istého počtu umelých mravcov pohybujúcich
sa po grafe, ktorý demonštruje samotný problém. V tomto grafe každý vrchol predstavuje
miesto a každá hrana predstavuje prepojenie medzi dvomi miestami. Feromóny priamo
súvisia s dĺžkami hrán, mravce ich môžu čítať a upravovať, teda poznajú vzdialenosti medzi
jednotlivými miestami. Tento problém teda predstavuje hľadanie najkratšej trasy v úplnom
grafe zobrazenom na obrázku 3.1 [7].

Nech je daná množina n miest 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, ..., 𝑐𝑛}, ktorej vzdialenosti 𝑑𝑖𝑗 = [𝜌(𝑖, 𝑗)]
medzi miestami 𝑖 a 𝑗 sú uložené v dvojdimenziálnom poli, teda v matici reprezentujúcej
graf následovne:

𝜌 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑑11 𝑑12 · · · 𝑑1𝑛
𝑑21 𝑑22 · · · 𝑑2𝑛
...

... . . . ...
𝑑𝑛1 𝑑𝑛2 · · · 𝑑𝑛𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ , (3.1)

pričom každá položka matice definovaná konkrétnymi indexami predstavuje vzdialenosti
všetkých miest (3.2) v prípade, že sa nejedná o to isté miesto (3.3). V prípade, že sa jedná
o to isté miesto (indexy sú rovnaké), potom je ich vzdialenosť definovaná hodnotou 0 (3.4).

𝜌(𝑖, 𝑗) = 𝜌(𝑐𝑖, 𝑐𝑗) 𝑖, 𝑗 = 1, ..., 𝑛, (3.2)

𝜌(𝑖, 𝑗) = 𝜌(𝑗, 𝑖) > 0 𝑖 ̸= 𝑗, (3.3)

𝜌(𝑖, 𝑗) = 0 𝑖 = 𝑗. (3.4)

Formálny popis problému obchodného cestujúceho teda predstavuje nájdenie permutá-
cie 𝜋 na množine {1, ..., 𝑛} takej, pre ktorú je 𝑓(𝜋) minimálna:

𝑓(𝜋) =
𝑛−1∑︁
𝑖=1

𝜌(𝜋[𝑖], 𝜋[𝑖 + 1]) + 𝜌(𝜋[𝑛], 𝜋[1]). (3.5)

TSP z hľadiska symetrie

Každá cesta medzi jednotlivými miestami grafu je reprezentovaná nejakou cenou. Väčšinou
sa v nej berie v úvahu iba vzdialenosť. To znamená, že vzdialenosť cesty z bodu A do bodu
B je rovnaká ako z bodu B do bodu A a teda cena týchto ciest je rovnaká (3.6). V prípade,
že graf tohto problému obsahuje iba takéto cesty, vtedy ide o tzv. symetrické TSP.

𝑐𝑜𝑠𝑡𝐴𝐵 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴 (3.6)

Niekedy však ceny rovnako vzdialených ciest nemusia byť rovnaké. Faktorom, ktorým
môže byť ovplyvnená cena, je napríklad prevýšenie: bod A je vyššie položený ako bod B
a teda cesta z bodu A do bodu B je jednoduchšie zdolateľná ako naopak, teda cena cesty
tam a späť nie je rovnaká (3.7). V prípade, že graf tohto problému obsahuje aspoň jednu
cestu takého typu, jedná sa o tzv. asymetrické TSP [11][13].

𝑐𝑜𝑠𝑡𝐴𝐵 ̸= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝐵𝐴 (3.7)

V práci som sa zaoberal iba symetrickým typom daného problému. Rovnako tak v grafe
jednotlivých miest som pracoval s cestami, ktoré prepájali každé miesto s každým. Znamená
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to teda, že z bodu A do bodu B sa dá dostať priamo, mravec nemusí použiť na prechod
touto cestou akékoľvek iné miesto. V takom prípade by sa totiž nejednalo o úplný graf.

Msym =

⎛⎜⎜⎝
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷

𝐴 0 20 42 35
𝐵 20 0 30 34
𝐶 42 30 0 12
𝐷 35 34 12 0

⎞⎟⎟⎠ (3.8)

Matica symetrického grafu, ktorej výhodou pre implementačné účely môže byť využi-
tie symetrie matice podľa hlavnej diagonály, z obrázku 3.1 by teda vyzerala rovnako ako
v prípade rovnice 3.8.

Možné riešenia

Keďže problém obchodného cestujúceho spadá pod tzv. 𝒩𝒫 – ťažké problémy (nedetermi-
nistické polynomiálne), nie je možné ho vyriešiť v efektívnom čase. Existuje viacero spôso-
bov ako vyriešiť tento problém, no niektoré z nich sú obmedzené len na istý počet miest,
napríklad v prípade použitia hrubej sily, kedy by sme prechádzali všetky možné riešenia.
Pre každé riešenie by sme vypočítali dĺžku hamiltonovskej kružnice a vybrali z nich tú
najkratšiu. Keďže počet prípustných hodnôt rastie ako faktoriál počtu miest, táto metóda
nie je vhodná pre väčšie množstvo miest.

Ďalším možným riešením je postupné spájanie dvoch najbližších susedných miest. Táto
metóda sa takisto nejaví ako najvhodnejšia, keďže nedosahuje dobré výsledky, pretože vzdia-
lenosti u počiatočných susedných miest sú síce krátke, ale u konečných miest sa veľmi
predlžujú.

Na zložitejšie problémy sa javí najvhodnejším použitie heuristických algoritmov, ktoré
sú schopné získať buď optimálne riešenie, alebo riešenie také, ktoré je použiteľné s ohľadom
na obtiažnosť úlohy. Nevýhodou je, že získané riešenie nevieme obecne dokázať, preto sa
tieto algoritmy používajú výhradne na komplikované úlohy, na ktoré sa nedá použiť iný typ
algoritmov, ktorý by bol rýchlejší a riešenie by bolo obecne dokázateľné [13].

Významné míľniky

Dodnes nebolo vyriešených množstvo TSP inštancií. Za zmienku však stojí míľnik z roku
2004, kedy sa výskumnému tímu pozostávajúceho z vedcov Applegate, Bixby, Chvátal, Cook
a Helsgaun podarilo nájsť optimálne riešenie pre 24 978 miest vo Švédsku1.

Prvá štvorica týchto vedcov má na svojom konte však ešte niekoľko úspechov týkajúcich
sa tohto problému. Či už sa jedná o nájdenie optimálnej cesty z roku 2001 pre 15 112
miest v Nemecku2 alebo z roku 1998 pre 13 509 miest v USA3. Otázkou už len zostáva kto
a kedy sa opäť zapíše do histórie nájdením ďalšieho optimálneho riešenia v tejto zaujímavej
výskumnej oblasti.

1http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/history/pictorial/sw24978.html
2http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/history/pictorial/d15112.html
3http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/history/pictorial/usa13509.html
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3.2 Algoritmus Ant System
Algoritmus Ant System (AS) [9] je najstaršou technikou ACO, ktorú v roku 1992 publikoval
M. Dorigo vo svojej dizertačnej práci [6]. Ako testovací benchmark vtedy zvolil práve TSP.
V tomto algoritme umelé mravce vytvárajú cestu TSP prechodom grafom, ktorý reprezen-
tuje jej konkrétnu inštanciu. Na začiatku sú jednotlivým mravcom náhodne vygenerované
miesta, z ktorých budú prehľadávanie začínať, a tiež počiatočná intenzita feromónov (nu-
lová - 𝜏0) asociovaná s každou hranou grafu spojujúcou ľubovoľnú dvojicu miest. V každej
iterácii algoritmu daný mravec prechádza jednotlivými miestami (uzlami grafu) a tým tvorí
kandidátne riešenie problému TSP.

A

C 

B

D

Obr. 3.2: Úplný graf zobrazujúci počiatočnú intenzitu feromónov a heuristickú vhodnosť

Obr. 3.3: Výber nasledujúcej cesty [10]

V každom kroku konštrukcie riešenia TSP postupným prechodom konštrukčným grafom
(viď obrázok 3.2) sa mravec rozhoduje, ktorú cestu z miesta 𝑖 ďalej zvolí. Rozhodovanie
o výbere nasledujúcej cesty si možno jednoducho predstaviť obrázkom 3.3. Táto voľba závisí
na aktuálnej intenzite feromónov na hrane medzi týmito miestami, heuristickou vhodnosťou
(odvíja sa od vzdialenosti medzi miestami), váhovým parametrom feromónov a heuristickej
vhodnosti, pričom táto voľba má pravdepodobnostný charakter, aplikovaním vzorca 3.9
(angl. random proportional rule):

𝑝𝑘𝑖𝑗(𝑡) =
[𝜏𝑖𝑗 ]

𝛼[𝜂𝑖𝑗 ]
𝛽∑︀

𝑙∈𝒩 𝑘
𝑖

[𝜏𝑖𝑙]𝛼[𝜂𝑖𝑙]𝛽
, pre 𝑗 ∈ 𝒩 𝑘

𝑖 , (3.9)
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pričom 𝜏𝑖𝑗 predstavuje aktuálnu intenzitu feromónov medzi miestami 𝑖 a 𝑗, 𝜂𝑖𝑗 = 1/𝑑𝑖𝑗
je heuristická vhodnosť, kde 𝑑𝑖𝑗 predstavuje vzdialenosť z miesta 𝑖 do 𝑗, 𝛼 a 𝛽 sú váhové
parametre feromónov a heuristickej vhodnosti 𝜂𝑖𝑗 , 𝒩 𝑘

𝑖 je množina dosiaľ nenavštívených
miest mravca 𝑘 z miesta 𝑖 (pravdepodobnosť výberu miesta mimo 𝒩 𝑘

𝑖 je 0).
Po takomto zostavení riešenia je vypočítaná dĺžka cesty a na základe jej kvality je

vykonaná aktualizácia feromónov príslušných hrán grafu všetkými mravcami. Vyparovanie
feromónov je implementované vzťahom:

𝜏𝑖𝑗 ← (1− 𝜌)𝜏𝑖𝑗 , (3.10)

𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗 +
𝑚∑︁
𝑘=1

∆𝜏𝑘𝑖𝑗 , (3.11)

∆𝜏𝑘𝑖𝑗 =

{︃
𝑄/𝐶𝑘, ak (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑇 𝑘;
0, inak;

(3.12)

pričom parameter 𝜌 (0 < 𝜌 ≤ 1) určuje mieru slabnutia feromónov. Po vyparení všetky
mravce vypustia feromón na trasy, cez ktoré prešli aplikovaním 3.11, kde 𝑚 je počet mrav-
cov, ∆𝜏𝑘𝑖𝑗 predstavuje množstvo feromónu vypusteného mravcom 𝑘 na trasy, ktoré prešiel,
definované vzťahom 3.12. V ňom 𝑄 je užívateľom definovaná konštanta a 𝐶𝑘 je dĺžka cesty
TSP, ktorou prešiel mravec 𝑘.

3.3 Algoritmus Ant Colony System
Hoci bol koncept riešenia TSP pomocou mravčích algoritmov úspešne overený s využitím
AS, ktorý vykazuje dobrú výkonnosť na malých inštanciách tejto úlohy, schopnosť tohto
algoritmu riešiť aj jej zložité inštancie sa ukázala ako nedostatočná. Z tohto dôvodu boli
v rámci ďalšieho výskumu ACO vyvinuté pokročilejšie varianty, z ktorých jednou z najúspeš-
nejších je algoritmus Ant Colony System (ACS) [8]. V tejto sekcii popisujem fundamentálne
odlišnosti ACS od AS a predstavujem jeho podobu v kontexte riešenia TSP, vychádzajúc
tiež z [10]. Toto rozšírenie systému z predchádzajúcej sekcie sa odlišuje v troch základných
veciach:

∙ viac využíva skúsenosti s vyhľadávaním, nahromadené mravcami a to z dôvodu agre-
sívnejšieho aplikovania výberového pravidla,

∙ úprava feromónovej stopy sa vykonáva iba na dovtedy najlepšej trase,

∙ zakaždým, keď mravec vykoná prechod z jedného miesta do druhého, odstráni časť
feromónov pre zvýšenie prieskumu alternatívnych ciest (lokálna aktualizácia feromó-
nov).

Mravec 𝑘 postupuje pri výbere nasledujúceho kroku takto:

𝑗 =

{︃
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑙∈𝒩 𝑘

𝑖
{𝜏𝑖𝑙[𝜂𝑖𝑗 ]𝛽}, pre 𝑞 ≤ 𝑞0;

𝐽, inak;
(3.13)

kde 𝑞 je pseudonáhodné číslo z rovnomerného rozloženia U(0, 1), 𝑞0 (0 ≤ 𝑞0 ≤ 1) je pa-
rametrom zadaný prah, 𝒩 𝑘

𝑖 je množina dosiaľ nenavštívených miest mravca 𝑘 z miesta 𝑖.
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V prípade, že 𝑞 > 𝑞0, je voľba miesta 𝐽 vykonaná aplikovaním vzorca 3.9 s nastaveným
parametrom 𝛼 = 1, inak zvolí mravec takú hranu z mesta 𝑖, ktorá vykazuje najvýhod-
nejšiu kombináciu intenzity feromónov a heuristickej vhodnosti v množine ním doposiaľ
nenavštívených miest.

Globálna aktualizácia feromónovej stopy je vykonaná len na dovtedy najlepšej trase,
teda trasa prejdená najlepším mravcom v danej iterácii:

𝜏𝑖𝑗 ← (1− 𝜌)𝜏𝑖𝑗 + 𝜌∆𝜏 𝑏𝑠𝑖𝑗 , (3.14)

pričom ∆𝜏 𝑏𝑠𝑖𝑗 = 1/𝐶𝑏𝑠, kde 𝐶𝑏𝑠 vyjadruje dĺžku cesty TSP, ktorou prešiel najlepší mravec.
Lokálna aktualizácia feromónovej stopy (tzv. real-time) je vykonaná okamžite po prechode
mravcom cestou (𝑖, 𝑗):

𝜏𝑖𝑗 ← (1− 𝜉)𝜏𝑖𝑗 + 𝜉𝜏0, (3.15)

kde 𝜉 (0 < 𝜉 < 1) určuje mieru slabnutia feromónov, 𝜏0 je obvykle nastavená na rovnakú
hodnotu ako počiatočná hodnota pre feromónové stopy.

12



Kapitola 4

K–ANT pre riešenie TSP

Softvér som pomenoval K–ANT a naimplementoval v interpretovanom programovacom ja-
zyku Python1 verzie 3.6 dve algoritmy ACO: Ant System a Ant Colony System, ktorých
zdrojové kódy sú od seba oddelené. Súčasťou práce je taktiež softvér, ktorý obsahuje mo-
difikáciu už existujúceho riešenia detekcie hrán obrazu, ktorému je venovaná samostatná
kapitola 6. Manuál k vytvorenému softvéru sa nachádza v prílohe A. Obsahuje príklady
spúšťania softvéru a taktiež popisuje dôležité skutočnosti pre jeho korektnú činnosť.

4.1 Technické aspekty aplikácie
Pre spracovanie dát formátu *.tsp z knižnice TSPLIB (4.2) som použil TSPLIB python
parser2 a modifikoval obsahujúce metódy, ktoré zaručili formát výstupu vhodný pre moju
ďalšiu prácu. Tieto samostatné implementácie algoritmov ďalej importujú pomocné metódy,
ktoré predstavujú režijné činnosti: vypočítavanie vzdialeností medzi miestami, zobrazovanie
grafov, diagramov atď. Spracovanie argumentov z príkazového riadku zabezpečuje modul
argparse3.

Ako základ pre vedecké výpočty som zvolil balík NumPy4, ktorý poskytuje výkonné
objekty N–dimenziálnych polí, umožňuje nad nimi vykonávať rôzne sofistikované funkcie,
teda zefektívňuje prácu s maticami, s ktorými dané algoritmy pracujú. Pre vykresľovanie
štatistík, grafov, diagramov som použil kolekciu funkcií matplotlib.pyplot5.

Voľba programovacieho jazyka sa odvíjala od niekoľkých kritérií. Snažil som sa nájsť
kompromis medzi náročnosťou kompletnej implementácie, rýchlosťou rôznych výpočtov
a celkovou efektivitou spojenou s vývojom. Ideálnym sa na začiatku javil najmä vďaka
rýchlosti programovací jazyk C, ale nutnosť zaoberať sa explicitnou správou pamäte pre
jednotlivé premenné, s ktorými tieto implementácie pracujú, prácou s maticami a vôbec
celkovou réžiou ma prinútila sa dôkladne zamyslieť a zvážiť, či by pre účely tejto práce
nepostačovala rýchlosť, ktorú ponúka programovací jazyk Python.

Výhod, na základe ktorých som zvažoval výber Pythonu, bolo niekoľko a síce najhlav-
nejšou z nich je flexibilná správa pamäte, čo zaručuje vyhýbanie sa akémukoľvek jej úniku.
Ďalšou výhodou je nezávislosť na konkrétnom type operačného systému, teda aplikáciu
možno využiť multiplatformne. Medzi minoritné vlastnosti jazyka Python patrí taktiež za-

1Viz https://www.python.org/.
2Viz https://github.com/tsartsaris/TSPLIB-python-parser.
3Viz https://docs.python.org/3/library/argparse.html.
4Viz http://www.numpy.org/.
5Viz https://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html.
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chytávanie výnimiek v programovom kóde, ale tiež veľká popularita, za ktorou stojí obrovská
komunita vývojárov.

Ďalším dôležitým faktom použitia programovacého jazyka Python je jeho prehľadnosť,
čo môže byť veľkou výhodou v prípade, že táto práca bude použitá na vyučovacie účely,
keďže implementované algoritmy sú značne ľahšie na pochopenie, než by boli v prípade už
spomenutého programovacieho jazyka nižšej úrovne.

Po zvážení výhod/nevýhod som od jazyka C upustil a vyhodnotil som ako najvhodnejší
pre účely tejto práce jazyk Python. Na základe týchto implementácií boli získané výsledky
podrobne popísané v ďalšej kapitole.

4.2 TSPLIB benchmark library
Pre otestovanie funkčnosti bolo treba algoritmy vyskúšať na rôznych inštanciách (data-
setoch). Dataset je súbor vo formáte knižnice TSPLIB6, ktorá ho zjednotila pre súbory
s inštanciami TSP úloh, v ktorom sú uložené údaje o danej úlohe ako napr. jej názov, typ,
optimálne riešenie, súradnice miest pre riešenie TSP. U niektorých inštancií však optimálne
riešenia byť nemusia, môže sa jednať o doposiaľ najlepšie známe riešenie [14].

Podobnou knižnicou je TSP Test Data [5], ktorá sa zameriava predovšetkým na väčšie
inštancie TSP.

Príklad formátovaného súboru knižnice TSPLIB

NAME: berlin52
TYPE: TSP
COMMENT: 52 locations in Berlin (Groetschel)
DIMENSION: 52
EDGE_WEIGHT_TYPE: EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 565.0 575.0
2 25.0 185.0
3 345.0 750.0
4 945.0 685.0
5 845.0 655.0
6 880.0 660.0
7 25.0 230.0
8 525.0 1000.0
9 580.0 1175.0
10 650.0 1130.0
...
EOF

Dôležité pri vypočítavaní vzdialeností je poznať atribút EDGE_WEIGHT_TYPE. Vytvorená
aplikácia podporuje tieto hodnoty daného atribútu:

∙ EUC_2D – značí euklidovskú vzdialenosť,

∙ GEO – značí zemepisnú vzdialenosť.
6Viz http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/.
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4.3 Návrh aplikácie algoritmu Ant Colony System
V tejto sekcii podrobne popisujem riešenie TSP aplikovaním ACO algoritmu Ant Colony
System. Riešenie vychádza z grafu premietnutého do matice spôsobom popísaným v sekcii
3.1, v ktorom indexy predstavujú jednotlivé miesta a každá dvojica indexov predstavuje
vzdialenosť medzi jednotlivými miestami.

Algoritmus 2: Pseudocode of algorithm Ant Colony System applied on TSP
Parse dataset using TSPLIB parser
Parse arguments
Initial matrices setup
if EDGE_WEIGHT_TYPE == ’GEO’ then

Calculate geographical distance
else

Calculate euclidian distance
end if
for 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 to 𝑁 do

for 𝑎𝑛𝑡 = 1 to 𝑀 do
Generate pseudorandom ant start
Construct ant solution and local pheromone update trail

end for
Concatenate begins of ants to the end of their tour
Compute cost and pheromone decay
Find best route of actual iteration
Global pheromone update trail

end for
Print statistics

Celý priebeh aplikácie je demonštrovaný v pseudokóde algoritmu 2. Program nebude
popísaný absolútne detailne, pretože každá metóda je dôkladne okomentovaná v zdrojovom
kóde programu. Na začiatku programu sa najskôr spracujú parametre z príkazového riadku,
medzi ktorými musí byť aj vstupný súbor knižnice podrobne popísanej v sekcii 4.2 pred-
stavujúci dataset. Po tomto spracovaní začína počiatočná inicializácia matíc, s ktorými sa
ďalej pracuje. Sú to matice pre:

∙ vzdialenosti medzi miestami,

∙ heuristickú vhodnosť (vychádza z matice pre vzdialenosti),

∙ feromónové stopy.

Po spracovaní parametrov, počiatočnej inicializácii a vypočítaní jednotlivých vzdiale-
ností sa začína cyklus, ktorý je ukončený po konečnom počte iterácií. Na začiatku každej
iterácie sa pseudonáhodne vygenerujú miesta, z ktorých jednotlivé mravce začínajú prehľa-
dávanie.

Vytvorenie riešenia

Prechodom všetkých miest v grafe tvorí každý mravec kandidátne riešenie. Toto riešenie
pozostáva z postupnosti miest, ktoré mravec postupne navštívil. Nasledujúce miesto je
volené s pravdepodobnosťou 𝑝𝑖𝑗 podľa vzorca 3.13.
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Heuristická vhodnosť (viditeľnosť) je informácia, ktorá sa odvíja od vzdialenosti dvoch
miest medzi sebou. Platí, že čím je vzdialenosť väčšia, tým je heuristická vhodnosť menšia.
Táto informácia počas celého behu algoritmu svoju hodnotu nemení, avšak v tejto práci
každý mravec využíva svoju vlastnú heuristickú vhodnosť, ktorú kopíruje z pôvodnej. S ňou
pracuje počas celého konštruovania riešenia, modifikuje ju spôsobom uvedeným ďalej, ale
pôvodná heuristická vhodnosť zostáva nezmenená pre použitie ďalším mravcom. Pri výbere
miesta A je hodnota heuristickej vhodnosti na všetkých okolitých hranách daného miesta
a mravca nastavená na 0, čo zaručí, že v akomkoľvek ďalšom prechode grafom bude prav-
depodobnosť výberu miesta A nulová a teda mravec už dané miesto znova nenavštívi. Túto
skutočnosť možno považovať za mravčiu pamäť, teda mravce na základe toho vedia, ktoré
miesta už navštívili.

Ďalšou informáciou ovplyvňujúcou pravdepodobnosť výberu nasledujúcej cesty je inten-
zita feromónovej stopy asociovaná s každou hranou grafu. Jej hodnota sa počas priebehu
výpočtu mení a demonštruje to, akú skúsenosť získali mravce s daným prechodom.

Výber nasledujúceho miesta je stochastický proces, preto v tomto algoritme zohráva
veľkú úlohu náhoda, čo môže spôsobiť s nejakou pravdepodobnosťou výber menej vhod-
ného miesta, ale na druhej strane môže nájsť aj riešenie oveľa lepšie. Rozhodnutie o výbere
nasledujúceho miesta tiež ovplyvňuje konštanta zadaná parametrom, tzv. prah ––q0 z rov-
nice 3.13.

Návrat domov

Predtým, než program začne vyhodnocovať trasy prejdené jednotlivými mravcami, je na
koniec matice reprezentujúcej trasy pripojený jej prvý stĺpec (počiatočné miesta, z ktorých
mravce začínali prehľadávanie), čo zaručí, že sa mravce vrátia domov a teda pri vyhodnoco-
vaní ceny trasy v nasledujúcom kroku sa do celkovej ceny započíta aj cena trasy z posledného
navštíveného miesta do miesta, z ktorého mravce začínali svoju cestu.

Niektoré inštancie však tento krok vynechávajú, to znamená, že mravce už nehľadajú
hamiltonovskú kružnicu, ale iba najkratšiu trasu za podmienky, že prejdú všetky miesta
práve raz, bez návratu domov. Tento rozdiel demonštruje obrázok 4.1.

Obr. 4.1: Porovnanie hamiltonovskej kružnice a hamiltonovskej cesty TSP
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Výpočet ceny a vyparovanie feromónov

Po vytvorení kandidátnych riešení sa pre každého mravca sčítavajú ceny jednotlivých pre-
chodov medzi miestami, ktoré prešiel. V tejto fáze taktiež slabnú feromónové stopy 𝜏 na
všetkých prechodoch.

Nájdenie optimálnej trasy

Nájdenie najlepšej cesty spočíva už len v preiterovaní hodnôt cien všetkých ciest a výberu
práve jednej z nich – tej s najmenšou hodnotou. Následne je zistený jej index a podľa neho
zistená postupnosť miest, ktorá predstavuje najlepšie riešenie v danej iterácii. Neznamená to
však, že ide o nájdenie optimálnej trasy danej inštancie. Tá sa zisťuje po skončení všetkých
iterácii, teda na konci algoritmu a v mnohých prípadoch nájdená nie je. Po získaní výsledkov
sa neskôr konštatuje, aký úspešný bol algoritmus za konkrétneho nastavenia jednotlivých
parametrov, s ktorými pracuje.

Globálna aktualizácia feromónov

Globálna aktualizácia feromónových stôp sa vykonáva po každej iterácii algoritmu, čiže
po vytvorení kandidátnych riešení každým mravcom, ich lokálnej aktualizácii feromóno-
vých stôp a vypočítaní ceny týchto riešení. Túto procedúru vykonáva len dovtedy najlepší
mravec, čiže ten, ktorý prešiel najvýhodnejšiu cestu. Aktualizované sú len hrany grafu, po
ktorých tento mravec vo svojom riešení prešiel a práve tie menia svoju hodnotu, ostatné
zostanú v tomto kroku nezmenené. Táto metóda uvažuje hodnotu vyparovacieho koeficientu
𝜌, užívateľom definovaný parameter ––rho, z rovnice 3.14.

Ukončenie algoritmu

Algoritmus sa končí po voliteľnom počte N iterácií. Tento počet je zadávaný voliteľným
parametrom ––iter. Jeho implicitná hodnota je 50.

Ukladanie údajov

V závislosti na tom, aké sú zadané na vstupe parametre pre rôzne výstupné akcie, napríklad
zobrazenie najlepšej trasy, sú na konci alebo počas výpočtu algoritmu zbierané údaje, ktoré
sú pomocou implementovaných pomocných metód interpretované na výstup v grafickej po-
dobe. V súvislosti s vykonávaním takýchto operácií potom pri obrovskom množstve iterácií
a mravcov stúpa výpočtová náročnosť, na čo je treba brať ohľad.
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Kapitola 5

Experimentálne výsledky pre
vybrané prípadové štúdie

Táto kapitola sa zaoberá overením fungovania naimplementovaných úloh porovnaním s opti-
málnymi riešeniami na vyskúšaných datasetoch. Aplikácia má implicitne nastavené isté
rozmedzie povolených hodnôt jednotlivých parametrov, napríklad počet mravcov (veľkosť
kolónie) a tiež počet iterácií je obmedzený na maximálnu hodnotu 1000 (vyššie zadané
hodnoty sú automaticky nastavené na 1000). Keďže predmetom práce nebolo rozsiahle tes-
tovanie aplikácie, ale hlavne dôkladné overenie jej fungovania, nie je vylúčené, že určitá
kombinácia parametrov môže spôsobiť chybu. Z tohto dôvodu sú pre správny beh prog-
ramu nutné ďalšie obmedzenia jednotlivých parametrov. V ďalších sekciách sú podrobné
analýzy a ukážky výsledkov získaných z aplikácií mravčích algoritmov implementovaných
na problémoch, ktoré boli demonštrované v predchádzajúcich kapitolách.

5.1 Výsledky pre úlohu TSP
V rámci tejto práce som implementoval dva varianty algoritmov popísaných v predchá-
dzajúcich kapitolách, ktorých výsledky uvádzam v nasledujúcich podsekciách. Jednotlivé
výsledky sú spracované v rôznych tabuľkách, grafoch, histogramoch.

Názov 𝛼 𝛽 𝜌 Počet mravcov
AS 1 2 až 5 0.5 n (počet miest inštancie)
ACS – 2 až 5 0.1 10

Tabuľka 5.1: Odporúčané nastavenie parametrov pre implementované ACO algoritmy [10]

Odporúčaná voľba parametrov, na základe ktorej by mali algoritmy vykazovať požado-
vané správanie, je uvedená v tabuľke 5.1, vychádzajúca z literatúry. Do úvahy som taktiež
bral aj informácie uvádzané v [20]. Na základe toho som zvolil počiatočné nastavenie pre
začatie experimentov uvedené v nasledujúcej podsekcii.

Experimenty týchto algoritmov prebehli na inštancii nazývanej berlin52 (optimálne rie-
šenie 75421), pozostávajúcej z 52 miest, kde som skúmal priebeh výpočtov ako aj celkové
výsledky algoritmov. V niektorých prípadoch, aby boli získané výsledky čo najpresnejšie,
som štatistiku vytváral zo 60, prípadne zo 100 behov aplikácie.

1http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/STSP.html
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5.1.1 Ant System

Keďže kombinácií prípustných hodnôt jednotlivých parametrov bolo mnoho, snažil som sa
odraziť od niektorých z nich, ktoré by najviac ovplyvňovali výsledok algoritmu, čím by som
výrazne zmenšil okruh potenciálne správnych možností. Počiatočné nastavenie je zobrazené
v tabuľke 5.2.

Parameter Hodnota
alpha 10
beta 15
rho 0.1
phi 0.95
iter 100
colonysize 50
Q 0.2

Tabuľka 5.2: Počiatočné nastavenie parametrov pre algoritmus Ant System

Vplyv vyparovacieho faktoru feromónov na výpočet

Najskôr som začal skúmať dôsledok zmeny vyparovacieho faktoru feromónov na intervale
<0.1;1> s krokom k = 0.05 v 20 behoch programu. Ohľad som bral na najlepšiu nájdenú
cestu mravcami. Zaujímavé výsledky vykazoval program pri hodnotách vyparovacieho fak-
toru 0.3 a 0.4, kedy program našiel najlepšie riešenie s cenou 7549 (vďaka nízkej odchýlke od
optimálneho riešenia považované (tolerovateľné) za optimálne) až v 25% prípadov. Ostatné
hodnoty tohto parametra neboli až tak lukratívne, preto som pokračoval v experimentoch
už len s týmito hodnotami.

Obr. 5.1: Porovnanie histogramov najlepších riešení v závislosti na počte iterácií
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Obr. 5.2: Fitness funkcia dovtedy najlepších riešení algoritmu Ant System

Vplyv počtu iterácií na výpočet

Na doteraz získaných hodnotách som vyskúšal správanie algoritmu v závislosti na počte ite-
rácií. Pri ich znížení na 50 sú výsledky značne horšie, než pri pôvodnej hodnote 100. Rozdiel
možno vidieť na histogramoch získaných po 60 behoch programu na obrázku 5.1. Z neho
je jasne vidieť, že zníženie počtu iterácií má negatívny dopad na nachádzanie optimálneho
riešenia. Naopak, ich zvýšenie na 200 malo za následok získanie ešte lepšieho, doteraz ne-
získaného riešenia s cenou cesty 7544. Indikovalo to smer, ktorým by sa experimenty mali
ďalej uberať.

Obr. 5.3: Fitness funkcia aktuálnych riešení v daných iteráciách algoritmu Ant System
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Konečný výsledok (optimálna hodnota TSP) v mravčích algoritmoch znamená cestu
s najvyššou koncentráciou feromónov, ktorá sa behom činnosti mravcov vyvíja a jej fitness
funkcia má tendenciu klesať (má klesajúci charakter). Obrázok 5.2 demonštruje „ideálny“
priebeh algoritmu, kedy mravce nachádzajú v každej ďalšej iterácii lepšie a lepšie riešenie.
Na obrázku je zobrazená najvyššia, najnižšia zaznamenaná hodnota v danej iterácii, jej
stredná hodnota a tiež smerodatná odchýlka.

Obr. 5.4: Fitness funkcia optimálneho riešenia algoritmu Ant System

Keďže hľadanie najlepšieho riešenia mravcami predstavuje stochastický proces, nie je
takýto priebeh v danom počte iterácií obecne zaručený. Je teda prirodzené, že priebeh
algoritmu vykazuje chaotickejšie správanie, demonštrované obrázkom 5.3.

Najlepšou fitness funkciou v boxplotoch je fitness toho riešenia, ktoré v danej sledovanej
iterácii našiel „najlepší“ mravec, zobrazenou na obrázku 5.4. Z neho je zrejmé, že táto
hodnota kolíše.

Finálny výsledok

Experimenty s daným algoritmom ukázali, že nájsť ideálne hodnoty parametrov nie je
jednoduché. Absolútne vyladenie programu, ktorý by niesol status „ideálny“, znamená riešiť
ďalší optimalizačný problém, v ktorom by bolo vhodné skúmať jeho správanie s rôznorodými
hodnotami jednotlivých parametrov na rôzne veľkých inštanciách. Pre nájdenie globálneho
optima funkcie, ktorú vykonáva algoritmus Ant System, nemusí vôbec stačiť zmena jedného
alebo dvoch parametrov. Nebolo by nereálnym, keby program vykazoval rovnakú úspešnosť
vykonaných experimentov po zadaní diametrálne odlišných parametrov. Najdôležitejšie je
však experimentovaním zistiť, ktoré parametre majú najväčší vplyv na kvalitu celkového
riešenia.

21



Na základe vykonaných experimentov s implementovaným algoritmom Ant System som
zistil, že najlepšie funguje pri hodnotách parametrov 𝛼 = 10 a 𝛽 = 15, kedy dochádza
k dôkladnému prehľadávaniu priestoru. Úspešnosť nájdených hodnôt zobrazuje histogram
na obrázku 5.5 po zachytení výsledkov zo 100 behov programu. Na ňom je vidieť, že v prí-
pade, že hodnoty s odchýlkou do 0.5% od optimálneho riešenia považujeme za optimálne,
algoritmus dosahuje úspešnosť 60% a priemerná cena nájdenej cesty zo všetkých behov je
7591.99. Na histograme si tiež možno povšimnúť okolie hodnoty 7664, ktoré bolo nado-
budnuté vo viac ako 15 prípadoch, čo môže predstavovať uviaznutie v lokálnom minime.

Obr. 5.5: Histogram riešení algoritmu Ant System

5.1.2 Ant Colony System

Ako nadstavbu predchádzajúceho algoritmu som zvolil Ant Colony System, ktorého imple-
mentácia predstavovala modifikáciu niekoľkých kľúčových častí popísaných v sekcii 3.3.

Keďže sa jedná o rozšírenie algoritmu AS, ponechal som počiatočné nastavenie také, pri
ktorom AS vykazuje najlepšie výsledky. Následne som skúmal vplyv niektorých parametrov
na výsledok.

Vplyv vyparovacieho faktoru feromónov na výpočet

Rovnako ako v predchádzajúcom algoritme, aj v ACS som začal experimentovať s vyparova-
cím faktorom feromónov ––rho nastavovaním jeho hodnoty na intervale <0.1;1> s krokom
k = 0.05 v 20 behoch programu. Z nich boli výsledky uspokojivé najmä pri menších hod-
notách, uvedených v tabuľke 5.3, na základe ktorých som následne pokračoval v ďalších
experimentoch.
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Rho Priemerná hodnota Počet optimálnych riešení
0.10 7618.35 10
0.15 7631.75 6
0.20 7614.25 9
0.25 7611.75 11
0.30 7618.10 8
0.35 7597.90 9
0.40 7631.10 6
0.45 7649.30 4
0.50 7624.40 7
0.55 7671.95 5
0.60 7667.05 3

Tabuľka 5.3: Výsledky získané zmenou vyparovacieho faktoru feromónov

Vplyv miery explorácie na výpočet

Keďže pridanie prahu ––q0 do algoritmu ACS patrí medzi kľúčové časti, od ktorých sa od-
lišuje v porovnaní s AS, skúmal som taktiež správanie algoritmu zmenou tejto hodnoty na
rovnakom intervale a s rovnakým krokom, ako pri skúmaní predchadzajúceho parametra.
Algoritmus vykazoval najlepšie výsledky pri hodnote 0.1, no zanedbateľné neboli ani vý-
sledky pri hodnote 0.2 a 0.3.

Rho Priemerná hodnota Počet optimálnych riešení
0.20 7566.90 16
0.25 7573.10 15
0.30 7556.95 18
0.35 7574.75 13
0.40 7578.05 12

Tabuľka 5.4: Výsledky získané zmenou vyparovacieho faktoru feromónov pri 200 iteráciách

Vplyv počtu iterácií na výpočet

Experimenty by sa nezaobišli bez skúmania počtu iterácií a to hlavne za účelom zlepše-
nia finálneho výsledku pre určitú kombináciu hodnôt jednotlivých parametrov, ktoré boli
doteraz získané a sú považované za najvhodnejšie. Zvýšenie počtu iterácii na 200 malo za
následok zlepšenie výsledkov z 20 behov programu, demonštrované v tabuľke 5.4. Následne
som pre vyznačenú hodnotu v tabuľke vykonal celkovo 100 behov programu a premietol do
histogramu uvedeného na obrázku 5.6.

Ďalšie navýšenie počtu iterácií na 250 ovplyvnilo výsledok už len nevýrazne. Pre čo najp-
resnejší výsledok boli s týmito hodnotami parametrov spracované výsledky zo 100 behov
programu, na základe ktorých bol vytvorený histogram zobrazený na obrázku 5.7.
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Obr. 5.6: Histogram riešení algoritmu Ant Colony System

Finálny výsledok

Nakoniec bolo experimentálne dokázané, že implementovaný algoritmus ACS najviac profi-
tuje vďaka lokálnej a globálnej aktualizácii feromónov. V tejto práci, za nastavenia paramet-
rov zobrazených v tabuľke 5.5 a v prípade, že hodnoty s odchýlkou do 0.5% považujeme za
optimálne, algoritmus dosahuje úspešnosť 86% a priemerná cena nájdenej cesty zo všetkých
behov je 7562.89.

Parameter Hodnota
tauinit 0.01
alpha 10
beta 15
rho 0.35
phi 0.97
xi 0.05
iter 250
colonysize 50
Q 0.2

Tabuľka 5.5: Finálne nastavenie parametrov pre ACS
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Obr. 5.7: Histogram riešení algoritmu Ant Colony System pri 250 iteráciách
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Kapitola 6

Aplikácia mravčích algoritmov pre
detekciu hrán v obraze

Detekcia hrán (angl. Edge Detection) je jednou z techník aplikácií strojového videnia, ktoré
sa používajú na odhad štrukturálnych vlastností daného obrazu. Princíp nájdenia jednotli-
vých hrán v obraze spočíva v nájdení náhlych zmien úrovní v intenzite susedných pixelov.

V súčasnosti existuje niekoľko metód, ktoré pre nájdenie hrán používajú zložité ma-
tematické funkcie a prahové techniky, a pre zníženie šumu používajú rôzne vyhladzovacie
funkcie. Tieto metódy však nemusia nachádzať všetky možné hrany, nemusia dosahovať ab-
solútne ideálne výsledky, ale naopak môžu zanechávať veľké množstvo šumu na výsledných
obrázkoch.

Pre riešenie rôznych optimalizačných problémov je dnes vo veľkej miere využívaná po-
pulárna technika ACO, ktorú možno jednoducho použiť na rôzne grafové problémy. Keďže
problém detekcie hrán v obrázku možno reprezentovať grafom, je preto možné ho vyriešiť
práve použitím ACO algoritmov. Hlavnou výhodou mravčích algoritmov v tejto úlohe je
použitie ľubovoľne veľkého množstva mravcov, v ktorom jednotlivci nachádzajú čiastočné
riešenia a tie sú potom použité na vytvorenie úplného riešenia [17].

6.1 Algoritmus pre detekciu hrán

Algoritmus 3: Pseudocode for edge detection using ACS [2]
Initialization
for 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 to 𝑁 do

for 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑝 = 1 to 𝐿 do
for 𝑎𝑛𝑡 = 1 to 𝐾 do

Choose and move to the next pixel
Update local pheromone

end for
end for
Update global pheromone values on visited pixels

end for
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Voľba vhodného algoritmu je dôležitá pre nájdenie podľa možností čo najviac hrán
za prítomnosti čo najmenšieho šumu. V tejto sekcii je demonštrovaný priebeh použitého
modifikovaného algoritmu Ant Colony System, vychádzajúci z publikácií [2][17].

Obr. 6.1: Graf reprezentujúci jednotlivé pixely v obrázku so šírkou w a výškou h [2]

Táto technika profituje najmä z dvoch úrovní aktualizácie feromónových stôp – lokálnej
a globálnej. Na jej úplnom začiatku je obrázok transformovaný do grafu reprezentujúceho
sadu uzlov a hrán. Tento graf je reprezentovaný maticou o veľkosti šírky × výšky da-
ného obrázku, zobrazenou na obrázku 6.1, v ktorom jednotlivé hodnoty uzlov predstavujú
intenzitu každého pixelu daného obrázku a hrany predstavujú spojenie každého suseda
v bezprostrednom okolí, tzn. horizontálne, vertikálne a diagonálne.

Priebeh algoritmu detekcie hrán je zobrazený v pseudokóde v algoritme 3. Na začiatku
sú mravce náhodne rozložené po obrázku a ich nasledujúce kroky sa odvíjajú od úrovne
intenzity každého susedného pixelu. Po transformovaní obrázku do grafu je inicializovaná
feromónová matica nastavená na konštantu 𝜏0 (kvôli výpočtom nastavená na veľmi nízku
hodnotu, okrem 0).

V každom konštrukčnom kroku sa každý mravec rozhoduje o výbere nasledujúceho
susedného pixelu z aktuálneho, na základe náhodného čísla 𝑞 vygenerovaného z rovnomer-
ného rozloženia na intervale od 0 do 1, aplikovaním pravidla 6.1, teda pohyb mravca má
pravdepodobnostný charakter.

𝑗 =

{︃
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑗∈𝒩 𝑘

𝑖
{[𝜏𝑖𝑙]𝛼[𝜂𝑖𝑗 ]

𝛽}, pre 𝑞 ≤ 𝑞0;
𝐽, inak;

(6.1)

V prípade, že 𝑞 > 𝑞0, je voľba miesta 𝐽 vykonaná aplikovaním vzorca 3.9 s rozdielom,
že v pôvodnom algoritme ACS je táto hodnota konštanty nastavená na 1, ale v tejto imple-
mentácii je možnosť ju nastaviť aj na hodnotu inú. Ďalším rozdielom je výpočet heuristickej
vhodnosti 𝜂𝑖𝑗 v každom pixeli (𝑖, 𝑗), ktorý je počítaný podľa vzorca:

𝜂𝑖𝑗 =
𝑉𝑐(𝐼𝑖𝑗)

𝑉𝑚𝑎𝑥
, (6.2)

pričom 𝐼𝑖𝑗 je intenzita pixelu (𝑖, 𝑗), 𝑉𝑐(𝐼𝑖𝑗) je funkcia (6.3) pre výpočet zmeny intenzity
v okolí pixelu (𝑖, 𝑗), tak ako je demonštrované na obrázku 6.2. 𝑉𝑚𝑎𝑥 je maximálna zmena
intenzity v danom obrázku.
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𝑉𝑐(𝐼𝑖𝑗) = |𝐼𝑖−1,𝑗−1− 𝐼𝑖+1,𝑗+1|+ |𝐼𝑖,𝑗−1− 𝐼𝑖,𝑗+1|+ |𝐼𝑖+1,𝑗−1− 𝐼𝑖−1,𝑗+1|+ |𝐼𝑖+1,𝑗 − 𝐼𝑖−1,𝑗 | (6.3)

Obr. 6.2: Zobrazenie okolia každého pixelu pre výpočet zmeny intenzity [2]

Pri každom pohybe mravec vykonáva lokálnu aktualizáciu feromónovej hodnoty nav-
štíveného pixelu podľa vzorca 3.15. Nenavštívenie toho istého pixelu mravcom je zaručené
pamäťou každého z nich.

𝜏𝑖𝑗 ← (1− 𝜌)𝜏𝑖𝑗 + 𝜌∆𝜏𝑘𝑖𝑗 (6.4)

Po každom konštrukčnom kroku nastáva na navštívených pixeloch globálna aktualizácia
feromónov použitím vzorca 6.4 (pre porovnanie s pôvodným ACS viď 3.14). V tomto mo-
mente dochádza k ďalšiemu rozdielu s pôvodným ACS. Algoritmus ACS je totiž pôvodne
navrhnutý pre TSP, ktorý vykonáva globálnu aktualizáciu feromónov iba na dovtedy naj-
lepšom získanom riešení. Na rozdiel od TSP, pri detekcii hrán sú všetky čiastočné riešenia
súčasťou celkového možného riešenia, preto je potrebné aktualizovať každú trasu.

Pôvodná technika používa náhodné inicializovanie mravcov, čo znamená, že niektoré
mravce majú horšie počiatočné postavenie a je vysoko pravdepodobné, že budú za sebou
zanechávať šum. Úprava predstavená v nasledujúcej sekcii mala za snahu eliminovať tieto
problémy.

6.2 Modifikácia aplikácie pre detekciu hrán v obraze
V rámci tejto aplikácie bola skúmaná myšlienka optimalizácie detekcie hrán zavedením
zmeny v spôsobe prehľadávania priestoru a taktiež v spôsobe aktualizácie feromónových
stôp. Softvér, ktorý je súčasťou tejto práce a bol použitý k získaniu výsledkov uvedených
v kapitole 7, vychádza z implementácie dostupnej z:

https://github.com/syamgullipalli/edge-detection-aco

Princíp modifikácie pôvodnej techniky spočíva najmä v snahe detekovať čo najväčšie
množstvo hrán za využitia čo najmenej mravcov, iterácií a tiež odstránenia „zbytočného“
šumu predstavujúceho feromónové stopy zanechané mravcami pri dlhšom hľadaní lepšej
heuristickej informácie. Okrem toho bola pôvodná implementácia zjednodušená pre ďalšie
použitie v prípade, že sa budú v budúcnosti implementovať ďalšie vylepšenia tejto práce.
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Navýšenie počtu konštrukčných krokov

Častým problémom detekcie hrán býva nedostatočný počet konštrukčných krokov, čo má
za následok, že finálny výsledok nie je dostačujúci. Podstatou tohto vylepšenia je predĺženie
vytvárania riešenia mravcami a to navyšovaním počtu konštrukčných krokov.

Pôvodná technika doteraz používala ich konštantný počet, čo znamenalo, že mravce
svoju prácu „vykonávali“ po dobu predom určenú bez ohľadu na to, či vykonávaná práca
predstavovala dobré alebo zlé riešenie. Pri výbere nasledujúceho miesta mravcom (pre-
chode na ďalší uzol v grafe) bola zavedená nová metóda, ktorá zavedením nového prahu
heuristic_decrease porovnáva heuristickú vhodnosť nasledujúceho miesta s miestom, na
ktorom sa mravec aktuálne nachádza, čím rozhoduje, či mravec má pokračovať vo vyhľa-
dávaní dynamickým navýšením počtu konštrukčných krokov.

V prípade, že heuristická vhodnosť nasledujúceho miesta nie je horšia ako miesta ak-
tuálneho (je predpoklad, že sa mravec nachádza na hrane), konštruovanie riešenia bude
pokračovať za podmienok, že heuristická vhodnosť nie je nulová (mravec sa nenachádza
na žiadnej hrane). Pri vyššom počte mravcov by som ako prevenciu pred zacyklením určil
konkrétny počet, o koľko môžu byť tieto konštrukčné kroky navýšené.

Odstránenie zanechaných feromónov

Značným nedostatkom tejto techniky, v ktorej sú mravce na začiatku inicializované na
náhodných miestach je skutočnosť, že mravce môžu byť rozmiestnené ďalej od hrán, čo má
za následok vytváranie šumu (zanechávanie feromónov na miestach, kde nie sú hrany).

Táto metóda predstavuje „upratanie“ feromónov na ceste zanechanej mravcami v mo-
mente nájdenia markantného rozdielu v heuristickej vhodnosti. Podstatou tejto metódy je
snaha o úplné odstránenie šumu zavedením prahu heuristic_improvement, od ktorého
závisí, aký veľký rozdiel musí nastať v dvoch porovnávaných heuristických vhodnostiach
(nasledujúcej a aktuálnej) pre pokračovanie tohto procesu.

Rozhodovanie zabezpečuje metóda _occuredHeuristicImprovement(), ktorá vyhod-
notí či pokrok v heuristickej informácii je vyhovujúci (dostačujúci). V prípade, že vyhovuje,
metóda _clearPheromoneBehindAnt() vymaže všetky feromóny na miestach, ktoré nav-
štívil daný mravec (sú nastavené na počiatočnú hodnotu). Predmetom ďalšieho skúmania
zostávajú rôzne nastavenia tohto prahu na individuálnych obrázkoch s rôzne náročným
rozložením hrán.

Aj keď sa myšlienka tejto metódy môže javiť ako ideálna, naskytujú sa pri nej otázky:
„Čo v prípade, ak budú mravce postupne nachádzať stále lepšiu a lepšiu heuristickú infor-
máciu? Budú neustále mazať doteraz vypustené feromóny?“ To by znamenalo, že mravce by
museli odmazať značné množstvo feromónov aj na uzloch, ktoré by predstavovali správne
riešenie. Z tohto dôvodu bolo nutné zaviesť obmedzenie pre mazanie feromónov a to pri-
daním atribútu clearedPheromone každému mravcovi. Týmto atribútom je zaručené, že
jednotlivé mravce môžu odmazať feromóny zanechané za sebou práve toľkokrát, koľko povo-
ľuje hodnota tohto atribútu. Keďže som predpokladal, že mravce zanechávajú najviac šumu
hlavne na začiatku po ich náhodnom rozmiestnení a majú možnosť vykonať niekoľko kon-
štrukčných krokov pre nájdenie hrany, povolil som preto vykonávať danú operáciu každému
mravcovi práve raz.

Počas tohto procesu sú v prípade odmazania feromónov na uzloch pridávané do zoznamu
ich pozície, ktorých hodnoty sa následne pri globálnej aktualizácii feromónov neupravujú.
Do programu som zaviedol počítadlo pre mazanie týchto feromónov, ktoré sa na konci
algoritmu pridáva do logu.
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Kapitola 7

Experimentálne výsledky pre
detekciu hrán v obraze

Táto kapitola sa zaoberá skúmaním modifikovaného programu pre detekciu hrán v obraze.
Podstatou týchto experimentov je skúmanie správania algoritmu ACS s úpravami demon-
štrovanými v sekcii 6.2. Získané výsledky sú taktiež porovnané s výsledkami z pôvodnej
aplikácie, z ktorej táto práca vychádza. Keďže predmetom práce nebolo rozsiahle testova-
nie aplikácie, nie je vylúčené, že určitá kombinácia parametrov môže spôsobiť chybu.

Parametre, s ktorými bol algoritmus spúšťaný sú nasledovné:

Parameter Hodnota
tauini 0.1
iter 10
cons 10
ants 100
q0 0.1
alpha 1
beta 1
rho 0.05
phi 0.1

Tabuľka 7.1: Počiatočné nastavenie parametrov pre detekciu hrán v obraze

V nasledujúcich sekciách bolo skúmané správanie za určitého nastavenia hodnôt novo-
zavedených parametrov (prahov) heuristic_decrease a heuristic_improvement, pričom
ostatným boli nastavené hodnoty také, ktoré podľa doteraz vykonaných experimentov pro-
dukujú najlepšie výsledky.

7.1 Skúmanie správania zmenou prahových hodnôt
Keďže každý obrázok je špecifický svojou heuristikou, je potreba experimentálne overiť sprá-
vanie aplikácie s rôznym nastavením hodnôt jednotlivých prahov. Pointou je, že v niektorých
prípadoch môže náhla zmena heuristickej vhodnosti (detekovaní hrany) predstavovať malý,
ale aj veľký skok hodnôt v určitom rozmedzí, teda v niektorých prípadoch možno pova-
žovať za detekciu hrany zmenu v heuristike o veľkosti 20, ale aj napríklad 500. Z tohto
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dôvodu sú na mieste experimenty, ktorých cieľom by malo byť demonštrovanie toho, pri
akých hodnotách týchto prahov aplikácia vykazuje najlepšie výsledky pre dané obrázky.

Pridanie prvého prahu

Najskôr som pre overenie fungovania zavedeného prahu (pre pokles heuristiky) program
spúšťal na jednoduchších obrázkoch, z ktorých bolo na pohľad zrejmé, že sa v ich prípade
skutočne jedná o vylepšenie algoritmu. Po takomto overení som pristúpil k experimentom
na ťažších obrázkoch, teda obrázkoch, v ktorých je odlišnosť hodnôt heuristickej vhodnosti
jednotlivých pixelov menej značná.

(a) Počiatočná inicializá-
cia mravcov

(b) Nastavenie hodnoty
heur_decrease = 10

(c) Nastavenie hodnoty
heur_decrease = 150

Obr. 7.1: Porovnanie výsledkov ovplyvnených zmenou hodnoty heuristic_decrease

Testovaný obrázok 7.1 (ant1) zobrazuje výsledky detekcie hrán v závislosti na poklese
heuristiky, pri desiatich mravcoch, piatich konštrukčných krokoch a iteráciách. Obrázok je
už na prvý pohľad veľmi jednoduchý a to vďaka jeho svetlému okoliu v kombinácii s dete-
kovaným objektom, ktorý je oveľa tmavší. Na obrázku 7.1b je detekovaných hrán očividne
menej a to z dôvodu nízkej hodnoty zadaného prahu, čo znamená, že ak sa heuristická vhod-
nosť dvoch po sebe idúcich pixelov líši najviac o hodnotu tohto prahu, úspešným mravcom
budú dynamicky navýšené konštrukčné kroky, teda vykonajú dlhšiu trasu ako tie neúspešné.
Z výsledku je jasné, že rozdiel v heuristike porovnávaných buniek je častokrát väčší ako 10,
čoho je dôkazom obrázok 7.1c, na ktorom je detekovaných hrán očividne viac.

Pridanie ďalšieho prahu

Ďalšie vylepšenie existujúcej aplikácie pozostáva z pridania ďalšieho prahu, nazývaného
heuristic_improvement, od ktorého sa odvíja mazanie feromónov zanechaných mravcami
na heuristicky menej zaujímavých cestách (viď sekcia 6.2). Spojenie týchto dvoch nových
prahov pridáva algoritmu na sile a to už od samého začiatku. Obidve modifikácie dokopy
totiž predstavujú nájdenie lepšieho riešenia v porovnaní s pôvodným riešením (viď obrázok
7.3) a to hneď v prvej (viď obrázok 7.2b) alebo druhej (viď obrázok 7.2c) iterácii. Ďalšie
iterácie už potom nevykazujú bádateľnú zmenu, čo znamená, že týmito vylepšeniami je
algoritmus schopný sa priblíziť optimálnemu riešeniu v oveľa kratšom čase ako pôvodný
algoritmus. Pre porovnanie bol experiment vykonaný na obrázku Lena.
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(a) Počiatočná inicializácia (b) Iterácia 1

(c) Iterácia 2 (d) Iterácia 3 (e) Iterácia 4

(f) Iterácia 5 (g) Iterácia 6 (h) Iterácia 7

(i) Iterácia 8 (j) Iterácia 9 (k) Iterácia 10

Obr. 7.2: Výsledok modifikovanej implementácie detekcie hrán v každej iterácii pri náhodnej
inicializácii mravcov
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(a) Počiatočná inicializácia (b) Iterácia 1

(c) Iterácia 2 (d) Iterácia 3 (e) Iterácia 4

(f) Iterácia 5 (g) Iterácia 6 (h) Iterácia 7

(i) Iterácia 8 (j) Iterácia 9 (k) Iterácia 10

Obr. 7.3: Výsledok pôvodnej implementácie detekcie hrán v každej iterácii pri náhodnej
inicializácii mravcov
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Kapitola 8

Záver

Hlavným cieľom tejto práce bola implementácia niekoľkých typov mravčích algoritmov,
experimentálne overenie ich fungovania pri rôznych nastaveniach parametrov, na ktorých
závisia. Cieľom bolo taktiež aplikovať tieto algoritmy na ďalšiu úlohu diskrétneho charak-
teru, v tomto prípade detekciu hrán v obrazoch. Bolo vykonaných niekoľko experimentov
tejto úlohy pre jej rôzne nastavenia. Spracované výsledky z tejto aplikácie predstavujú mieru
vhodnosti použitia mravčích algoritmov pre úlohy podobného charakteru.

Pre riešenie zadaných problémov bolo nutné naštudovať danú problematiku, ktorá za-
hŕňala pochopenie základných pojmov v danej oblasti, princípy fungovania, čerpaním infor-
mácií najmä z vedeckých publikácií, zaoberajúcimi sa optimalizáciou mravčích algoritmov.
Na základe týchto informácií sú v práci popísané spôsoby, akými tieto algoritmy fungujú.

V rámci tejto práce boli naimplementované dva algoritmy ACO: Ant System a Ant
Colony System na probléme obchodného cestujúceho – prvej úlohe, na ktorej bola ukázaná
sila mravčích algoritmov. Práca taktiež obsahuje úlohu, ktorej podstatou je detekovanie
hrán v obrazoch, obohatenú o modifikáciu spočívajúcu v efektívnejšom využití jednotlivých
mravcov predĺžením ich vyhľadávania, rovnako ako mazanie feromónov zanechaných mrav-
cami na zdanlivo menej vhodných miestach, čoho cieľom bolo eliminovať vzniknutý šum na
výsledných obrazoch.

V experimentálnej časti tejto práce pre úlohu TSP bolo demonštrované skutočné fun-
govanie vytvorených aplikácií, teda obidva algoritmy boli schopné nájsť optimálne riešenie
s úspešnosťou uvedenou v kapitole s výsledkami pre TSP. V ďalšej experimentálnej časti
bolo preukázané, aký vplyv na výsledné riešenie môže mať zavedenie čo i len triviálnej
zmeny do heuristických algoritmov, čo vytvára priestor pre pokračovanie v tomto projekte.
Úprava algoritmu preukázala schopnosť sa priblížiť k podobnému riešeniu nájdenému pô-
vodným algoritmom za menší počet iterácií, teda v kratšom čase.

Ďalšou možnosťou pokračovania v projekte by bolo zlepšenie výkonnosti algoritmov
modifikáciami častí programového kódu, ktoré by predstavovali zoptimalizovanie behu. Pre
prípad aplikovania tejto práce na pokročilejšie problémy by bolo vhodné jej premietnutie do
jazyka nižšej úrovne, čo by znamenalo značné zrýchlenie určitých výpočtov. Je tu aj priestor
pre vznik experimentov s rôznym nastavením hodnôt jednotlivých parametrov, s ktorými sú
programy spúšťané, čo by mohlo viesť k značnému zlepšeniu efektivity daných algoritmov.
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Príloha A

Manuál k vytvorenému softvéru

Pre spustenie algoritmov Ant System a Ant Colony System je potrebná inštalácia:

∙ Python 3.6,

∙ NumPy modul.

Pre použitie algoritmu Ant System je potrebné ísť do adresára src/ a napísať do konzoly
niektorý z nasledujúcich príkazov:

∙ sh run_ant_system.sh

∙ python AntSystemStart.py --d -f ../datasets/berlin52.tsp

Pre algoritmus Ant Colony System:

∙ sh run_ant_colony_system.sh

∙ python AntColonySystemStart.py --d -f ../datasets/berlin52.tsp

Pre spustenie detekcie hrán v obraze je potrebná inštalácia:

∙ Python 2.7,

∙ NumPy modul,

∙ OpenCV2 modul.

Pre použitie je potrebné ísť do adresára src/edge_detection/ a napísať do konzoly nie-
ktorý z nasledujúcich príkazov:

∙ sh run_aco.sh

∙ python AcsStart.py --debug --tauini 0.1 --iter 10 --cons 10 --ants 10

--q0 0.1 --alpha 1 --beta 1 --rho 0.05 --phi 0.1 --heuristic_decrease 10

--heuristic_improvement 1.5 --image ./images/lena.bmp

Výsledky pre algoritmy AS a ACS sú poskytnuté jednak výpisom na štandardný výstup,
ale tiež sú ukladané v textovej forme a to najmä rôzne matice, nad ktorými prebieha
výpočet. V závislosti na zvolených parametroch sú tiež zobrazované alebo ukladané obrázky
zobrazujúce napríklad optimálne trasy, boxploty, histogramy.
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Príloha B

Obsah priloženého DVD

Priložené CD obsahuje:

∙ datasets – adresár obsahujúci inštancie pre úlohu TSP,

∙ doc – adresár obsahujúci LATEX zdrojové súbory,

∙ images – adresár obsahujúci výstupné obrázky algoritmov,

∙ logs – adresár obsahujúci výstupné štatistiky algoritmov,

∙ results – adresár obsahujúci spracované výsledky z jednotlivých algoritmov,

∙ src – adresár obsahujúci zdrojové súbory a súbory pre spustenie algoritmov,

∙ src/ant_system – adresár obsahujúci zdrojový kód algoritmu Ant System,

∙ src/ant_colony_system – adresár obsahujúci zdrojový kód algoritmu Ant Colony
System,

∙ src/parser – adresár obsahujúci zdrojové súbory pre spracovanie parametrov a sú-
boru z TSPLIB,

∙ src/edge_detection – adresár obsahujúci zdrojové, spúšťacie a výstupné (štatis-
tické) súbory pre detekciu hrán v obraze,

∙ xkasca02.pdf – text práce,

∙ README.md – manuál k aplikácii.
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