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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο των 

υπολογιστικών αλγορίθµων που βασίζονται στη µοντελοποίηση διαφόρων φυσικών, βιολογικών 

ή κοινωνικών φαινοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία µη αιτιοκρατικών ευριστικών αλγορίθµων 

για την επίλυση NP – δύσκολων Συνδυαστικών Προβληµάτων Βελτιστοποίησης (NP – hard 

Combinatorial Optimization Problems – COP) αλλά και για την εύρεση του ελαχίστου ή του 

µεγίστου συνεχών συναρτήσεων ή προβληµάτων. 

Ένας από τους πιο πρόσφατους αλγορίθµους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παραπάνω 

έρευνας είναι και η Μέθοδος Βελτιστοποίησης µε Αποικίες Μυρµηγκιών (Ant Colony 

Optimization – ACO) η οποία βασίζεται στη συλλογική συµπεριφορά που εµφανίζουν τα 

µυρµήγκια κατά την αναζήτηση και τη συγκοµιδή τροφής. 

Τα αποτελέσµατα από τη χρήση του ACO σε διακριτά προβλήµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά 

και συγκρίσιµα µε µεθόδους που έχουν ερευνηθεί και αναπτυχθεί για πολύ µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα (πχ Γενετικοί Αλγόριθµοι). 

Στα πλαίσια της παρούσης διπλωµατικής εργασίας θα γίνει εκτενής ανάλυση των 

αλγορίθµων ACO αλλά και θα παρουσιασθεί ένας νέος αλγόριθµος (Extended Ant Colony 

Optimization – EACO) που ανήκει στην κατηγορία ACO και επιλύει συνεχή προβλήµατα µε 

κύρια εφαρµογή στην Αντίστροφη Σχεδίαση Αεροτοµών (Inverse Design of Aerodynamic 

Shapes – IDS). 

Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κ. Κ. 

Γιαννάκογλου που µου ανέθεσε αυτή την εργασία και µου έδωσε την ευκαιρία να εµβαθύνω στο 

επιστηµονικό πεδίο την τεχνητής νοηµοσύνης καθώς και για την αµέριστη συµπαράστασή του 

κατά την εκπόνησή της. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα προβλήµατα που εµφανίζονται στη φύση µπορεί να είναι δύσκολα Συνδυαστικά 

Προβλήµατα Βελτιστοποίησης (hard Combinatorial Optimization Problems – COP) ή να 

µοντελοποιούνται από συνεχείς συναρτήσεις που εµφανίζουν ένα µεγάλο πλήθος τοπικά 

βέλτιστων λύσεων κάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την επίλυσή τους 

µε χρήση κλασσικών αιτιοκρατικών µεθόδων. Για το λόγο αυτό η έρευνα κατευθύνθηκε προς 

τους στοχαστικούς ευριστικούς αλγορίθµους και ειδικότερα σε αυτούς που εµπνέονται από 

φυσικά, κοινωνικά ή βιολογικά φαινόµενα [16], [38]. Οι αλγόριθµοι αυτοί έχουν την ιδιότητα να 

µην εγκλωβίζονται σε τοπικά βέλτιστες λύσεις και µάλιστα µπορούν να εντοπίσουν την περιοχή 

της ολικά βέλτιστης λύσης συνήθως µετά από ένα µεγάλο αριθµό εκτιµήσεων της 

αντικειµενικής συνάρτησης. 

Γενικά σε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης, ο σκοπός µας να προσδιορίσουµε ένα διάνυσµα 

λύσεων x*∈S το οποίο θα ικανοποιεί µια συνάρτηση κόστους ή ένα αντικειµενικό κριτήριο 

φ:S→ℜ για το οποίο θα ισχύει ∀x∈S: φ(x*)≤φ(x) (πρόβληµα ελαχιστοποίησης) ή φ(x*)≥φ(x) 

(πρόβληµα µεγιστοποίησης). 

Η διαδικασία εύρεσης λύσεων στους στοχαστικούς ευριστικούς αλγορίθµους 

πραγµατοποιείται πάντοτε µέσω µιας επαναληπτικής διαδικασίας. Σε κάθε επανάληψη 

δηµιουργούνται από τον αλγόριθµο µια (πχ Simulated Annealing) ή περισσότερες (πχ Genetic 

Algorithms και Ant System) λύσεις από τον αντίστοιχο αριθµό ατόµων (individuals) που 

ανήκουν στο χώρο των πιθανών λύσεων. Η καταλληλότητα των λύσεων αυτών εκτιµάται µέσω 

της συναρτήσεως κόστους. Πολλές φορές οι αλγόριθµοι αυτοί κατά τη διαδικασία εύρεσης 

λύσεων προσαρµόζονται συνεχώς στο χώρο των λύσεων µεταβάλλοντας τις παραµέτρους τους. 

Η παραπάνω γενική διαδικασία συνεχίζεται µέχρι έως ότου ολοκληρωθεί ένας συγκεκριµένος 

αριθµός επαναλήψεων ή ικανοποιηθεί ένα κριτήριο σύγκλισης. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των αλγορίθµων που εµπνέονται από τη φύση είναι: 

• µοντελοποιούν σε κάποιο βαθµό ένα φυσικό (πχ η ανόπτηση στα µέταλλα), 

κοινωνικό (πχ η αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων και του πολιτισµού τους ή 

γενικότερα µεταξύ των ζώντων όντων και περιβάλλοντός τους) ή βιολογικό 

φαινόµενο (πχ η εξέλιξη των ειδών). 
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• έχουν στοιχεία στοχαστικότητας (µη αιτιοκρατικοί), µε κατευθυνόµενη 

στοχαστικότητα. 

• πολλές φορές παρουσιάζουν παράλληλη δοµή, δηλαδή πράκτορες (agents) ή άτοµα 

(individuals) που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και δηµιουργούν πολλαπλές 

λύσεις του προβλήµατος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεσή τους 

σε παράλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όταν χρησιµοποιείται ένας πληθυσµός 

ατόµων τότε τα άτοµα µπορεί να επικοινωνούν είτε άµεσα (πχ Genetic Algorithms) 

είτε έµµεσα (πχ Ant System) µεταξύ τους. 

• είναι προσαρµόσιµοι σε διαφορετικά «περιβάλλοντα» παρουσιάζοντας 

«στιβαρότητα». Συνεπώς, µπορούν να λειτουργήσουν αγνοώντας το θόρυβο αλλά 

και να αξιοποιηθούν σε διάφορα είδη προβληµάτων µε ελάχιστες αλλαγές στον 

κώδικα. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι βασικά υπάρχουν δύο µηχανισµοί στους στοχαστικούς 

αλγορίθµους: 

• η εκµετάλλευση (exploitation) του χώρου των λύσεων κατά την οποία 

πραγµατοποιείται τοπική αναζήτηση βέλτιστων λύσεων στις περιοχές που έχουν ήδη 

δώσει καλά αποτελέσµατα. 

• η εξερεύνηση (exploration) όλου του δυνατού χώρου των λύσεων για την 

αποτελεσµατικότερη αναζήτηση νέων προσοδοφόρων περιοχών. 

Οι δύο αυτές διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους και ένας σωστά ρυθµισµένος 

ευριστικός αλγόριθµος πρέπει να λειτουργεί στη «χρυσή τοµή» των δύο. 

Τα τρία κυριότερα µειονεκτήµατα των στοχαστικών αλγορίθµων είναι τα εξής: 

• πολλές φορές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν την ακριβή τιµή της βέλτιστης λύσης 

του προβλήµατος αν και συνήθως εντοπίζουν γρήγορα την περιοχή στην οποία αυτή 

βρίσκεται. 

• απαιτούν µεγάλο αριθµό εκτιµήσεων της αντικειµενικής συνάρτησης – και εποµένως 

έχουν υψηλό υπολογιστικό κόστος – προκειµένου να δώσουν ένα καλό αποτέλεσµα. 

• συνήθως, έχουν ένα µεγάλο αριθµό παραµέτρων ο οποίος κάνει δύσκολη τη βέλτιστη 

ρύθµιση του αλγορίθµου. 
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Η σχέση µεταξύ µέγιστου αριθµού επαναλήψεων και ποιότητας της βέλτιστης λύσης είναι 

άµεση και πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας το πρόβληµα που θέλουµε να επιλύσουµε. 

Προφανώς, θα πρέπει να γνωρίζουµε εκ των προτέρων αν απλά επιθυµούµε µια καλή λύση ή 

είναι απαραίτητος ο εντοπισµός της βέλτιστης λύσης. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των στοχαστικών ευριστικών αλγορίθµων που πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη από το χρήστη είναι η επαναληψιµότητα της απόδοσης του αλγορίθµου. 

Λόγω της στοχαστικής φύσης των αλγορίθµων κάθε εκτέλεσή τους µε διαφορετικές αρχικές 

συνθήκες δίνει και διαφορετικό αποτέλεσµα. Υπολογίζοντας τη µέση τιµή της βέλτιστης λύσης 

και την τυπική απόκλιση αυτής για ένα µεγάλο αριθµό εκτελέσεων του αλγορίθµου, θα πρέπει 

σε έναν καλό στοχαστικό ευριστικό αλγόριθµο η τυπική απόκλιση να είναι σχετικά µικρή. Το 

γεγονός αυτό προσφέρει τη σιγουριά στο χρήστη ότι ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί θα έχει την 

αναµενόµενη απόδοση στις περισσότερες εκτελέσεις του. Πολλές φορές είναι επιθυµητή η 

µείωση της απόδοσης του αλγορίθµου µε σκοπό την αύξηση της επαναληψηµότητά της ή και το 

αντίστροφο ελπίζοντας ότι µια τυχαία εκτέλεση του αλγορίθµου µπορεί να δώσει ένα πάρα πολύ 

καλό αποτέλεσµα. 

Μερικές από τις γνωστότερες ευριστικές µεθόδους που εµπνεύστηκαν από τη φύση 

(heuristics from nature [8], [15]) είναι: 

• οι Γενετικοί Αλγόριθµοι - Genetic Algorithms (GA): Holland (1975) 

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι αποτελούν µια υποκατηγορία των Εξελικτικών Αλγορίθµων οι 

οποίοι βασίζονται στη θεωρία εξέλιξης των ειδών του ∆αρβίνου. Σύµφωνα µε τη θεωρία του 

∆αρβίνου, η φυσική εξέλιξη των ατόµων ενός πληθυσµού βασίζεται στη φυσική διαλογή (σε όλα 

τα είδη των ζώων πιθανότερο είναι να επιβιώσουν τα πιο ικανά, γρήγορα κτλ), την αναπαραγωγή 

(τα ζώα αναπαράγονται µεταφέροντας τα γονίδιά τους στα παιδιά τους) και τη µετάλλαξη (κατά 

το πέρασµα των αιώνων όλα τα είδη των ζώων υφίστανται µεταλλάξεις που διαφοροποιούν 

ορισµένα χαρακτηριστικά τους όχι πάντοτε προς το καλύτερο). 

Όµοια µε το βιολογικό ανάλογο, οι Γενετικοί Αλγόριθµοι βασίζονται στην ύπαρξη ενός 

πληθυσµού ατόµων, τα οποία αποτελούν και λύσεις του προβλήµατος. Ο πληθυσµός αυτός των 

ατόµων µεταβάλλεται από γενιά σε γενιά (δηλαδή σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου) καθώς 

υφίσταται: (α) διαλογή (sorting) ανάλογα µε την καταλληλότητά του, (β) διασταύρωση 

(crossover) έτσι ώστε να µεταφέρει τα χαρακτηριστικά του στην επόµενη γενιά και (γ) 

µετάλλαξη (mutation) έτσι ώστε να καλύπτεται όλος ο χώρος των λύσεων. Να αναφέρουµε, δε, 

ότι µε το µηχανισµό της διαλογής πραγµατοποιείται εκµετάλλευση (exploitation) του χώρου των 
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λύσεων ενώ µε τους µηχανισµούς της διασταύρωσης και της µετάλλαξης εξερεύνηση 

(exploration). 

• οι Εξελικτικές Στρατηγικές – Evolutionary Strategies (ES): Rochenberg (1973) 

Η Εξελικτική Στρατηγική αποτελεί και αυτή µια υποκατηγορία των Εξελικτικών 

Αλγορίθµων. Οι διαφοροποιήσεις της µε τους Γενετικούς αλγορίθµους εντοπίζονται σε 

παραλλαγές των µηχανισµών διαλογής, διασταύρωσης και µετάλλαξης, στον τρόπο απεικόνισης 

των ατόµων – λύσεων αλλά και στις διαστάσεις του πληθυσµού των γονέων και των απογόνων. 

• η Προσοµοιωµένη Ανόπτηση – Simulated Annealing (SA): Kirkpatrick, Gelatt, 

Vecchi (1983) 

Η Προσοµοιωµένη Ανόπτηση (SA) βασίζεται στο φυσικό φαινόµενο της αποκατάστασης 

της ισορροπίας ενός µετάλλου σε φυσικοχηµικό επίπεδο ή επίπεδο δοµής κατά την αργή 

απόψυξή του από µια αρχική θερµοκρασία Ts σε µια τελική Ta. Σύµφωνα µε τον Boltzman η 

ενέργεια Ε ενός µετάλλου σε θερµοκρασία Τ κατανέµεται στις διαφορετικές καταστάσεις του µε 

πιθανότητα: p(E,T)≈exp(-E/kT), όπου k η σταθερά Boltzman. Όταν ένα µέταλλο αποψύχεται, 

τότε, εν γένει η ενέργειά του κινείται προς τη χαµηλότερη στάθµη, αλλά δεν αποκλείεται µε 

κάποια πιθανότητα να αυξηθεί για µικρό χρονικό διάστηµα ώσπου να βρει µια νέα κατάσταση 

µε χαµηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Η πιθανότητα να αυξηθεί η ενεργειακή στάθµη του 

µετάλλου µειώνεται όσο µειώνεται και η θερµοκρασία Τ. 

Ο αλγόριθµος SA είναι πρακτικά µια βελτίωση του Random Hill Climbing (RHC). Στον SA 

κάθε λύση (ενεργειακή στάθµη) που βελτιώνει την καταλληλότητα της συνάρτησης κόστους 

(µείωση της ενεργειακής στάθµης) είναι αποδεκτή. Επίσης, αποδεκτές αλλά µε κάποια 

πιθανότητα είναι και οι λύσεις που µειώνουν την καταλληλότητα της συνάρτησης (αύξηση της 

ενεργειακής στάθµης). Η πιθανότητα αποδοχής της λύσης εξαρτάται από την µείωση της 

καταλληλότητας και από τον τρέχον αριθµό επανάληψης (θερµοκρασίας) του SA. 

• Tabu search (TS): Glover (1989) 

Ο TS είναι ένας αλγόριθµος τοπικής έρευνας (µετα-ευριστικός – metaheuristic) που 

χρησιµοποιείται για να καθοδηγήσει την έρευνα άλλων αλγορίθµων, όπως για παράδειγµα του 

RHC και του SA. Πρακτικά εισάγει µια µορφή «µνήµης» στον βασικό αλγόριθµο η οποία 

χρησιµοποιείται για την αποµνηµόνευση των προηγούµενων βηµάτων της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης και ιδιαίτερα αυτών που βελτίωσαν τη λύση του προβλήµατος. Στην βασική 

έκδοση του αλγορίθµου δεν επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων που βρίσκονται στη λίστα της 
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µνήµης. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά πραγµατοποιείται καλύτερη εξερεύνηση του χώρου 

των λύσεων και αποφυγή των τοπικά βέλτιστων λύσεων. Να σηµειώσουµε ότι ο αλγόριθµος TS 

στη µορφή που αναφέρθηκε παραπάνω είναι αιτιοκρατικός. 

• τα Νευρωνικά ∆ίκτυα – Neural Nets (NN): Hopfield, Tank (1985) 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Nets) εµπνεύστηκαν από τη δοµή και 

λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Περιληπτικά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει ένα 

µεγάλο πλήθος, περίπου 1012, διασυνδεδεµένων νευρώνων. Ο κάθε νευρώνας δέχεται σήµατα 

από τους άλλους µε τους οποίους είναι συνδεδεµένος και όταν τα σήµατα αυτά ξεπεράσουν ένα 

συγκεκριµένο όριο τότε και αυτός µε τη σειρά του εκπέµπει ένα νέο σήµα. 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα είναι αρκετά παρόµοια µε τα φυσικά. Ένα απλό Τεχνητό 

Νευρωνικό ∆ίκτυο αποτελείται από τουλάχιστον τρία επίπεδα νευρώνων εκ των οποίων ένα 

είναι για την είσοδο και ένα για την έξοδο. Η επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται σε πολλές 

απλές µονάδες, τους νευρώνες. Ο κάθε νευρώνας δέχεται σήµατα από τους νευρώνες µε τους 

οποίους επικοινωνεί µέσω των συνάψεων. Κάθε σήµα που εκπέµπουν οι νευρώνες 

πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας που αντιστοιχεί σε κάθε σύνδεση. Ο κάθε 

νευρώνας αθροίζει τα σήµατα που δέχεται και εκπέµπει ένα νέο µε βάση τη συνάρτηση 

δραστηριοποίησής του. Τέλος, κάθε νευρώνας εκπέµπει µόνο ένα σήµα σε κάθε χρονική στιγµή, 

αλλά προς πολλούς άλλους νευρώνες. 

• η Βελτιστοποίηση µε Αποικίες Μυρµηγκιών – Ant System1 (AS): Dorigo, 

Colorni, Maniezzo (1991) 

Ο Dorigo και οι συνεργάτες του εµπνευσµένοι από τη δουλεία του Deneubourg [17], [18], 

[29] πάνω στα κοινωνικά έντοµα (social insects), και ειδικότερα τα µυρµήγκια, δηµιουργήσανε 

ένα πρωτοποριακό αλγόριθµο (Ant System – AS [19], [20]) βασισµένο στην έµµεση επικοινωνία 

(stigmergy) των µυρµηγκιών µέσω χηµικών ουσιών – της φεροµόνης2 – κατά την αναζήτηση και  

συλλογή τροφής (foraging). Αναλυτικότερα, τα περισσότερα είδη µυρµηγκιών κατά την 

αναζήτηση και συγκοµιδή τροφής εναποθέτουν φεροµόνη στο πέρασµά τους. Η φεροµόνη αυτή 

είναι ανιχνεύσιµη και από τα υπόλοιπα µυρµήγκια της αποικίας τους τα οποία αποφασίζουν µε 

                                                 
1 Ο πρώτος αλγόριθµος που αναπτύχθηκε από τον Dorigo ονοµάζονταν Ant System (AS). Αργότερα µε την 

εξέλιξη του χώρου δηµιουργήθηκε ο όρος Ant Colony Optimization – ACO ο οποίος περιλαµβάνει όλους του 
αλγορίθµους (AS, Ant Colony System – ACS, Max-Min Ant System – MMAS, Continuous Ant Colony 
Optimization – CACO κτλ) που βασίζονται στις αρχές του κεφ. 3. 

2 Η φεροµόνη (pheromone) είναι µια χηµική ουσία την οποία εκλύουν τα ζώα και τα έντοµα για να 
επικοινωνήσουν έµµεσα µε τα άλλα µέλη είδους τους. 
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κάποια πιθανότητα αν θα ακολουθήσουν το ίχνος αυτό. Η ιδιότητα αυτή των µυρµηγκιών, όπως 

θα δούµε παρακάτω, οδηγεί µέσω του φαινοµένου της αυτο-οργάνωσης στην εύρεση της 

συντοµότερης διαδροµής µεταξύ της φωλιάς τους και της τοποθεσίας της τροφής. 

Ο αλγόριθµος AS που βασίζεται στο υπολογιστικό ανάλογο της παραπάνω διαδικασίας  

επιλύει διακριτά προβλήµατα (µε πρώτη και συνηθέστερη εφαρµογή το Traveling Salesman 

Problem – TSP) µε πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα οπότε και γέννησε µια σειρά βελτιωµένων 

εκδοχών του – Ant Colony System (ACS) [22], ANT-Q [21], Max-Min Ant System (MMAS) 

[49], AS-rank [9] – οι οποίοι βρίσκουν πολλαπλές εφαρµογές σε πληθώρα θεωρητικών και 

τεχνικών προβληµάτων όπως [6], [23]: 

• Το Πρόβληµα του Περιπλανώµενου Πωλητή (Traveling Salesman Problem – TSP): 

Στο πρόβληµα αυτό πρέπει να βρεθεί η συντοµότερη διαδροµή που συνδέει n πόλεις. 

Κάθε πόλη περιλαµβάνεται µόνο µια φορά στη διαδροµή και ο πωλητής πρέπει να 

επιστρέψει στην πόλη από όπου ξεκίνησε. Το πρόβληµα αυτό λόγω της απλότητάς 

του χρησιµοποιείται για να γίνονται συγκρίσεις της απόδοσης των διαφόρων 

αλγορίθµων. 

• Το Πρόβληµα της Τετραγωνικής Ανάθεσης (Quadratic Assignment Problem – 

QAP): Στο πρόβληµα αυτό πρέπει να γίνει ανάθεση n οντοτήτων σε n τοποθεσίες 

έτσι ώστε το κόστος της ανάθεσης να είναι ελάχιστο.  

•  Το Πρόβληµα Προγραµµατισµού Εργασιών (Job-Shop Scheduling Problem – JSP): 

Στο πρόβληµα αυτό υπάρχουν Μ εργαλειοµηχανές και J εργασίες που πρέπει να 

γίνουν. Για τις J εργασίες υπάρχει µια καθορισµένη διαδοχή στις εργαλειοµηχανές. 

Ο στόχος του προβλήµατος είναι η ελαχιστοποίηση του µέγιστου χρόνου που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών µε περιορισµό να µην υπάρχουν δύο 

εργασίες την ίδια χρονική στιγµή στην ίδια εργαλειοµηχανή. 

Ξεκινώντας από προβλήµατα όπως τα παραπάνω ακολούθησε ένα πλήθος δηµοσιεύσεων 

στα διεθνή περιοδικά όπου οι αλγόριθµοι ACO χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων 

όπως:  

• εκτίµηση βλαβών σε συστήµατα ισχύος (fault section estimation in power systems) 

[13] 

• καθορισµός συχνοτήτων ραδιοφωνικών εκποµπών (Frequency Assignment Problem 

– FAP) [36] 
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• έλεγχος δικτύων επικοινωνίας (Communications Network Control) [12] 

• Shortest Common Supersequence (SCS) problem [39] 

• Flow Shop Problem – FSP [48] 

• έλεγχος της στάθµευσης των πλοίων στο λιµάνι (Ship Berthing Problem – SBP) [51] 

Αργότερα, ο Bilchev [3], [4] κατάφερε να δώσει µια πρώτη εκδοχή του ΑS για την επίλυση 

προβληµάτων στο συνεχές πεδίο. Την αρχική του ιδέα βελτίωσαν οι Wodrich [52] και Mathur 

[37] και κατόπιν ακολούθησε µια πληθώρα εφαρµογών κυρίως στο χώρο της χηµικής 

βιοµηχανίας [32], [33] αλλά και αλλού (πχ έλεγχος στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερµότητας σε σταθµούς συνδυασµένης παραγωγής – combined heat and power economic 

dispatch [46]). 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ένας νέος αλγόριθµος που βασίζεται στον AS και 

επιλύει συνεχή προβλήµατα µε επίκεντρο την αντίστροφη σχεδίαση (inverse design) αεροτοµών.  

Για την καλύτερη και σχολαστικότερη ανάπτυξη της θεωρίας ακολουθείται η παρακάτω 

ανάπτυξη. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα βιολογικά φαινόµενα πάνω στα οποία 

στηρίζεται η µέθοδος και στο 3 γίνεται µια πρώτη προσέγγιση για τη µετάβαση από το φυσικό 

µοντέλο στο ψηφιακό. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι που 

επιλύουν διακριτά προβλήµατα µε χρήση του µοντέλου των αποικιών των µυρµηγκιών ACO. 

Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται σύντοµα οι ήδη υπάρχοντες αλγόριθµοι ACO για την 

επίλυση προβληµάτων στο συνεχές πεδίο. 

Η ανάπτυξη των Κεφαλαίων 4 και 6 κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:  

(α) παρουσιάζεται η σχετική έρευνα στο χώρο των αλγορίθµων ACO. 

(β) γίνεται εύκολα κατανοητή η µετάβαση από το φυσικό πρόβληµα (= συγκοµιδή τροφής 

αξιοποιώντας τη συντοµότερη διαδροµή) στο ψηφιακό (= εύρεση της συντοµότερης διαδροµής 

στο TSP) και από εκεί σε άλλα προβλήµατα όπου ο στόχος δεν είναι η ελαχιστοποίηση του 

µήκους αλλά κάποια άλλη αντικειµενική συνάρτηση. 

(γ) αναλύονται στοιχεία και ιδέες που θα αξιοποιηθούν τελικά στο νέο αλγόριθµο που 

παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία. 

Στο Κεφάλαιο 7 αναπτύσσεται ο νέος αλγόριθµος που προτείνεται σε αυτή την εργασία, στο 

Κεφάλαιο 8 θα γίνει παράθεση, ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων και τέλος, στο 

Κεφάλαιο 9 θα συζητηθούν τα συµπεράσµατα της όλης διαδικασίας. 
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2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΈΝΤΟΜΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα κοινωνικά έντοµα3 – όπως τα µυρµήγκια, οι τερµίτες, οι µέλισσες και οι σφήγκες – 

πάντοτε εντυπωσίαζαν τους ανθρώπους, επιστήµονες και µη, µε τη δοµή και την οργάνωσή τους. 

∆εν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πληθώρα πηγών στο internet µε λεπτοµέρειες γύρω από τη ζωή 

τους, για το πως µπορεί κανείς να τα παρατηρήσει ή και ακόµη να τα εκθρέψει ως κατοικίδια. 

Ειδικότερα, τα µυρµήγκια αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχηµένα είδη ζωής πάνω στον 

πλανήτη µας έχοντας αποικήσει κάθε µέρος του. Ζούνε εδώ και 100 εκατοµµύρια χρόνια και ο 

πληθυσµός τους υπολογίζεται γύρω στα 1016 άτοµα [25]. 

Κάθε µεµονωµένο έντοµο, από όλα τα είδη των εντόµων, εµφανίζει αρκετά περίπλοκη δοµή 

χρησιµοποιώντας πληθώρα αισθητηρίων οργάνων ώστε να συγκεντρώνει πληροφορίες από το 

περιβάλλον του και να λαµβάνει τις ανάλογες αποφάσεις. Για παράδειγµα, είναι αξιοσηµείωτο 

πως τα µυρµήγκια Cataglyphis fortis καταφέρνουν να εντοπίσουν τον προορισµό τους 

(τοποθεσία µε φαγητό) – όταν αλλάξουµε την τρέχουσα θέση τους – χρησιµοποιώντας οπτικά 

δεδοµένα από τη µορφολογία του περιβάλλοντος, τον ήλιο ως πυξίδα, τη µυρουδιά του στόχου, 

την περιορισµένη µνήµη τους αλλά και ένα αθροιστή που διαθέτουν προκειµένου να 

υπολογίζουν αποστάσεις [14].  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα της δοµής και λειτουργίας των εντόµων είναι ο τρόπος µε 

τον οποίο πετούν και επικοινωνούν οι µέλισσες. Έχει αποδειχθεί [14] ότι οι µέλισσες 

καθορίζουν την ταχύτητά τους και µετρούν την απόσταση που έχουν διανύσει ανάλογα µε την 

«οπτική ροή» των πληροφοριών στον αµφιβληστροειδή: πχ πετώντας χαµηλά και διανύοντας 

µικρή απόσταση δηµιουργείται η ίδια ροή πληροφοριών µε πετώντας ψηλά και διανύοντας 

µεγάλη απόσταση. Χρησιµοποιώντας τον ίδιο µηχανισµό και συνδυάζοντας το ρυθµό καθόδου 

τους µε την πρόσω ταχύτητά τους καταφέρνουν να επιτυγχάνουν πάντα οµαλές προσγειώσεις σε 

οριζόντια επίπεδα χωρίς να έχουν σαφή γνώση τόσο του ύψους τους όσο και της ταχύτητάς τους. 

Τέλος, είναι γνωστό ότι η επικοινωνία µεταξύ των µελισσών επιτυγχάνεται µέσω του περίφηµου 

                                                 
3 Κοινωνικά έντοµα (social insects): έντοµα που ζουν σε αποικίες και η γενικότερη συµπεριφορά τους 

κατευθύνεται από την ανάγκη επιβίωσης της οµάδας και όχι του µεµονωµένου ατόµου. 
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χορού των µελισσών (waggle dance of honeybees) ο οποίος κωδικοποιεί την απόσταση και τη 

διεύθυνση της θέσης της τροφής. 

2.2 ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Τα παραπάνω παραδείγµατα παρουσιάζουν µόνο µερικές από τις ατοµικές ικανότητες κάθε 

εντόµου. Είναι φανερό, όµως, ότι αυτές οι ικανότητες των εντόµων, µεµονωµένα, δεν είναι 

δυνατό να εµφανίσουν ένα συνολικό αρµονικά δοµηµένο αποτέλεσµα, όπως το κτίσιµο των 

φωλιών στους τερµίτες ή την εύρεση της συντοµότερης διαδροµής µεταξύ δύο σηµείων στα 

µυρµήγκια, και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη κεντρικής διοίκησης. Επιπρόσθετα, είναι πολύ 

σηµαντικό το γεγονός ότι τα κοινωνικά έντοµα επιτελούν αυτές τις εργασίες µε µεγάλη ευελιξία 

και προσαρµοστικότητα (flexibility): µπορούν να προσαρµόζονται στις εκάστοτε συνθήκες του 

περιβάλλοντος, αλλά και στιβαρότητα (robustness): µπορούν να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε 

συλλογική εργασία ακόµα και αν κάποια άτοµα αποτύχουν.  

Το µυστικό της «επιτυχηµένης» διεκπεραίωσης συλλογικών εργασιών και µάλιστα µε 

βέλτιστο τρόπο βρίσκεται στην αυτο-οργάνωση (self-organization SO) των εντόµων. Στα SO 

µοντέλα γίνεται η βασική θεώρηση ότι το κάθε άτοµο-έντοµο είναι ένας απλός «πράκτορας» 

(agent) που µπορεί να διεκπεραιώσει µόνο απλές λειτουργίες. Η θεώρηση αυτή δεν λαµβάνει 

υπόψη την περίπλοκη δοµή του µεµονωµένου εντόµου.  

Για παράδειγµα, στα SO µοντέλα αυτό που έχει σηµασία είναι η µετακίνηση της µέλισσας 

µεταξύ δύο σηµείων και όχι πως αυτό πραγµατοποιήθηκε, δηλαδή πια αισθητήρια µέσα 

χρησιµοποίησε η µέλισσα για τον εντοπισµό της θέσης της και του στόχου της, αν έχει 

περιορισµένη ικανότητα µνήµης κτλ. Οµοίως, στις αποικίες των µυρµηγκιών το βασικό 

χαρακτηριστικό που λαµβάνουν υπόψη τα SO µοντέλα είναι ότι τα µυρµήγκια µπορούν να 

ακολουθήσουν µε κάποια πιθανότητα ένα ίχνος φεροµόνης και να το ενισχύσουν χωρίς να 

ενδιαφέρει πως ανιχνεύεται το ίχνος αυτό, πως λαµβάνεται η απόφαση από το µυρµήγκι να το 

ακολουθήσει ή όχι και τέλος µε ποιον τρόπο ενισχύει το ήδη υπάρχον ίχνος φεροµόνης. 

Τα SO µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί µε βάση την παραπάνω θεώρηση δείχνουν ότι είναι 

δυνατόν να εµφανιστούν περίπλοκες συλλογικές συµπεριφορές σε µια αποικία εντόµων. 

Αναλυτικότερα, η αυτο-οργάνωση [6] είναι ένα σύνολο δυναµικών µηχανισµών µε τους 

οποίους σχηµατίζονται δοµές σε ένα σύστηµα από αλληλεπιδράσεις των συνιστωσών του. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές στηρίζονται καθαρά σε τοπικές πληροφορίες χωρίς να λαµβάνουν υπόψη 

τους τη συνολική εικόνα.  
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Η αυτο-οργάνωση χαρακτηρίζεται από 4 βασικά στοιχεία. Τη θετική ανάδραση, την 

αρνητική ανάδραση, την ενίσχυση των τυχαίων διακυµάνσεων και την αλληλεπίδραση µεταξύ 

των συνιστωσών του συστήµατος. 

Η θετική ανάδραση4 (positive feedback) ή αυτοκατάλυση είναι ένα σύνολο κανόνων το 

οποίο είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία των βασικών δοµών. Κατά τη συγκεκριµένη διεργασία 

ένα έντοµο αντιδρά στην ενεργοποίηση από ένα ερέθισµα (πχ εύρεση τροφής ή εντοπισµός 

ίχνους φεροµόνης) φροντίζοντας για την προσέλκυση και άλλων εντόµων ή την ενίσχυση του 

ερεθίσµατος. Γενικά, η θετική ανάδραση περιλαµβάνει δυο µηχανισµούς τη στρατολόγηση 

(recruitment) και την ενίσχυση (reinforcement).  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα στρατολόγησης είναι: (α) Έστω ότι ένα µυρµήγκι εντοπίζει 

µια τοποθεσία µε τροφή. Κατά την επιστροφή του στη φωλιά εναποθέτει φεροµόνη στη 

διαδροµή του σε ποσότητα ανάλογη µε την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής που έχει 

εντοπίσει. Το ίχνος αυτό της φεροµόνης είναι ανιχνεύσιµο από τα υπόλοιπα µυρµήγκια της 

αποικίας τα οποία είναι πιθανό να προτιµήσουν να ακολουθήσουν την ίδια διαδροµή µε 

µεγαλύτερη πιθανότητα από µια άλλη νέα-τυχαία διαδροµή. Με αυτόν τον τρόπο ένα µυρµήγκι 

καταφέρνει να «στρατολογήσει» και άλλα µυρµήγκια µε σκοπό να εκµεταλλευθούν την ίδια 

πηγή τροφής (food source). (β) Έστω ότι µια µέλισσα εντοπίζει µια τοποθεσία µε τροφή. Τότε 

επιστρέφει στη φωλιά µε κάποια ποσότητα τροφής και κατόπιν αν η ποιότητα και η ποσότητα 

της τροφής στη συγκεκριµένη τοποθεσία είναι ικανοποιητική, πραγµατοποιεί τον λεγόµενο χορό 

των µελισσών ο οποίος εµπεριέχει πληροφορίες για την τοποθεσία της τροφής (κατεύθυνση και 

απόσταση) αλλά και την ποσότητα και ποιότητα αυτής. Οι άλλες µέλισσες της αποικίας που 

παρακολουθούν το χορό αυτό είναι πολύ πιθανό να «στρατολογηθούν» για την εκµετάλλευση 

της τροφής στην τοποθεσία αυτή. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενίσχυσης είναι το εξής: Έστω ένα µυρµήγκι εντοπίζει ένα 

ίχνος φεροµόνης. Με κάποια πιθανότητα αποφασίζει να το ακολουθήσει. Αν το ακολουθήσει 

τότε ενισχύει το ίχνος αυτό εναποθέτοντας και την δική του φεροµόνη. Με τον τρόπο αυτό η 

διαδροµή που ενισχύεται µε επιπλέον φεροµόνη γίνεται πιο ελκυστική για τα επόµενα 

µυρµήγκια. 

                                                 
4 Η θετική ανάδραση θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή καθώς µπορεί να οδηγήσει σε 

εγκλωβισµό σε στάσιµες καταστάσεις (stagnation) και να µην µπορεί να βελτιστοποιηθεί το σύστηµα. Τέτοιες 
καταστάσεις υπάρχει περίπτωση να εµφανιστούν σε τοπικά βέλτιστα ή όταν µια αρχική τυχαία λύση δώσει µια 
πάρα πολύ καλή τιµή και εγκλωβίσει τους υπόλοιπους πράκτορες (agents) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να 
ξεφύγουν. 
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Η αρνητική ανάδραση (negative feedback) αναιρεί τα αποτελέσµατα της θετικής 

ανάδρασης και βοηθάει στη σταθεροποίηση σε κάποια συγκεκριµένη δοµή. Η αρνητική 

ανάδραση µπορεί να µοντελοποιεί: 

• την εξάντληση κάποιας πηγής τροφής. Για παράδειγµα, οι µέλισσες σταµατούν να 

εκτελούν το χορό τον µελισσών για µια τοποθεσία στην οποία η τροφή έχει 

εξαντληθεί και εποµένως δεν στρατολογούνται άλλες µέλισσες για εκµετάλλευση 

της περιοχής αυτής. 

• την εγκατάλειψη κάποιου µονοπατιού από τα µυρµήγκια. Για παράδειγµα, έχει 

παρατηρηθεί ότι η φεροµόνη που εναποθέτουν τα µυρµήγκια στη διαδροµή τους 

εξατµίζεται µε κάποιο ρυθµό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη των 

διαδροµών που για διάφορους εξωγενείς λόγους5 δεν χρησιµοποιούνται συχνά 

• τον ανταγωνισµό µεταξύ δύο διαφορετικών πηγών τροφής. Για παράδειγµα, όταν 

δύο µέλισσες έχουν εντοπίσει δύο διαφορετικές πηγές τροφής, εκτελούν το χορό των 

µελισσών στη φωλιά τους. Η µέλισσα µε την καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πηγή 

τροφής «στρατολογεί» και τα περισσότερα µέλη της αποικίας αποµακρύνοντας το 

ενδιαφέρον από την άλλη περιοχή. 

Η ενίσχυση των τυχαίων διακυµάνσεων (amplification of random fluctuations) είναι 

σηµαντικότατη διαδικασία καθώς µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία νέων βελτιωµένων 

λύσεων ή και ακόµα και της συνολικά βέλτιστης λύσης ξεφεύγοντας ενδεχόµενα από τοπικά 

βέλτιστες συµπεριφορές. Οι τυχαίοι παράγοντες που υπεισέρχονται στα πραγµατικά βιολογικά 

συστήµατα είναι πολλοί και καθοριστικοί. Για παράδειγµα, είναι πολύ πιθανό να χαθεί ένα 

µυρµήγκι κατά την αναζήτηση και συγκοµιδή τροφής και τελικά να ανακαλύψει µια καινούργια 

καλύτερη πηγή τροφής «στρατολογώντας» και άλλα µέλη της αποικίας του για την 

εκµετάλλευση της πηγής αυτής. 

Κάθε µοντέλο αυτό-οργάνωσης βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων του. 

Κάθε άτοµο-έντοµο πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργήσει κάποια σταθερή δοµή (πχ ένα 

µονοπάτι φεροµόνης6) αλλά και να ανιχνεύσει της δοµές που δηµιούργησαν άλλα άτοµα της 

κοινότητάς του. Για να έχει αποτέλεσµα η αλληλεπίδραση θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος 

πληθυσµός ατόµων-εντόµων, διαφορετικά η εµφάνιση οργανωµένων δοµών µέσω της 

                                                 
5 πχ ανταγωνισµός ή/και πολεµική σύρραξη µε άλλη αποικία µυρµηγκιών ή εξάντληση της πηγής τροφής. 
6 Ως µονοπάτι φεροµόνης (pheromone trail) ορίζεται κάθε διαδροµή στην οποία έχει εναποτεθεί κάποια 

ποσότητα φεροµόνης από ένα ή/και περισσότερα µυρµήγκια. 
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συλλογικής δράσης είναι αδύνατη διότι υπάρχουν τα φαινόµενα αρνητικής ανάδρασης. Έχει ήδη 

αναφερθεί ότι η φεροµόνη εξατµίζεται µε κάποιο ρυθµό. Συνεπώς, αν ένα µυρµήγκι 

δηµιουργήσει µια νέα επιτυχηµένη διαδροµή αλλά ο πληθυσµός των µυρµηγκιών δεν είναι 

αρκετός ώστε να ενισχύσει τη διαδροµή αυτή, τότε το νέο αυτό µονοπάτι θα εγκαταλειφθεί. 

Τέλος, µερικά από τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε συστήµατα αυτο-οργάνωσης 

είναι:  

• Η εµφάνιση συγκεκριµένων δοµών σε αρχικώς οµοιογενή µέσα. Για παράδειγµα, η 

δηµιουργία µονοπατιών φεροµόνης από τα µυρµήγκια (βλ. 2.4) ή η κατασκευή 

φωλιάς µε εναπόθεση σφαιριδίων χώµατος από τους τερµίτες (βλ. 2.3). 

• Η εν δυνάµει εµφάνιση πολλών αποδεκτών-σταθερών λύσεων (multistability) 

ανάλογα µε τις αρχικές συνθήκες. Για παράδειγµα, έστω ότι υπάρχουν δύο 

τοποθεσίες τροφής Α και Β σε ίση απόσταση από τη φωλιά των µυρµηγκιών αλλά 

και µε την ίδια ποιότητα και ποσότητα τροφής. Η τελική αξιοποίηση µιας εκ των δύο 

πηγών τροφής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις αρχικές τυχαίες διακυµάνσεις. 

Αλλά και οι δύο λύσεις, δηλαδή η συγκοµιδή τροφής είτε από την τοποθεσία Α είτε 

από την Β, είναι αποδεκτές. 

• Η ύπαρξη δύο καταστάσεων συµπεριφοράς των εντόµων κατά τη διεκπεραίωση µιας 

συλλογικής εργασίας. Για παράδειγµα, η µετάβαση από την τυχαία εναπόθεση 

σφαιριδίων χώµατος στην οργανωµένη κατά το κτίσιµο φωλιάς από τους τερµίτες 

(βλ. 2.3). 

2.3 ΣΤΙΓΜΕΡΓΙΑ 

Πολλές φορές τα κοινωνικά έντοµα προκειµένου να επιτύχουν τις συλλογικές εργασίες τους 

πρέπει να επικοινωνήσουν είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η άµεση επικοινωνία βασίζεται στην οπτική 

ή χηµική επαφή των εντόµων, στις ανταλλαγές τροφής ή υγρών µεταξύ των εντόµων κτλ. 

Αντίθετα, η έµµεση επικοινωνία βασίζεται στις µεταβολές του περιβάλλοντος από τα έντοµα και 

την ανίχνευση των µεταβολών αυτών από τα ίδια ή άλλα έντοµα της αποικίας. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας διεργασίας είναι η εναπόθεση φεροµόνης από τα µυρµήγκια 

στο έδαφος κατά τη µεταφορά τροφής στη φωλιά. Η φεροµόνη αυτή είναι εντοπίσιµη και από τα 

υπόλοιπα µέλη της αποικίας τα οποία δρουν ανάλογα. 
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Η παραπάνω διαδικασία έµµεσης επικοινωνίας των εντόµων χαρακτηρίζεται από τον όρο 

στιγµεργία (stigmergy) [50] ο οποίος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις7 στίγµα (stigma) και 

έργο (ergo) και εισήχθη για πρώτη φορά από τον Grassé στο έργο του για τους τερµίτες 

Bellicositermes Natalensis και Cubitermes. Βασικά, στο έργο αυτό είχε ορίσει τον όρο 

στιγµεργία (stigmergy) ως εξής: «διέγερση των εργατών8 από την απόδοση που έχουν επιτύχει». 

Ο Grassé παρατήρησε ότι τα έντοµα διεγείρονται εκτελώντας µια γενετικά προκαθορισµένη 

αντίδραση όταν δεχτούν ένα σηµαντικό ερέθισµα. Η αντίδραση αυτή µπορεί να αποτελεί ένα νέο 

σηµαντικό ερέθισµα τόσο για το ίδιο το έντοµο που την ενεργοποίησε αρχικά όσο και για τα 

υπόλοιπα µέλη της αποικίας του. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Grassé παρατήρησε τη διαδικασία δηµιουργίας φωλιάς στους τερµίτες 

Bellicositermes Natalensis και Cubitermes. Η διαδικασία έχει ως εξής ([6], [23], [25]): αρχικά, οι 

τερµίτες εναποθέτουν τυχαία στην περιοχή που πρόκειται να χτιστεί η φωλιά τους χωµάτινα 

σφαιρίδια εµπλουτισµένα µε την φεροµόνη τους. Κάθε επόµενος τερµίτης ανιχνεύει τα 

σφαιρίδια αυτά και εναποθέτει το δικό του δίπλα τους. Με αυτό τον τρόπο σχηµατίζονται σωροί 

από χωµάτινα σφαιρίδια. Όταν για τυχαίους λόγους κάποιος από αυτούς τους σωρούς ξεπεράσει 

ένα ορισµένο µέγεθος, δηλαδή υπάρξει µια συγκεκριµένη συσσώρευση ποσότητας φεροµόνης, 

τότε το γεγονός αυτό αποτελεί ένα νέο σηµαντικό ερέθισµα που κινητοποιεί τους τερµίτες να 

εναποθέσουν τα επόµενα σφαιρίδια στο σωρό αυτό ώστε να σχηµατιστεί µια στήλη. Αργότερα, 

θα σχηµατιστούν τα τόξα που ενώνουν τις στήλες µεταξύ τους και τελικά θα δηµιουργηθεί η 

φωλιά. Αν όµως ο πληθυσµός των τερµιτών δεν είναι αρκετά µεγάλος, τότε λόγω της εξάτµισης 

της φεροµόνης δεν συσσωρεύεται ποτέ η απαιτούµενη ποσότητα σφαιριδίων (και άρα 

φεροµόνης) που να ενεργοποιεί την επόµενη φάση στο κτίσιµο της φωλιάς. 

Για να κάνουµε µια παράθεση του παραδείγµατος αυτού µε το Κεφάλαιο 2.2, θα 

επισηµάνουµε τα εξής [23]: υπάρχει θετική ανάδραση (η δηµιουργία σωρών από τα χωµάτινα 

σφαιρίδια και στη συνέχεια στηλών από τους σωρούς), αρνητική ανάδραση (εξάτµιση 

φεροµόνης), ενίσχυση των τυχαίων διακυµάνσεων (οι στήλες µπορούν να δηµιουργηθούν 

οπουδήποτε), έµµεση αλληλεπίδραση των ατόµων της αποικίας (στιγµεργία), η δηµιουργία 

δοµών (στήλες) µέσα σε ένα οµοιογενές µέσο (το έδαφος µε αρχικά τυχαία οµοιόµορφη 

κατανοµή σφαιριδίων µε φεροµόνη), πολλαπλές αποδεκτές λύσεις (οι στήλες µπορούν να 

                                                 
7 Προφανώς, η επιλογή των συγκεκριµένων ελληνικών λέξεων από τον Grassé δεν ήταν η καταλληλότερη. 
8 Οι εργάτες (workers) είναι µια από τις κοινωνικές τάξεις (castes) των τερµιτών, οι άλλες δύο είναι οι 

πολεµιστές (warriors) και η τάξη που ασχολείται µε την αναπαραγωγή (reproductives). 
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εµφανιστούν οπουδήποτε) και, τέλος, µετάβαση από τη µια κατάσταση (τυχαία εναπόθεση 

σφαιριδίων) στην άλλη (οργανωµένη εναπόθεση σφαιριδίων). 

Οι Bonabeau, Dorigo και Theraulaz στο [23] συµπλήρωσαν τον ορισµό του Grassé και του 

έδωσαν την εξής µορφή: Στιγµεργετική (stigmergetic) επικοινωνία είναι κάθε έµµεση 

επικοινωνία η οποία πραγµατοποιείται µε φυσικές µεταβολές στο περιβάλλον οι οποίες είναι 

µόνο τοπικά προσπελάσιµες από τα επικοινωνούντα άτοµα (agents). 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η στιγµεργετική επικοινωνία συµβάλλει στην ευελιξία 

ή/και προσαρµοστικότητα του συστήµατος στο περιβάλλον. Κάθε εξωγενής αλλαγή στις 

παραµέτρους του περιβάλλοντος µπορεί να ληφθεί από τα άτοµα της αποικίας ως ενδογενής 

αλλαγή από κάποια άλλα άτοµα της αποικίας και να αντιµετωπισθεί ανάλογα9. 

2.4 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα µυρµήγκια έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν µονοπάτια µε 

φεροµόνη (pheromone trails) όταν ψάχνουν για τοποθεσίες µε τροφή ή όταν επιστρέφουν στη 

φωλιά µεταφέροντας τροφή ή και τα δύο10 ανάλογα µε το είδος του µυρµηγκιού [29]. Τα άλλα 

µυρµήγκια της αποικίας έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τα µονοπάτια αυτά και να 

αποφασίσουν11 µε κάποια πιθανότητα αν θα τα ακολουθήσουν. 

Η διαδικασία κατά την οποία τα µυρµήγκια προτρέπονται από κάποια άλλα να 

εκµεταλλευτούν µια συγκεκριµένη πηγή τροφής ονοµάζεται στρατολόγηση (recruitment). Όταν 

αυτή η διαδικασία βασίζεται µόνο σε χηµικά ίχνη (φεροµόνη) τότε ονοµάζεται µαζική 

στρατολόγηση (mass recruitment). 

Γενικά, η διαδικασία δηµιουργίας βέλτιστης διαδροµής µεταξύ δύο σηµείων έχει ως εξής 

(Εικόνα 1 και Εικόνα 2): έστω δύο σηµεία Τ (τοποθεσία τροφής) και Φ (τοποθεσία φωλιάς) που 

συνδέονται µε δύο διαδροµές µια µικρού και µια µεγάλου µήκους και έστω ότι τα µυρµήγκια 

πρόκειται να κινηθούν µεταξύ αυτών των δύο σηµείων. Τα µυρµήγκια ξεκινώντας την πορεία 

τους επιλέγουν µια από τις δύο διαδροµές εντελώς τυχαία. Όταν τα µυρµήγκια που έχουν φτάσει 

στην τροφή µέσω της σύντοµης διαδροµής πρόκειται να επιστρέψουν στη φωλιά, τότε 

                                                 
9 Αυτό βεβαίως διευκολύνει το προγραµµατισµό τέτοιων µεθόδων καθώς δεν χρειάζεται να λαµβάνονται 

υπόψη υποπεριπτώσεις αλλά όλες αντιµετωπίζονται από το βασικό αλγόριθµο. 
10 Χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιπτώσεις πχ να εναποθέτουν λίγη φεροµόνη κατά την ανίχνευση 

τροφής και πολύ κατά την επιστροφή στη φωλιά µε τροφή ή το ποσό της φεροµόνης που εναποθέτουν να είναι 
ανάλογο µε την ποσότητα ή/και την ποιότητα της τροφής.  

11 Προφανώς σε κάποια επίπεδα συγκεντρωµένης φεροµόνης οι πράκτορες (agents) δέχονται ένα σηµαντικό 
ερέθισµα που τους προτρέπει να ακολουθήσουν το µονοπάτι αυτό. 



-16-  Κοινωνικά Έντοµα 

 

 

χρησιµοποιούν και πάλι τη σύντοµη διαδροµή καθώς αυτή είναι εµπλουτισµένη µε τη φεροµόνη 

που έχουν ήδη εναποθέσει. Επιπλέον, τα µυρµήγκια που φτάνουν στην τροφή έχοντας 

ακολουθήσει τη µεγάλη διαδροµή όταν πρόκειται να αποφασίσουν πια πορεία θα επιλέξουν για 

την επιστροφή τους θα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξουν τη σύντοµη διαδροµή η 

οποία και θα έχει περισσότερη φεροµόνη (αν αγνοήσουµε το ότι µπορεί να διαθέτουν και 

περιορισµένη µνήµη ή και άλλες µεθόδους προσανατολισµού). Προφανώς, τα νέα µυρµήγκια 

που ξεκινούν από τη φωλιά θα επιλέγουν µε µεγαλύτερη πιθανότητα τη µικρού µήκους 

διαδροµή. Τελικά, µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µε τη βοήθεια της θετικής ανάδρασης 

(εναπόθεση φεροµόνης), τα µυρµήγκια επιτυγχάνουν να επιλέξουν την συντοµότερη (βέλτιστη) 

διαδροµή. 

 

Εικόνα 1. Έστω ότι τα µυρµήγκια κινούνται από το Φ 
στο Τ και αντίστροφα. Όταν φτάσουν στη διακλάδωση 
Α ή Β θα πρέπει να επιλέξουν µεταξύ της µικρής και 
της µεγάλης διαδροµής. Η επιλογή γίνεται τυχαία 
καθώς και στις δυο διαδροµές δεν υπάρχει φεροµόνη. 

 

Εικόνα 2. Οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν την 
κατανοµή των επιπέδων της φεροµόνης αφού τα 
µυρµήγκια που επέλεξαν τη σύντοµη διαδροµή 
ολοκληρώσουν την µετακίνηση από το Α στο Β και 
αντίστροφα. Είναι φανερό ότι τα νέα µυρµήγκια που θα 
φτάσουν στη διακλάδωση Α ή Β θα επιλέξουν τη 
σύντοµη  διαδροµή µε µεγαλύτερη πιθανότητα. 

 

Ο Deneubourg µε τους συνεργάτες του πραγµατοποίησαν µια σειρά πειραµάτων [2], [29] µε 

τα οποία αποδεικνύουν πειραµατικά την παραπάνω διαδικασία και µάλιστα καταλήγουν και σε 

κάποια θεωρητικά µοντέλα τα οποία και επιβεβαιώνουν µε προσοµοιώσεις Monte-Carlo. 

Παρακάτω, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά µερικά από τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα αυτών των µελετών. Πιο συγκεκριµένα, ο Deneubourg εργάστηκε µε τα 

µυρµήγκια Iridomyrmex humilis από την Αργεντινή τα οποία έχουν περιορισµένες ικανότητες 

προσανατολισµού και επιπλέον η φεροµόνη τους έχει σχετικά µεγάλο χρόνο ηµιζωής (≈30min) 
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σε σχέση µε τη συνολική χρονική διάρκεια των πειραµάτων µε συνέπεια να αγνοείται η 

επίδρασή της (δηλαδή δεν υφίσταται στο µοντέλο αρνητική ανάδραση). 

Στο [18] αποδείχθηκε ότι όταν οι δύο διαδροµές που συνδέουν τη φωλιά µε την τοποθεσία 

της τροφής είναι ίσης απόστασης (Εικόνα 3), τότε ενώ αρχικά τα µυρµήγκια επιλέγουν µε 

πιθανότητα 50% µια από τις δύο διαδροµές, αργότερα λόγω τυχαίων διακυµάνσεων (που 

συνεπάγονται αύξηση της φεροµόνης σε µια από τις δυο διαδροµές) καταλήγουν να 

χρησιµοποιούν σχεδόν όλα τα µυρµήγκια τη µια από αυτές τις διαδροµές (Εικόνα 4). Το 

συγκεκριµένο πείραµα δείχνει το αποτέλεσµα της θετικής ανάδρασης και το ρόλο που παίζουν οι 

τυχαίες διακυµάνσεις. 

Στο [29] οι συγγραφείς πραγµατοποίησαν παρόµοια πειράµατα µε το προηγούµενο 

χρησιµοποιώντας διαδροµές µε διαφορετικά µήκη (Εικόνα 5). Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

µικρού µήκους διαδροµή είναι πιθανότερο να επιλεχθεί όσο µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός των 

µυρµηγκιών και όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος των µηκών των δύο διαδροµών – εκτός και αν 

τυχαίος θόρυβος καθυστερεί ή αλλοιώνει τη διαδικασία επιλογής της συντοµότερης διαδροµής. 

Επίσης, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αν η µικρού µήκους διαδροµή παρουσιασθεί στα 

µυρµήγκια µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα και αφού έχουν κατασταλάξει στη µακρά 

διαδροµή τότε είναι σχεδόν αδύνατο τα µυρµήγκια να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα 

συντοµότερη διαδροµή. Η κατάσταση αυτή στην οποία τα µυρµήγκια δεν είναι πλέον ικανά να 

εντοπίσουν νέες συντοµότερες διαδροµές ονοµάζεται στασιµότητα (stagnation). Προφανώς, για 

να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις πρέπει να υιοθετηθούν άλλοι µηχανισµοί, όπως για 

παράδειγµα η ταχεία εξάτµιση της φεροµόνης (αρνητική ανάδραση)12. 

Ένα άλλο φυσικό παράδειγµα είναι η συµπεριφορά των µυρµηγκιών Lasius niger [2] τα 

οποία συγκρατούν στη µνήµη τους την τοποθεσία της τροφής και µπορούν να αντιληφθούν αν 

κινούνται σε µεγάλη γωνία ως προς την επιθυµητή πορεία. Έτσι, λοιπόν, αν το ερέθισµα 

(επίπεδα φεροµόνης) δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους στο 

συγκεκριµένο µονοπάτι, κάνουν αναστροφή και επιστρέφουν στο αρχικό σηµείο της 

διακλάδωσης αναζητώντας µια καλύτερη διαδροµή. 

Επίσης, τα µυρµήγκια Myrmica rubra [2], αξιοποιώντας ένα παρόµοιο µηχανισµό µε τον 

παραπάνω, εναποθέτουν µικρότερη ποσότητα φεροµόνης όσο µεγαλύτερη είναι η απόκλισή τους 

                                                 
12 Αν και στα πραγµατικά βιολογικά συστήµατα η εξάτµιση της φεροµόνης είναι αργή, στα προγραµµατιστικά 

µοντέλα που δηµιουργούνται κάτι τέτοιο µπορεί να αποφευχθεί. 
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από το βασικό νοητό άξονα που συνδέει τη φωλιά µε την τοποθεσία της τροφής. Με τον τρόπο 

αυτό ευνοούνται οι διαδροµές που βρίσκονται κοντά στην ευθεία φωλιάς-πηγής τροφής. 

 

 

Εικόνα 3. Η πειραµατική διάταξη (γέφυρα) του [18] που 
τοποθετήθηκε µεταξύ της φωλιάς και της πηγής 
τροφής. 
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Εικόνα 4. Το ποσοστό των µυρµηγκιών που 
χρησιµοποίησαν τις διαδροµές Ι και ΙΙ. 

 

 

Εικόνα 5. Η πειραµατική διάταξη (γέφυρα) που χρησιµοποιήθηκε στο [29]. Παρατηρούµε ότι η είσοδος (η 
οποία είναι και έξοδος κατά την αντίστροφη κίνηση) κάθε διαδροµής σε όλες τις διακλαδώσεις είναι στις 30° 
σε σχέση µε την κύρια διαδροµή. Με τον τρόπο αυτό, τα µυρµήγκια κατά την έναρξη του πειράµατος 
δείχνουν την ίδια προτίµηση και για τις δύο διαδροµές σε κάθε διακλάδωση.  Επίσης, µε την γωνία των 60° 
που σχηµατίζεται αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι αναστροφές των µυρµηγκιών (δηλαδή ενώ ένα µυρµήγκι 
κινείται από το Α στο Β µέσω της διαδροµής Ι µόλις φτάσει στο Β να κινηθεί από το Β στο Α µέσω της 
διαδροµής ΙΙ). 
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Εικόνα 6. Σχηµατική κατανοµή των µυρµηγκιών Iridomyrmex humilis σε µικρό χρονικό διάστηµα από την 
έναρξη του πειράµατος. 

 

Εικόνα 7. Σχηµατική κατανοµή των µυρµηγκιών Iridomyrmex humilis σε σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα 
από την έναρξη του πειράµατος. 
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3 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ» ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 

Προκειµένου να µετατρέψουµε τα φυσικά βιολογικά µοντέλα σε τεχνητά «αλγοριθµικά», 

δηλαδή σε υπολογιστικά εργαλεία για την επίλυση προβληµάτων αριστοποίησης, θα πρέπει να 

κάνουµε ορισµένες παραδοχές. Προφανώς, τα «ψηφιακά» µυρµήγκια13 θα αποτελούν µια 

απλοποίηση των πραγµατικών µυρµηγκιών αλλά και θα εµπλουτιστούν µε επιπρόσθετες 

ιδιότητες που δεν εµφανίζονται στα φυσικά µυρµήγκια και θα καθορίζονται από το αντίστοιχο 

πρόβληµα προς λύση ή από τις ανάγκες του χρήστη για γρήγορη σύγκλιση κτλ. 

Οι οµοιότητες των «ψηφιακών» µυρµηγκιών µε τα φυσικά έχουν ως εξής [23]: 

Η αποικία. Όπως στα φυσικά µυρµήγκια έτσι και στα «ψηφιακά» υπάρχει µια αποικία 

ατόµων τα οποία συνεργάζονται προκειµένου να δηµιουργήσουν µια συγκεκριµένη δοµή στο 

σύστηµα τους. Η δοµή αυτή στα υπό µελέτη προβλήµατα στην παρούσα εργασία αντιστοιχεί 

στην εύρεση βέλτιστης λύσης. Ο πληθυσµός των «ψηφιακών» µυρµηγκιών είναι µια 

παράµετρος η οποία είναι σε άµεση συνάρτηση µε το είδος του προβλήµατος. 

Η φεροµόνη. Ορισµένες «ποικιλίες» πραγµατικών µυρµηγκιών εναποθέτουν φεροµόνη στο 

έδαφος κατά την κίνησή τους. Οµοίως και τα «ψηφιακά» µυρµήγκια θα εναποθέτουν στις 

διάφορες θέσεις τις οποίες επισκέπτονται µια συγκεκριµένη αριθµητική πληροφορία, την 

«ψηφιακή» φεροµόνη14, οπότε και θα δηµιουργούνται µονοπάτια φεροµόνης (pheromone 

trails). Αυτή η αριθµητική πληροφορία θα εξαρτάται από την επίδοση15 και την προηγούµενη 

ιστορία του «ψηφιακού» µυρµηγκιού και θα είναι προσβάσιµη και από τα υπόλοιπα µέλη της 

αποικίας εγκαθιδρύοντας µε αυτόν τον τρόπο στιγµεργετική (stigmergetic) επικοινωνία. Τέλος, η 

«ψηφιακή» φεροµόνη όπως και η τεχνητή θα πρέπει να υφίσταται εξάτµιση έτσι ώστε να 

υπάρχει αρνητική ανάδραση και να µην εγκλωβίζονται τα άτοµα σε τοπικά βέλτιστα. 

Η απόφαση. Όπως τα φυσικά έτσι και τα «ψηφιακά» µυρµήγκια αποφασίζουν την επόµενη 

κίνησή τους µε κάποια στοχαστικότητα. Τα δεδοµένα που έχουν στη διάθεσή τους είναι καθαρά 

τοπικά στο χώρο και το χρόνο. Αναλυτικότερα, τα µυρµήγκια, είτε πραγµατικά είτε «ψηφιακά», 

                                                 
13 Στη βιβλιογραφία ο αντίστοιχος όρος είναι artificial ants (τεχνητά µυρµήγκια) – συνήθως, στο κείµενο της 

εργασίας τα «ψηφιακά» µυρµήγκια θα  αναφέρονται απλά ως µυρµήγκια ή άτοµα. 
14 Artificial pheromone – ακριβής µετάφραση: τεχνητή φεροµόνη – στην παρούσα εργασία προτιµούµε την 

αδόκιµη χρήση του όρου «ψηφιακή» φεροµόνη. 
15 Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν ποικιλίες µυρµηγκιών που εναποθέτουν φεροµόνη ανάλογα µε την 

ποσότητα και την ποιότητα της τροφής που έχουν εντοπίσει. 
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δεν έχουν γνώση του τι συµβαίνει σε κάποιο άλλο σηµείο όπου δραστηριοποιούνται µυρµήγκια 

τις αποικίας αλλά ούτε και τη γενικότερη κατάσταση της αποικίας. Επίσης, δεν γνωρίζουν τι 

έγινε τις προηγούµενες χρονικές στιγµές στο σηµείο όπου βρίσκονται αλλά ούτε µπορούν να 

προβλέψουν µελλοντικές καταστάσεις. 

Τα τοπικά δεδοµένα θα µπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (α) τα δεδοµένα που 

είναι γνωστά εκ των προτέρων (πχ. στο φυσικό µοντέλο η µορφολογία του εδάφους ενώ στο 

ψηφιακό η ευριστική πληροφορία16 – heuristic information) και (β) τα δεδοµένα από τις 

τοπικές αλλαγές στο περιβάλλον (πχ τα µονοπάτια φεροµόνης). 

Ο Deneubourg θέλοντας να επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα των πειραµάτων του (βλέπε 

Κεφάλαιο 2.4), δηµιούργησε ένα µαθηµατικό µοντέλο [18] της συµπεριφοράς των πραγµατικών 

µυρµηγκιών του οποίου οι εξισώσεις διέπουν την απόφαση της επιλογή µιας εκ των δύο 

διαδροµών σε µια διακλάδωση (πχ στη διακλάδωση Α Εικόνα 1).  

Έστω Li και Ri τα µυρµήγκια που έχουν επιλέξει την αριστερή και τη δεξιά διαδροµή 

αντίστοιχα µετά το πέρας της κίνησης του i-οστού µυρµηγκιού (δηλαδή i = Li+Ri ο συνολικός 

αριθµός των µυρµηγκιών που έχουν περάσει το σηµείο επιλογής διακλάδωσης Α). Τότε η 

πιθανότητα PL το επόµενο µυρµήγκι (i+1) να επιλέξει την αριστερή διαδροµή δίνεται από τη 

σχέση: 

( )
( ) ( ) Rn

i
n

i

n
i

L P
RkLk

Lk
P −=

+++

+
= 1  Εξ.  1 

όπου: 

n η παράµετρος που καθορίζει το βαθµό µη γραµµικότητας της συνάρτησης επιλογής. 

Μεγάλη τιµή του n συνεπάγεται ότι µικρή διαφοροποίηση στα επίπεδα φεροµόνης στις δύο 

διαδροµές αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα επιλογής ενός κλάδου εκ των δύο από το επόµενο 

µυρµήγκι. 

k η παράµετρος που ποσοτικοποιεί το βαθµό ελκυστικότητας µιας διαδροµής που δεν έχει 

εναποτεθεί φεροµόνη. Όσο µεγαλύτερη τιµή έχει η παράµετρος k τόσο µεγαλύτερη ποσότητα 

φεροµόνης απαιτείται ώστε η επιλογή ενός κλάδου να µην είναι πλέον τυχαία. 

Η επιλογή µιας εκ των διακλαδώσεων γίνεται ως εξής: 

                                                 
16 Για παράδειγµα, η ευριστική πληροφορία στο πρόβληµα TSP είναι συνάρτηση της απόστασης των πόλεων, 

ενώ στο IDS της διαφοράς πιέσεων µεταξύ του στόχου και της υπό δοκιµή λύσης. 
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όπου δ είναι µια τυχαία µεταβλητή οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα [0,1]. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ότι στο [29] χρησιµοποιούνται οι παράµετροι n=2 και k=20 

(Εικόνα 5). Οι παράµετροι αυτοί µετά από εξοµοιώσεις µε τη µέθοδο Monte-Carlo έδωσαν 

αποτελέσµατα που είναι σε πλήρη αρµονία µε τα πειραµατικά. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην Εξ.  1 καθώς θα χρησιµοποιηθεί παρακάτω σε µια 

διαφορετική µορφή για την υλοποίηση των αλγορίθµων που βασίζονται στις αποικίες των 

µυρµηγκιών (Ant Colony Optimization). 

Οι επιπλέον ικανότητες που προαιρετικά µπορούν να προστεθούν στα «ψηφιακά» 

µυρµήγκια έχουν ως εξής: 

Ύπαρξη «µνήµης»: για να θυµούνται τις προηγούµενες πράξεις τους (πχ Tabu list στο TSP) 

ή άλλες χρήσιµες πληροφορίες. 

Ύπαρξη «όρασης» ή άλλων «αισθητηρίων»: ώστε να εκµεταλλεύονται καλύτερα τις 

πληροφορίες του περιβάλλοντος (πχ. να µπορούν να υπολογίσουν εκ των προτέρων τις 

αποστάσεις των πόλεων στο TSP και όχι αφού έχουν ολοκληρώσει µια διαδροµή). 

∆ιακριτοποίηση του χώρου και του χρόνου: για την επίλυση διακριτών προβληµάτων. Για 

παράδειγµα, οι κινήσεις των µυρµηγκιών στο TSP είναι διακριτές από πόλη σε πόλη και 

πραγµατοποιούνται σε διακριτές χρονικές στιγµές. 

Εναπόθεση φεροµόνης σε διαφορετικές χρονικές στιγµές: ενώ τα φυσικά µυρµήγκια 

εναποθέτουν συνεχώς φεροµόνη, τα «ψηφιακά» το κάνουν συνήθως αφού ολοκληρώσουν τις 

κινήσεις17 τους. 

Χρησιµοποίηση αλγορίθµων για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος: µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν αλγόριθµοι τοπικής βελτιστοποίησης κτλ. 

 

                                                 
17 Ο Dorigo στο [19] εξετάζει δύο περιπτώσεις εναπόθεσης φεροµόνης από τα µυρµήγκια στο πρόβληµα TSP: 

εναπόθεση φεροµόνης µετά από κάθε βήµα (= µετακίνηση από πόλη σε πόλη) του µυρµηγκιού και εναπόθεση 
φεροµόνης από το µυρµήγκι αφού έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του (= έχει επισκευφθεί όλες τις πόλεις). Από τα 
αποτελέσµατα προκύπτει ότι η δεύτερη διαδικασία βελτιώνει σαφέστατα την απόδοση του αλγορίθµου. 
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4 ∆ΙΑΚΡΙΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4.1 ANT SYSTEM (AS) 

Ο πρώτος αλγόριθµος που αναπτύχθηκε µε βάση τις αρχές του Κεφαλαίου 3 είναι ο Ant 

System (AS) του Dorigo [6], [19]. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά για 

την επίλυση του προβλήµατος του περιπλανώµενου πωλητή (Traveling Salesman Problem - 

TSP) καθώς το πρόβληµα αυτό είναι συναφές µε τη πραγµατική συµπεριφορά των µυρµηγκιών 

κατά την ανίχνευση και συγκοµιδή τροφής, δηλαδή της εύρεσης της γρηγορότερης διαδροµής. 

Για το λόγο αυτό ο αλγόριθµος AS θα παρουσιασθεί στη µορφή για την επίλυση του TSP. 

Πιο συγκεκριµένα, στο TSP το ζητούµενο είναι η εύρεση της συντοµότερης διαδροµής που 

συνδέει n πόλεις. Οι περιορισµοί που τίθενται είναι: 

(α) κάθε πόλη πρέπει να περιλαµβάνεται µια φορά στη διαδροµή 

(β) η διαδροµή πρέπει να είναι κλειστή, δηλαδή ο «πωλητής» πρέπει να επιστρέψει στην 

πόλη από όπου ξεκίνησε.  

Οι αποστάσεις µεταξύ των πόλεων δεν είναι απαραίτητο να είναι συµµετρικές καθώς η 

απόσταση από την πόλη i στη j µπορεί να είναι διαφορετική από την απόσταση από την j πόλη 

στην i (τότε ορίζεται το ATSP: Asymmetric Traveling Salesman Problem). 
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Εικόνα 8. Η κατανοµή των πόλεων στο πρόβληµα 
Eilon’s 51 – town TSP. 
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Εικόνα 9. Η βέλτιστη διαδροµή του προβλήµατος 
Eilon’s 51 – town TSP. 
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Η κάθε λύση για το TSP σχηµατίζεται µε τη διαδοχική µετάβαση των «ψηφιακών» 

µυρµηγκιών από τη µια πόλη στην άλλη µε κάποια πιθανότητα. Το «ταξίδι» ολοκληρώνεται 

όταν το «ψηφιακό» µυρµήγκι επιστέψει στην αρχική πόλη. Τότε βαθµολογείται η λύση που έχει 

επιτύχει µε κριτήριο το συνολικό µήκος της διαδροµής και προστίθεται η ανάλογη φεροµόνη 

στο µονοπάτι που ακολούθησε. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε άτοµο της 

αποικίας µέχρι να συµπληρωθεί ο ζητούµενος αριθµός επαναλήψεων18. 

Αναλυτικότερα, ο αλγόριθµος σχηµατίζεται µε την παρακάτω διαδικασία [6]. Έστω m ο 

αρχικός πληθυσµός των «ψηφιακών» µυρµηγκιών. Μετά από πειράµατα [20], ο Dorigo 

διαπίστωσε ότι m=n, δηλαδή ο αρχικός πληθυσµός πρέπει να είναι ίσος µε τον αριθµό των 

πόλεων του προβλήµατος. Αν είναι πολύ µεγάλος ο πληθυσµός της αποικίας τότε 

πραγµατοποιείται σύγκλιση σε τοπικά βέλτιστα, ενώ αν είναι πολύ µικρός δεν λειτουργεί η 

στιγµεργετική επικοινωνία µεταξύ των µυρµηγκιών.  

Τα µυρµήγκια τοποθετούνται είτε τυχαία στις πόλεις είτε το καθένα σε µια διαφορετική 

πόλη ως αφετηρία της διαδροµής τους. Η πόλη αυτή καταγράφεται ως νούµερο «ένα» στη λίστα 

της µνήµης (tabu list) κάθε µυρµηγκιού. Η tabu list είναι µια λίστα που περιέχει τις πόλεις που 

έχει ήδη επισκεφθεί το µυρµήγκι έτσι ώστε αυτές να αποκλειστούν από τις επόµενες δυνατές 

επιλογές του. 

Κάθε µυρµήγκι k κατά την επανάληψη t που βρίσκεται στην πόλη i επιλέγει την επόµενη 

πόλη j που θα επισκεφθεί µε βάση τον τυχαίο-αναλογικό κανόνα µετάβασης19 (random-

proportional transition rule): 
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 Εξ.  3 

όπου: 

k
iJ  είναι οι πόλεις που έχει ήδη επισκεφθεί το µυρµήγκι k όταν βρίσκεται στην πόλη i (Tabu 

list). 

                                                 
18 Μια επανάληψη (iteration) πραγµατοποιείται όταν όλα τα µυρµήγκια ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους 

(tours). Επίσης, η ολοκλήρωση µιας επανάληψης ισοδυναµεί µε τη διέλευση µιας χρονικής µονάδας. Συνεπώς, όταν 
στο κείµενο εµφανίζεται η χρονική στιγµή t εννοείται ότι έχουν ολοκληρωθεί t επαναλήψεις. 

19 Εκφράζει την πιθανότητα το µυρµήγκι k να µετακινηθεί από την πόλη i στην j τη στιγµή t. 
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ηij(t) είναι η ορατότητα (visibility) και ορίζεται ως το αντίστροφο της απόστασης µεταξύ 

των πόλεων i και j, δηλαδή ηij=1/dij. Η ορατότητα εκφράζει την ευριστική προτίµηση (heuristic 

desirability) ως επόµενου σταθµού της πόλης j όταν το µυρµήγκι βρίσκεται στην πόλη i και 

βασίζεται καθαρά σε τοπικές πληροφορίες. Προφανώς, η πληροφορία αυτή είναι αναλλοίωτη 

στο TSP καθώς δεν µεταβάλλεται κατά την επίλυση του προβλήµατος, δηλαδή ηij(t)=ηij. 

τij(t) είναι η ποσότητα της φεροµόνης που βρίσκεται στην ακµή που ενώνει τις πόλεις i και j. 

Η πληροφορία αυτή έχει γενικό χαρακτήρα καθώς εκφράζει την τρέχουσα γνώση από την 

«εµπειρία» όλης της αποικίας. Κατά τη χρονική στιγµή t=0 (πρώτη επανάληψη), η φεροµόνη 

τίθεται σε κάθε ακµή ij σε µια αρχική τιµή το πάρα πολύ µικρή. 

α, β είναι παράµετροι που καθορίζονται από τον χρήστη και εξαρτώνται από το πρόβληµα 

προς επίλυση. Όταν το α=0 τότε ο αλγόριθµος δεν χρησιµοποιεί την εµπειρία της αποικίας 

(δηλαδή τη φεροµόνη) και εποµένως εκφυλλίζεται σε έναν πρακτικό στοχαστικό (greedy 

stochastic) αλγόριθµο µε πολλαπλά σηµεία εκκίνησης, αφού κάθε µυρµήγκι ξεκινάει το ταξίδι 

του από διαφορετική πόλη. Αν β=0 τότε η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης στηρίζεται µόνο στη 

θετική ανάδραση και όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 2.2) ο αλγόριθµος θα συγκλίνει 

γρήγορα σε τοπικά βέλτιστα. 

Αφού όλα τα µυρµήγκια ολοκληρώσουν τα «ταξίδια» τους κατά την επανάληψη t, τότε 

προστίθεται φεροµόνη σε κάθε µονοπάτι ανάλογα µε την επίδοση του κάθε µυρµηγκιού. 

Σηµαντικός παράγοντας στην όλη διαδικασία είναι και η αρνητική ανάδραση η οποία 

υλοποιείται µε την εξάτµιση της φεροµόνης. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ενίσχυση των 

αρχικών τυχαίων διακυµάνσεων.  

Η σχέση που διέπει την εναπόθεση – και την ανανέωση – της φεροµόνης κατά τη χρονική 

στιγµή t (που ουσιαστικά είναι η ποσότητα της φεροµόνης σε κάθε ακµή κατά την επανάληψη 

t+1) του µυρµηγκιού k είναι (κανόνας ανανέωσης της φεροµόνης – pheromone update rule): 

( ) ( ) ( ) ( )ttt ijijij ττρτ ∆+−=+ 11  Εξ.  4 

όπου: 

ρ µε 0≤ρ<1 ο συντελεστής εξάτµισης της φεροµόνης. 

( ) ( )∑
=

∆=∆
m

k

k
ijij tt

1

ττ  Εξ.  5 



-28-  ∆ιακριτοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )




∉
∈

=∆
tTji
tTjitLQ

t k

kk
k
ij ,0

,
αν
αν

τ  Εξ.  6 

Τk(t) το ταξίδι του µυρµηγκιού k, δηλαδή η σειρά των πόλεων που επισκέφθηκε κατά την 

επανάληψη t. 

Lk(t) το συνολικό µήκος του ταξιδιού Τk(t).  

Q µια παράµετρος καθοριζόµενη από το χρήστη, η οποία όµως δεν διαφοροποιεί την 

επίδοση του αλγορίθµου (για το λόγο αυτό στις βελτιωµένες εκδόσεις του αλγορίθµου 

παραλείπεται).  

Ο Dorigo στο [20] αναπαράγοντας και προσαρµόζοντας την έννοια του ελιτισµού όπως αυτή 

χρησιµοποιείται στους εξελικτικούς αλγορίθµους εισήγαγε την ιδέα των «εκλεκτών» 

µυρµηγκιών (elitist ants) στον αλγόριθµο AS δηµιουργώντας τον αλγόριθµο ASe. Σε αυτή την 

περίπτωση ένας επιπλέον αριθµός µυρµηγκιών, έστω e, ενισχύει την βέλτιστη διαδροµή Τbest που 

έχει βρεθεί έως και την τρέχουσα επανάληψη t µε επιπλέον φεροµόνη ίση µε eQ/Lbest. Συνεπώς, 

η Εξ.  4 µετασχηµατίζεται στην (elitist pheromone update rule): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tettt e
ijijijij τττρτ ∆+∆+−=+ 11  Εξ.  7 

όπου: 
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µε Lbest(t) το µήκος της ολικά βέλτιστης διαδροµής µέχρι τη χρονική στιγµή t και Tbest(t) η 

αντίστοιχη σειρά των πόλεων. 

Ο AS λόγω της ευελιξίας του φυσικού µοντέλου στο οποίο βασίζεται είναι ευπροσάρµοστος. 

Το γεγονός αυτό τον κάνει άµεσα αξιοποιήσιµο σε δυναµικώς µεταβαλλόµενα προβλήµατα, 

δηλαδή σε προβλήµατα στα οποία η ευριστική πληροφορία (ορατότητα) µεταβάλλεται. 

Η στασιµότητα (stagnation) στους διακριτούς αλγορίθµους ACO ορίζεται ως η κατάσταση 

κατά την οποία όλα τα µυρµήγκια ακολουθούν την ίδια διαδροµή. Κατά τη στασιµότητα το 

χρησιµοποιούµενο µονοπάτι ενισχύεται συνεχώς µε νέα φεροµόνη εγκλωβίζοντας όλα τα 

µυρµήγκια στην ίδια διαδροµή χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Η στασιµότητα θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως επιθυµητή στην περίπτωση που τα µυρµήγκια εντόπιζαν την ολικά βέλτιστη 
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διαδροµή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες αποτροπής 

εµφάνισης στασιµότητας κατά την επίλυση ενός προβλήµατος. 

Αν αποφευχθεί η εµφάνιση στασιµότητας χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους (πχ 

υψηλό ρυθµό εξάτµισης της φεροµόνης) τότε ο αλγόριθµος ψάχνει πάντοτε για νέες λύσεις όπως 

προκύπτει και από τον αριθµό διακλάδωσης των κόµβων (node branching number) [6]. Ο 

αριθµός διακλάδωσης των κόµβων µιας πόλης είναι ο αριθµός των ακµών που συνδέουν την 

πόλη αυτή µε τις υπόλοιπες και που έχουν ποσότητα φεροµόνης µεγαλύτερη από ένα όριο. Όταν 

έχει επέλθει στασιµότητα τότε ο αριθµός αυτός ισούται µε 2 σε κάθε πόλη, δηλαδή η µια ακµή 

είναι αυτή που οδηγεί το µυρµήγκι στην πόλη και η άλλη αυτή που το αποµακρύνει. 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο του αλγορίθµου AS είναι η άµεση και εύκολη εφαρµογή 

της παράλληλης επεξεργασίας βελτιώνοντας κατά πολύ την απόδοσή του. Η διαδροµή κάθε 

µυρµηγκιού ή µιας οµάδας µυρµηγκιών είναι δυνατόν να υπολογίζεται από διαφορετικούς 

επεξεργαστές οι οποίοι ανταλλάσσουν δεδοµένα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο [40] 

µελετάτε η βέλτιστη πολιτική ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αποικιών των µυρµηγκιών 

(Multi Colony Ant Algorithms) που δραστηριοποιούνται παράλληλα σε διαφορετικούς 

επεξεργαστές. 

Επίσης, ο Stützle στο [47] µελετάει την παράλληλη εκτέλεση πολλών ανεξάρτητων 

αλγορίθµων MMAS σε σχέση µε µια µεγάλη εκτέλεση του ίδιου αλγορίθµου στον ίδιο 

υπολογιστικό χρόνο. Στην εργασία του αυτή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η παράλληλη 

εκτέλεση δίνει καλύτερα αποτελέσµατα στον ίδιο υπολογιστικό χρόνο και ιδιαιτέρως αν κάθε 

ανεξάρτητος αλγόριθµος MMAS εκτελείται µε διαφορετικές παραµέτρους. Αυτή η τακτική 

κάνει ιδιαίτερα «στιβαρό» τον αλγόριθµο εµφανίζοντας βέλτιστη απόδοση σε διαφορετικά 

προβλήµατα. Ακόµη ένα συµπέρασµα που εξάγεται από αυτή την εργασία είναι ότι για την 

καλύτερη απόδοση των αλγορίθµων ACO είναι απαραίτητη η επαναρχικοποίησή τους σε 

περίπτωση που δεν εντοπίζουν νέα βέλτιστη λύση. Το τελευταίο ισοδυναµεί µε παράλληλη 

εκτέλεση του αλγορίθµου. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε συνοπτικά τη διαδικασία υλοποίησης του 

αλγορίθµου για την επίλυση του TSP όπως επίσης και τον αντίστοιχο ψευτοκώδικα (Κώδικας 1) 

για άµεση προγραµµατιστική ανάπτυξη του αλγορίθµου. 
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Έναρξη Αλγορίθµου 

Βήµα 1ο: 

Θέτουµε τη φεροµόνη στην αρχική της τιµή (είτε σε µια πολύ µικρή τιµή είτε σε µια 

τυχαία τιµή) σε όλα τα µονοπάτια που συνδέουν τις πόλεις µεταξύ τους. 

Υπολογίζουµε όλες τις αποστάσεις των πόλεων.  

Επιλέγουµε (τυχαία) την πόλη-αφετηρία της διαδροµής κάθε µυρµηγκιού και την 

τοποθετούµε στην λίστα της µνήµης του. 

Βήµα 2ο: 

Για κάθε µυρµήγκι, επιλέγουµε την επόµενη πόλη που θα επισκεφτεί µε βάση τον τυχαίο 

αναλογικό κανόνα µετάβασης (Εξ.  3) µέχρι να ολοκληρώσει τη διαδροµή του 

επισκεπτόµενο κάθε πόλη µια µόνο φορά και τελικά να επιστρέψει στην αφετηρία του. 

Βήµα 3ο: 

Καταγράφουµε την καλύτερη διαδροµή που βρέθηκε. 

Βήµα 4ο: 

Ανανεώνουµε τη φεροµόνη στα µονοπάτια που επισκέφτηκαν τα µυρµήγκια µε βάση τον 

κανόνα ανανέωσης της φεροµόνης (Εξ.  7, µε e=0 σε περίπτωση που δεν θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα «εκλεκτά» µυρµήγκια). 

Βήµα 5ο: 

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία από το βήµα 2 µέχρι έως ότου ολοκληρωθεί ένας 

συγκεκριµένος αριθµός επαναλήψεων ή επιτευχθεί ένα κριτήριο σύγκλισης. 

Ολοκλήρωση Αλγορίθµου. 
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Κώδικας 1. Ψευτοκώδικας Ant System (AS) για το TSP 

 
Start: 
 
// Initialize 
For i, j: 1 to n 
   Set τij(0) = το 
End for 
For i, j: 1 to n 
   Set ηij = 1/dij 
End for 
For k: 1 to m 
   Set (randomly) 1st town in each ant’s Tabu list: Tk(0) 
End for 
Initialize minimum tour length: Lbest 
 
// Main Loop 
For t: 1 to maximum iterations 
   For k: 1 to m 
      For i: 1 to n-1 
         Select next town by applying random proportional transition rule 
         Place next town in Tabu list: Tk(t) 
      End for 
      Compute tour length: Lk(t) 
      If L<Lbest set Lbest=L and keep edges of best tour: Tbest=Tk(t) 
   End for 
   For i, j: 1 to n 
      Update pheromone trails by applying (elitist) pheromone update rule 
   End for 
End for 
 
Print Lbest and Tbest 
 
Stop 
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4.2 ANT COLONY SYSTEM (ACS) 

O αλγόριθµος αυτός εισήχθη από τον Dorigo [21], [22] και αποτελεί βελτίωση του AS. 

Μάλιστα, τα αποτελέσµατα του ACS είναι σαφώς ανώτερα του AS για το TSP. Οι βασικές 

διαφορές των δύο αλγορίθµων µπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

Κανόνας µετάβασης (transition rule): Τώρα πλέον, ένα µυρµήγκι k που βρίσκεται στην 

πόλη i επιλέγει την επόµενη πόλη j που θα επισκεφθεί µε τον εξής κανόνα (pseudo-random-

proportional transition rule): 
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όπου: 

q είναι µια τυχαία µεταβλητή οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα [0,1]. 

qo είναι µια καθοριζόµενη παράµετρος µε τιµή στο διάστηµα [0,1]. 

J είναι µια πόλη που επιλέγεται τυχαία σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση: 
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 Εξ.  10 

Όταν το q<qo τότε τα µυρµήγκια εκµεταλλεύονται (exploit) τον ήδη εξερευνηµένο χώρο, 

δηλαδή επιλέγουν τις τοπικά βέλτιστες λύσεις χρησιµοποιώντας τη συσσωρευµένη εµπειρία 

(επίπεδα φεροµόνης και ορατότητας). Προφανώς, η επιλογή των τοπικά βέλτιστων λύσεων δεν 

είναι σίγουρο πως οδηγεί και σε ολικό βέλτιστο. Αντίθετα, για q>qo πραγµατοποιείται επιπλέον 

εξερεύνηση του χώρου των λύσεων. Όπως στον AS, έτσι και εδώ, τα µυρµήγκια επιλέγουν την 

καλύτερη έως τώρα λύση µε κάποια πιθανότητα, ενώ δεν αποκλείεται να «χαθούν» µε 

ενδεχόµενο, αργότερα, να ανακαλύψουν ένα νέο ολικό βέλτιστο. 

Ανανέωση της φεροµόνης (pheromone update): Η εναπόθεση φεροµόνης γίνεται µόνο από 

το µυρµήγκι που µέχρι αυτήν τη χρονική στιγµή έχει κάνει την καλύτερη διαδροµή (αντί από 

όλα τα µυρµήγκια όπως στον AS) σε µια προσπάθεια να κατευθυνθεί η εξερεύνηση του χώρου 

στην περιοχή του ολικού βέλτιστου. 

Συνεπώς, η σχέση που διέπει την εναπόθεση της φεροµόνης µετασχηµατίζεται στην εξής 

(κανόνας εναπόθεσης φεροµόνης στη βέλτιστη διαδροµή): 
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µε Lbest(t) το µήκος της ολικά βέλτιστης διαδροµής µέχρι τη χρονική στιγµή t και Tbest(t) η 

αντίστοιχη σειρά των πόλεων. 

Τοπική ανανέωση της φεροµόνης (local pheromone update): Για να αποφευχθεί ο 

εγκλωβισµός των µυρµηγκιών σε µια και µόνο διαδροµή20, κάτι που θα έκανε τη χρήση των m 

µυρµηγκιών ατελέσφορη, πρέπει κάθε µυρµήγκι k που επισκέπτεται την πόλη j από την πόλη i, 

να αφαιρεί ένα ποσό φεροµόνης από το µονοπάτι που συνδέει αυτές τις δύο πόλεις. Με αυτόν 

τον τρόπο, η εξερεύνηση για νέες λύσεις κατευθύνεται µακριά από την καλύτερη που έχει 

υπολογισθεί έως αυτή τη στιγµή. Η σχέση που ισχύει σε αυτή την περίπτωση είναι: 

( ) ( ) ( ) oijij tt τρτρτ ⋅+−=+ 11  Εξ.  13 

όπου: το η ποσότητα της φεροµόνης µε την οποία γίνεται η αρχικοποίηση. Έχει βρεθεί 

πειραµατικά [21] ότι: το=(nLnn)-1 µε n τον αριθµό των πόλεων και Lnn το µήκος µιας διαδροµής 

που δηµιουργείται µε τον αλγόριθµο Nearest Neighbor Heuristic. 

Χρήση λίστας υποψήφιων πόλεων (candidate list): Στα προβλήµατα µε µεγάλο αριθµό 

πόλεων – και ειδικά σε προβλήµατα ATSP – είναι  χρονοβόρο να εξετάζονται όλες οι πόλεις. 

Για το λόγο αυτό η λίστα αυτή περιέχει ένα αριθµό (έστω cl) από τις πιο «επιθυµητές», δηλαδή 

κοντινές, πόλεις ταξινοµηµένες από την κοντινότερη προς την πιο µακρινή. Μόνο όταν οι πόλεις 

που βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων πόλεων ανήκουν και στην Tabu list είναι δυνατόν τα 

µυρµήγκια να κατευθυνθούν σε άλλες πόλεις. 

Άλλες διαφοροποιήσεις: στο [6] προτείνεται να δοκιµαστούν τα εξής: 

(α) ανανέωση της φεροµόνης από τα δύο µυρµήγκια µε τις καλύτερες διαδροµές 

(β) αφαίρεση φεροµόνης από τις κακές διαδροµές και, τέλος 

(γ) χρήση αλγορίθµων για τοπική αναζήτηση λύσεων, πχ. 2-opt, 3-opt, Lin-Kernighan (LK). 

                                                 
20 Αφού επιτρέπεται µόνο στο µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη έως τώρα διαδροµή να εναποθέσει 

φεροµόνη. 
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4.3 MAX-MIN ANT SYSTEM (MMAS) 

Ο πιο πρόσφατος αλγόριθµος που έχει βελτιώσει σηµαντικά τον AS και µάλιστα δίνει και 

καλύτερα αποτελέσµατα από τον ACS στο TSP είναι ο MMAS του Stützle [49]. Επιγραµµατικά 

οι διαφοροποιήσεις από τον AS είναι οι εξής: 

Μόνο ένα µυρµήγκι εναποθέτει φεροµόνη σε κάθε επανάληψη: αυτό που έχει βρει την 

ολική βέλτιστη λύση (global best ant) ή αυτό που βρίσκει την καλύτερη λύση σε κάθε 

επανάληψη (iteration best ant). Προφανώς είναι δυνατή η χρήση διαφόρων συνδυασµών µεταξύ 

αυτών των δύο. Για παράδειγµα, στην αρχή µπορεί να χρησιµοποιείται η καλύτερη λύση κάθε 

επανάληψης για να εξερευνηθεί (exploration) όσο το δυνατόν καλύτερα όλος ο χώρος των 

λύσεων και καθώς αυξάνεται ο αριθµός των επαναλήψεων να χρησιµοποιείται όλο και 

περισσότερο η ολική βέλτιστη λύση έτσι ώστε να γίνει εκµετάλλευση (exploitation) της 

περιοχής της λύσης αυτής. 

Η ανανέωση της φεροµόνης δίνεται από την εξής σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( )ttt ijijij ττρτ ∆+−=+ 11  Εξ.  14 

όπου: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
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τ  Εξ.  15 

µε L*(t) το µήκος είτε της ολικά βέλτιστης διαδροµής µέχρι τη χρονική στιγµή t (Lbest(t)) είτε της 

καλύτερης λύσης κατά την επανάληψη t (Liter(t)) και T*(t) η αντίστοιχη σειρά των πόλεων. 

Χρήση ορίων στα επίπεδα της φεροµόνης: στον MMAS χρησιµοποιείται τόσο άνω όριο 

τmax όσο και κάτω τmin για τον περιορισµό της φεροµόνης. Ο σκοπός του άνω ορίου είναι να µην 

επιτρέψει να εµφανιστεί στασιµότητα (stagnation) κατά την επίλυση του προβλήµατος καθώς 

κανένα µονοπάτι δεν θα µπορεί να συγκεντρώσει τόση φεροµόνη – και κατά συνέπεια να 

παρουσιάσει µεγάλη πιθανότητα επιλογής – ώστε να έλκει πάντοτε όλα τα µυρµήγκια. Επιπλέον, 

το κάτω όριο της φεροµόνης διασφαλίζει το ότι καµιά διαδροµή δεν θα έχει µηδενική ή περίπου 

µηδενική πιθανότητα εκλογής. 

Τα άνω και κάτω όρια της φεροµόνης ορίζονται µε τις παρακάτω σχέσεις: 

optL⋅
=
ρ

τ 1
max  Εξ.  16 
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όπου: 

Lopt το µήκος της πραγµατικής – ολικής βέλτιστης λύσης. Προφανώς, επειδή αυτό δεν είναι 

γνωστό εκ των προτέρων χρησιµοποιούµε στη θέση του το Lbest(t). Συνεπώς, το τmax είναι 

δυναµικά µεταβαλλόµενο. 

pbest η πιθανότητα δηµιουργίας της ολικά βέλτιστης λύσης. Η παράµετρος αυτή καθορίζεται 

από το χρήστη. Σηµειώνεται ότι όταν pbest=1 τότε τmin=0. Επίσης, αν η τιµή του pbest είναι πολύ 

µικρή τότε υπάρχει πιθανότητα να ισχύει τmin>τmax. Στην περίπτωση αυτή, θέτουµε τmin=τmax 

οπότε και ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µόνο την ευριστική πληροφορία (ορατότητα) για τη λύση 

του προβλήµατος. 

Απόδειξη της σχέσης του άνω ορίου (Εξ.  16): 

Σε κάθε επανάληψη η µέγιστη ποσότητα φεροµόνης που µπορεί να εναποτεθεί ισούται µε 

1/Lopt. Συνεπώς, από τη σχέση ανανέωσης της φεροµόνης (Εξ.  14) θα έχουµε: 

τij(1) = (1-ρ)τij(0) + 1/Lopt 

τij(2) = (1-ρ)τij(1) + 1/Lopt = (1-ρ)2τij(0) + (1-ρ)/Lopt + 1/Lopt 

τij(3) = (1-ρ)τij(2) + 1/Lopt = (1-ρ)3τij(0) + (1-ρ)2/Lopt + (1-ρ)/Lopt + 1/Lopt 

... 
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δηλαδή για κάθε τij θα ισχύει: 

( )
opt

ij L
t

ρ
τ 1

≤  

Απόδειξη της σχέσης του κάτω ορίου (Εξ.  17): 

Όταν ο αλγόριθµος έχει συγκλίνει21 ή έχει φτάσει κοντά στη σύγκλιση τότε η βέλτιστη λύση 

του προβλήµατος δηµιουργείται µε πιθανότητα pbest που είναι αρκετά µεγαλύτερη του µηδενός. 

Η βέλτιστη λύση του προβλήµατος δηµιουργείται αν σε κάθε σηµείο επιλογής – δηλαδή στις 

πόλεις για το TSP – το µυρµήγκι επιλέξει το µονοπάτι µε τη µέγιστη φεροµόνη τmax. Έστω ότι η 

πιθανότητα επιλογής του σωστού µονοπατιού είναι σε όλες τις πόλεις ίδια και µάλιστα ίση µε 

pdec.  

Τότε θα ισχύει:  

n
bestdec

n
decbest pppp =⇒=  

Σε κάθε πόλη το µυρµήγκι έχει να επιλέξει κατά µέσο όρο n/2 ακµές που συνδέουν την πόλη 

που βρίσκεται µε τις υπόλοιπες. Η πιθανότητα pdec το µυρµήγκι να επιλέξει τη σωστή ακµή 

προκύπτει από την Εξ.  3 για ορατότητα ίση µε τη µονάδα και για πλήθος ακµών n/2, δηλαδή: 

( ) minmax

max

12 ττ
τ

−+
=

n
pdec  

Εποµένως: 
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n
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12
1max
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−

−
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τ

τ  

Αρχικοποίηση της φεροµόνης στην τιµή τmax, δηλαδή το=τmax: Η διαφοροποίηση αυτή 

βοηθάει στην καλύτερη εξερεύνηση (exploration) του χώρου των λύσεων στις πρώτες 

επαναλήψεις του αλγορίθµου, καθώς η σχετική διαφορά µεταξύ των επιπέδων της φεροµόνης 

των καλών και των κακών λύσεων είναι µικρή. Στο γεγονός αυτό συνεισφέρουν και τα όρια τmax 

και τmin. 

                                                 
21 Η σύγκλιση (convergence) στον MMAS ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία σε κάθε πόλη ένα από τα 

µονοπάτια που την συνδέουν µε τις άλλες πόλεις έχει τιµή φεροµόνης ίση µε τmax, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν τιµή 
ίση µε τmin. Η κατάσταση αυτή διαφέρει από τη στασιµότητα καθώς η ύπαρξη κάτω ορίου στην φεροµόνη δεν κάνει 
απίθανη την επιλογή ενός µονοπατιού µε επίπεδα φεροµόνης ίσα µε τmin. 
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Αντιθέτως, όταν προστίθεται φεροµόνη σε ένα αρχικά οµοιόµορφο χώρο µε πολύ χαµηλά 

επίπεδα φεροµόνης, η σχετική διαφορά των επιπέδων της φεροµόνης των καλών και των κακών 

λύσεων είναι πολύ µεγάλη. Με αυτό τον τρόπο, ο αλγόριθµος οδηγείται στην εκµετάλλευση 

(exploitation) του χώρου των καλών λύσεων αγνοώντας, κατά κάποιον τρόπο, την εξερεύνηση 

(exploration) όλου του χώρου των λύσεων. 

Οµαλοποίηση της φεροµόνης (smoothing of  the pheromone trail): Όταν ο αλγόριθµος 

έχει συγκλίνει ή έχει φτάσει κοντά στη σύγκλιση τότε επιχειρείται οµαλοποίηση των επιπέδων 

της φεροµόνης. Ο µηχανισµός αυτός πραγµατοποιεί αύξηση των επιπέδων της φεροµόνης 

ανάλογα µε τη διαφορά τους από το τmax έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιλογής των 

µονοπατιών µε χαµηλά  επίπεδα φεροµόνης.  

Η σχέση που υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία έχει ως εξής: 

( ) ( ) ( ) ( )( )tttt ijijij ττδττ −⋅+← max  Εξ.  18 

όπου το δ είναι µια παράµετρος καθοριζόµενη από το χρήστη µε 0≤δ≤1. Για δ=1 έχουµε 

επαναρχικοποίηση των επιπέδων της φεροµόνης, ενώ για δ=0 απενεργοποιείται ο µηχανισµός 

αυτός. 

Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται κυρίως σε εκτελέσεις του αλγορίθµου µε πολύ µεγάλο 

αριθµό επαναλήψεων έτσι ώστε να εξερευνείται καλύτερα ο χώρος των λύσεων. Επίσης, ο 

µηχανισµός αυτός κάνει πιο «στιβαρό» τον αλγόριθµο στις διάφορες τιµές του τmin. 

4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για την εκτενέστερη παρουσίαση των διακριτών αλγορίθµων ACO, στο παρόν κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουµε µια σειρά εφαρµογών του αλγορίθµου ASe σε προβλήµατα TSP. Η επιλογή του 

ASe έγινε καθώς είναι ο πιο απλός αλγόριθµος ACO µε αξιόλογη απόδοση. Η µετατροπή του 

κώδικα ASe σε κώδικα ACS ή MMAS είναι άµεση και απλή, αλλά η παρουσίαση εκτενών 

αποτελεσµάτων από όλους του διακριτούς αλγορίθµους ACO είναι εκτός των πλαισίων της 

παρούσης διπλωµατικής εργασίας. Παρά ταύτα, για λόγους πληρότητας της ανάπτυξης, θα 

παρουσιάσουµε τα συγκριτικά αποτελέσµατα σε προβλήµατα TSP των γνωστών αλγορίθµων 

ACO (AS, ASe, ACS, ASrank, MMAS) όπως αυτά δηµοσιεύτηκαν από τον Stützle στο [49].  

Ο κώδικας του αλγορίθµου ASe αναπτύχθηκε σε Borland C++ για να εκµεταλλευτούµε το 

γρήγορο µεταφραστή της γλώσσας αλλά και το πλήρες προγραµµατιστικό περιβάλλον. Η πιο 

ενηµερωµένη βιβλιοθήκη µε προβλήµατα TSP βρίσκεται στη διεύθυνση του διαδικτύου: 

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/iwr/comopt/soft/TSPLIB/TSPLIB.html. Από εκεί πήραµε και 
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τα προβλήµατα (eil51, berlin52 και kroA100) που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι παράµετροι 

του ASe που χρησιµοποιήσαµε έχουν ως εξής [6], [49]: α=1, β=5, ρ=0.5, m=e=n, Q=100, 

το=10-6 και µέγιστος αριθµός επαναλήψεων 5000. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του ASe έχουν ως εξής: 

• Για το πρόβληµα eil51 – ένα θεωρητικό πρόβληµα 51 πόλεων (Εικόνα 10): Η 

συντοµότερη διαδροµή που υπολογίσθηκε (Εικόνα 11) έχει µήκος 431.32 και 

βρέθηκε σε 1960 επαναλήψεις ή περίπου σε 99960 «ταξίδια» µυρµηγκιών. Η 

βέλτιστη λύση του προβλήµατος eil51 έχει µήκος 426 (Εικόνα 9). 

• Για το πρόβληµα berlin52 – ένα πραγµατικό πρόβληµα µε 52 θέσεις στο Βερολίνο 

(Εικόνα 13): Η συντοµότερη διαδροµή που υπολογίσθηκε (Εικόνα 14) έχει µήκος 

7548.99 και βρέθηκε σε 23 επαναλήψεις ή περίπου σε 1196 «ταξίδια» µυρµηγκιών. 

• Για το πρόβληµα kroA100 – ένα θεωρητικό πρόβληµα 100 πόλεων (Εικόνα 16): Η 

συντοµότερη διαδροµή που υπολογίσθηκε (Εικόνα 17) έχει µήκος 21483.79 και 

βρέθηκε σε 1563 επαναλήψεις ή περίπου σε 156300 «ταξίδια» µυρµηγκιών. Η 

βέλτιστη λύση του προβλήµατος kroA100 έχει µήκος 21282. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα και από αυτά που παρουσιάζει ο Stützle στο [49] (Πίνακας 

1) βλέπουµε ότι ο αλγόριθµος ASe έχει την αναµενόµενη απόδοση και ποιότητα λύσης. 

Ο Stützle συγκρίνει τους διακριτούς αλγορίθµους ACO (AS, ASe, ACS, ASrank και MMAS) 

εφαρµόζοντάς τους σε προβλήµατα TSP (eil51, kroA100, d198) και ATSP (ry48p, ft70, 

kro124p, ftv170) που προτάθηκαν στον πρώτο διεθνή διαγωνισµό για την εξελικτική 

βελτιστοποίηση (First International Contest on Evolutionary Optimization). Η σύγκριση γίνεται 

χρησιµοποιώντας για όλους τους αλγορίθµους τον ίδιο αριθµό «ταξιδιών» από τα µυρµήγκια. Ο 

αριθµός αυτός ορίζεται ίσος µε kn10000, όπου: k=1 για τα προβλήµατα TSP, k=2 για τα 

προβλήµατα ATSP και n ο αριθµός των πόλεων κάθε προβλήµατος. 

Για τον κάθε αλγόριθµο χρησιµοποιήθηκαν οι εξής παράµετροι: 

• AS: α=1, β=5, ρ=0.5, m=n, Q=100, το=10-6. 

• ASe: α=1, β=5, ρ=0.5, m=e=n, Q=100, το=10-6. Όταν χρησιµοποιήθηκε και ο 

µηχανισµός οµαλοποίησης της φεροµόνης (+pts) τότε: β=1 για τα προβλήµατα TSP 

ή β=2 για τα προβλήµατα ATSP και δ=0.5. 
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• ACS22: α=1, β=2, ρ=0.1, qo=0.9, cl=15, το=(nLnn)-1, m=10. 

• ASrank: α=1, β=2, e=6. Όταν χρησιµοποιήθηκε και ο µηχανισµός οµαλοποίησης της 

φεροµόνης (+pts) τότε: β=1 για τα προβλήµατα TSP ή β=2 για τα προβλήµατα 

ATSP και δ=0.5. 

• MMAS: α=1, β=2, ρ=0.02, m=n, pbest=0.05, δ=0.5, χρήση λίστας υποψηφίων 

πόλεων και, τέλος, ανανέωση της φεροµόνης µόνο από το µυρµήγκι µε την καλύτερη 

λύση σε κάθε επανάληψη. 

 

Προβλ. Βελτ. MMAS 
+pts MMAS ACS ASrank ASrank 

+pts ASe Ase +pts AS 

eil51 426 427.1 427.6 428.1 434.5 428.8 428.3 427.4 437.3 
kroA100 21282 21291.6 21320.3 21420 21746 21394.9 21522.8 21431.9 22471.4

d198 15780 15956.8 15972.5 16054 16199.1 16025.2 16205 16140.8 16702.1
ry48p 14422 14523.4 14553.2 14565.4 14511.4 14644.6 14685.2 14657.9 15296.4
ft70 38673 38922.7 39040.2 39099 39410.1 39199.2 39261.8 39161 39596.3

kro124p 36230 36573.6 36773.5 36857 36973.5 37218 37510.2 37417.7 38733.1
ftv170 2755 2817.7 2828.8 2826.5 2854.2 2915.6 2952.4 2908.1 3154.5 
Πίνακας 1. Σύγκριση των αλγορίθµων ACO σε διάφορα προβλήµατα TSP («Προβλ.»). Στον πίνακα 
εµφανίζονται οι µέσοι όροι ενός αριθµού εκτελέσεων κάθε αλγορίθµου. Τέλος, στη στήλη «Βελτ.» 
παρουσιάζονται οι βέλτιστες λύσεις κάθε προβλήµατος. 

                                                 
22 O αριθµός των µυρµηγκιών m προκύπτει από τη σχέση [21]:  

( ) ( )
( )ρ

ϕϕ
−

−−−
=

1log
1log1log 21

oq
m  

όπου: φ1το και φ2το είναι το µέσο επίπεδο φεροµόνης πριν και µετά την ανανέωση της φεροµόνης από το 
µυρµήγκι που έχει βρει την ολικά βέλτιστη διαδροµή µέχρι τη χρονική στιγµή t. 
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Εικόνα 10. Η κατανοµή των 51 πόλεων στο 
πρόβληµα eil51. 
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Εικόνα 11. H καλύτερη λύση (συντοµότερη 
διαδροµή) του προβλήµατος eil51 όπως αυτή 
υπολογίστηκε από τον αλγόριθµο ASe σε 5000 
επαναλήψεις. Η διαδροµή αυτή έχει µήκος 431.32. 
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Εικόνα 12. Η σύγκλιση του αλγορίθµου ASe για το πρόβληµα eil51 µέχρι την επανάληψη 2000. 

 



∆ιακριτοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης  -41- 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 500 1000 1500

Εικόνα 13. Η κατανοµή των 52 πόλεων στο 
πρόβληµα berlin52. 
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Εικόνα 14. H καλύτερη λύση (συντοµότερη 
διαδροµή) του προβλήµατος berlin52 όπως αυτή 
υπολογίστηκε από τον αλγόριθµο ASe σε 5000 
επαναλήψεις. Η διαδροµή αυτή έχει µήκος 7548.99. 
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Εικόνα 15. Η σύγκλιση του αλγορίθµου ASe για το πρόβληµα berlin52 µέχρι την επανάληψη 100. 



-42-  ∆ιακριτοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης 

 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

0 1000 2000 3000 4000

Εικόνα 16. Η κατανοµή των 100 πόλεων στο 
πρόβληµα kroA100.  
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Εικόνα 17. H καλύτερη λύση (συντοµότερη 
διαδροµή) του προβλήµατος kroA100 όπως αυτή 
υπολογίστηκε από τον αλγόριθµο ASe σε 5000 
επαναλήψεις. Η διαδροµή αυτή έχει µήκος 21483.79. 
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Εικόνα 18. Η σύγκλιση του αλγορίθµου ASe για το πρόβληµα kroA100 µέχρι την επανάληψη 2000. 
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5 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΑΕΡΟΤΟΜΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αντίστροφη Σχεδίαση Αεροτοµών (Inverse Design of Aerodynamic Shapes – IDS) είναι 

ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης. Σκοπός µας είναι να σχεδιάσουµε µια αεροτοµή που να 

ικανοποιεί ορισµένες απαιτήσεις από την πλευρά της αεροδυναµικής συµπεριφοράς 

(τουλάχιστον στην παρούσα εργασία). Συγκεκριµένα, τις περισσότερες φορές δίνεται η 

κατανοµή πιέσεων γύρω από µια υποθετική αεροτοµή και το ζητούµενο είναι να προσδιορισθεί 

η µορφή αυτής της αεροτοµής.  

Για να υλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη η χρήση κάποιων εργαλείων. 

Πρώτον, θα πρέπει να γίνει παραµετροποίηση του περιγράµµατος της αεροτοµής. Αυτό συνήθως 

επιτυγχάνεται µε χρήση των πολυωνύµων Bezier-Bernstein. ∆εύτερον, πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν κάποια υπολογιστικά εργαλεία της υπολογιστικής ρευστοµηχανικής 

(Computational Fluid Dynamics – CFD), όπως η µέθοδος των ιδιόµορφων σηµείων (Panel 

method) ή η επίλυση των εξισώσεων Euler ή Navier-Stokes. Τέλος, προφανώς, είναι απαραίτητη 

η χρήση µιας µεθόδου βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγµα των γενετικών αλγορίθµων (GAs) 

[28] ή της µεθόδου που προτείνεται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας εργασίας. 

5.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ 

Για την παραµετροποίηση των αεροτοµών στις σύγχρονες µεθόδους βελτιστοποίησης 

γίνεται χρήση των πολυωνύµων Bezier-Bernstein. Η εφαρµογή αυτών των πολυωνύµων µπορεί 

να γίνει µε πολλούς τρόπους. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε περιληπτικά µια 

αντιπροσωπευτική δοµή η οποία και θα χρησιµοποιηθεί παρακάτω. 

Μια αεροτοµή είναι δυνατόν να παραµετροποιηθεί µε δύο καµπύλες Bezier. Μια στην 

πλευρά πίεσης (Pressure Side – PS) της αεροτοµής µε έστω n1 σηµεία ελέγχου και µια στην 

πλευρά υποπίεσης (Suction Side – SS) µε n2 σηµεία ελέγχου. Η αρίθµηση αυτών των σηµείων 

ξεκινάει από την κάτω πλευρά (έστω πλευρά πίεσης) από το σηµείο εκφυγής (Trailing Edge – 

TE) προς το σηµείο προσβολής (Leading Edge – LE), ενώ συνεχίζεται αντίστροφα στην πάνω 

πλευρά, δηλαδή από το σηµείο προσβολής προς το σηµείο εκφυγής (Εικόνα 19). 

Τα σηµεία LE και TE τα θεωρούµε σταθερά. Επίσης θεωρούµε σταθερές κατά x τις 

συντεταγµένες όλων των υπολοίπων σηµείων (n1 και n2) επιτρέποντας την µετακίνησή τους 



-44-  Αντίστροφη Σχεδίαση Αεροτοµών 

 

 

µόνο κατά y. Συνεπώς, δηµιουργούνται n=n1+n2-4 βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedom – 

dof). 

Η απαραίτητη καµπυλότητα της αεροτοµής στο χείλος προσβολής επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση δύο σηµείων ελέγχου των καµπυλών Bezier στην περιοχή αυτή (Εικόνα 19). Οµοίως, αν 

απαιτείται καµπυλότητα στο χείλος εκφυγής χρησιµοποιούµε δύο σηµεία ελέγχου και στην 

περιοχή του χείλους εκφυγής. 

 

 

Εικόνα 19. Μια «τυχαία» αεροτοµή όπως προκύπτει από τυχαία εκλογή των θέσεων των σηµείων ελέγχου 
των καµπυλών που δηµιουργούνται µε χρήση των πολυωνύµων Bezier-Bernstein. Για τη συγκεκριµένη 
αεροτοµή έχουµε n1=n2=7. Με (x) συµβολίζονται τα σηµεία ελέγχου ενώ µε (Ι) οι περιοχές στις οποίες µπορούν 
να κινηθούν αυτά (βαθµοί ελευθερίας). 

 

5.3 ΣΧΟΛΙΑ 

Για την επίλυση του προβλήµατος IDS θα χρησιµοποιήσουµε µια νέα µέθοδο την Extended 

Ant Colony Optimization (EACO) η οποία βασίζεται στους διακριτούς αλγορίθµους ACO και 

παρουσιάζεται παρακάτω (Κεφάλαιο 7). Πριν την παρουσίαση του EACO θα γίνει µια 

βιβλιογραφική αναδροµή στους δύο υπάρχοντες αλγόριθµους που επιλύουν συνεχή προβλήµατα 

– χωρίς εφαρµογή, όµως, στο IDS – και που βασίζονται στη συµπεριφορά των µυρµηγκιών κατά 

την αναζήτηση και συγκοµιδή τροφής. Η ύπαρξη µικρού αριθµού τέτοιων µεθόδων για την 

επίλυση συνεχών προβληµάτων και ιδιαίτερα προβληµάτων IDS επιβεβαιώνει τα στοιχεία 

πρωτοτυπίας της νέας µεθόδου (EACO) που παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωµατική 

εργασία. 
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6 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6.1 CONTINUOUS ANT COLONY OPTIMIZATION (CACO) 

Η πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας ενός αλγορίθµου που να βασίζεται στο µοντέλο των 

αποικιών των µυρµηγκιών και να επιλύει συνεχή προβλήµατα έγινε από τους Bilchev και 

Parmee [3], [4]. Ο αλγόριθµος αυτός, όµως, επικεντρωνόταν κυρίως στην τοπική έρευνα (local 

search). Αργότερα, οι Wodrich και Bilchev [52] ανέπτυξαν περαιτέρω τον αρχικό αλγόριθµο 

δηµιουργώντας τον Continuous Ant Colony Optimization (CACO) για ολική βελτιστοποίηση 

προβληµάτων (global optimization). Τον CACO βελτίωσε ο Mathur µε τους συνεργάτες του [37] 

εισάγοντας τον αλγόριθµο στη χηµική βιοµηχανία όπου φαίνεται ότι βρίσκει εφαρµογή [32], 

[33]. 

Ο CACO έχει βασικά δύο επίπεδα: την τοπική έρευνα (local search) και την ολική έρευνα 

(global search). Η τοπική έρευνα, η οποία χρησιµοποιείται για την εκµετάλλευση (exploitation) 

του χώρου των λύσεων, αξιοποιεί οποιονδήποτε αλγόριθµο µπορεί να λύσει συνεχή προβλήµατα 

και χρησιµοποιεί µηχανισµούς προερχόµενους από τις αποικίες των µυρµηγκιών για να 

κατευθύνει την έρευνα στις περιοχές µε υψηλή καταλληλότητα. Η ολική έρευνα, η οποία 

χρησιµοποιείται για την αποφυγή των τοπικών βέλτιστων και συνεπώς για την καλύτερη 

εξερεύνηση (exploration) του χώρου των λύσεων, αξιοποιεί µηχανισµούς προερχόµενους από 

τους γενετικούς αλγορίθµους. Το γεγονός αυτό κάνει δύσκολη την ένταξη του CACO στους 

αλγορίθµους ACO και από τους Wodrich και Bilchev προτείνεται κυρίως η ονοµασία Ant-

Genetic-Algorithm. Παρά ταύτα, η ολική έρευνα µπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε 

άλλη µέθοδο κάνοντας τον CACO προσαρµόσιµο σε ειδικά προβλήµατα. 

Το βασικό πρόβληµα στο πέρασµα από τους διακριτούς αλγορίθµους ACO στους συνεχείς 

είναι η διακριτοποίηση του χώρου των λύσεων. Αυτό στον CACO επιτυγχάνεται µε τη 

δηµιουργία ενός πεπερασµένου αριθµού προορισµών, έστω N, για τα µυρµήγκια. Οι προορισµοί 

αυτοί ονοµάζονται περιοχές (regions) και δείχνουν τη γενική κατεύθυνση της αναζήτησης των 

λύσεων. Κάθε τέτοια περιοχή αποτελεί και µια ενδεχόµενη λύση του υπό εξέταση προβλήµατος.  

Οι Ν περιοχές αρχικά δηµιουργούνται τυχαία στο χώρο των λύσεων (Εικόνα 20) και καθώς 

η έρευνα εξελίσσεται µετακινούνται ανάλογα µε την επίδοση του µυρµηγκιού και τελικά 

συγκλίνουν σε περιοχές υψηλής καταλληλότητας. Η θέση κάθε περιοχής προσδιορίζεται από ένα 
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διάνυσµα µε αρχή ένα σταθερό σηµείο το οποίο είναι ίδιο για όλες τις περιοχές και ονοµάζεται 

φωλιά23 (nest). 

 

 

Εικόνα 20. Η αρχική τυχαία κατανοµή των 
διανυσµάτων των περιοχών γύρω από τη φωλιά σε 
δισδιάστατο πρόβληµα (µε δύο βαθµούς ελευθερίας). 

 

Εικόνα 21. Η πορεία ενός µυρµηγκιού κατά την 
τοπική έρευνα µετά από ένα αριθµό επαναλήψεων. 
Αρχικά η περιοχή βρίσκεται στη θέση του αρχικού 
διανύσµατος και τελικά καταλήγει στη θέση του 
τελικού διανύσµατος. 

 

Για την εξερεύνηση (exploration) και την εκµετάλλευση (exploitation) αυτών των περιοχών 

χρησιµοποιείται πληθυσµός Α µυρµηγκιών εκ των οποίων L αξιοποιούνται στην τοπική έρευνα 

και G στην ολική (Α=L+G). O λόγος µεταξύ του πληθυσµού των µυρµηγκιών για τοπική και 

ολική έρευνα είναι µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους του CACO. 

Στην τοπική έρευνα (local search), όπως έχει ήδη αναφερθεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

οποιοσδήποτε αλγόριθµος επιλύει συνεχή προβλήµατα. Στη γενική εφαρµογή του CACO 

προτιµάτε µια µέθοδος η οποία βασίζεται στον αλγόριθµο Τυχαίας Ανάβασης Λόφου (Random 

Hill Climbing24 – RHC) λόγω της απλότητάς του. Βεβαίως, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

                                                 
23 Στους αρχικούς αλγορίθµους του Bilchev [3], [4] η θέση της φωλιάς ήταν πρωταρχικής σηµασίας και 

τοποθετούνταν σε µια θέση η οποία προσδιορίζονταν µε χρήση ενός άλλου αλγορίθµου (πχ γενετικοί αλγόριθµοι 
GA) µε κριτήριο πάντα το επίπεδο καταλληλότητάς της. Στον CACO, η επιλογή της θέσης της φωλιάς δεν είναι 
σηµαντική παράµετρος. 

24 Ο αλγόριθµος αυτός είναι στοχαστικός και ιδιαίτερα εύκολος στην υλοποίησή του. Έστω f η συνάρτηση που 
θέλουµε να βελτιστοποιήσουµε και S ο ν-διάστατος χώρος στον οποίον ορίζεται αυτή. Επίσης, θεωρούµε ότι 
θέλουµε να επιλύσουµε ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης. Παρακάτω παρουσιάζουµε τα βασικά βήµατά του 
αλγορίθµου: 

1. Αρχικοποίηση: ∆ηµιουργούµε ένα τυχαίο σηµείο s στο χώρο των λύσεων S 
2. ∆ηµιουργούµε ένα τυχαίο σηµείο s’ στη γειτονιά του s 
3. Αν f(s’) < f(s) αντικαθιστούµε το s µε το s’ 
4. Πηγαίνουµε στο βήµα 2 εκτός και αν ικανοποιείται το κριτήριο σύγκλησης 
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και πιο περίπλοκοι αλγόριθµοι αλλά τίποτα δεν εγγυάται ότι ο CACO θα έχει καλύτερη απόδοση 

η οποία µάλιστα να δικαιολογεί και το επιπλέον υπολογιστικό κόστος χρήσης τους. 

Κατά την τοπική έρευνα, κάθε µυρµήγκι (από τα L που απασχολούνται στην τοπική έρευνα) 

επιλέγει µια περιοχή25 (από τις N) την οποία και θα εκµεταλλευτεί (exploit) ψάχνοντας για 

καλύτερες λύσεις. Η επιλογή της περιοχής γίνεται ανάλογα µε την ποσότητα φεροµόνης που 

αυτή έχει µε βάση τον τυχαίο-αναλογικό κανόνα µετάβασης26: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
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Εξ.  19 

όπου τi η ποσότητα της φεροµόνης και ηi η ευριστική πληροφορία27 στην i περιοχή (i∈N). 

Αφού επιλέξει µια περιοχή, το µυρµήγκι πραγµατοποιεί τοπική έρευνα χρησιµοποιώντας τον 

αντίστοιχο αλγόριθµο. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος που βασίζεται στον 

RHC τότε το µυρµήγκι πραγµατοποιεί µια µικρή µετακίνηση µε βήµα που καθορίζεται από την 

ηλικία (age) της περιοχής.  

Το µήκος βήµατος µεταβάλλεται γραµµικά από τη µέγιστη τιµή του για µηδενική ηλικία έως 

την ελάχιστη για την µέγιστη τιµή της ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο κάθε µυρµήγκι προσαρµόζει 

την έρευνά του στο χώρο επιτυγχάνοντας καλύτερη σύγκλιση. Το µέγιστο και το ελάχιστο µήκος 

βήµατος είναι δύο από τις παραµέτρους του CACO, οι οποίες εξαρτώνται από τα όρια των 

µεταβλητών του προβλήµατος.  

Μια σχέση µε την οποία θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε το µήκος βήµατος του 

µυρµηγκιού ανάλογα µε την ηλικία της περιοχής όπου βρίσκεται είναι η εξής: 

( ) ( )tagemctstep ijjij ⋅−=  Εξ.  20 

όπου: 

stepij(t) το µήκος βήµατος της i περιοχής του j βαθµού ελευθερίας κατά την επανάληψη t. 

                                                 
25 Στον αλγόριθµο που παρουσιάζει ο Mathur [37] αντί για το σύνολο των περιοχών N χρησιµοποιείται ένα 

ποσοστό S από αυτές επιλέγοντας από τις περιοχές µε υψηλή καταλληλότητα. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται 
βελτίωση της απόδοσης του CACO. 

26 Παρατηρούµε ότι η σχέση αυτή είναι όµοια µε τον τυχαίο-αναλογικό κανόνα του AS µε τη µόνη διαφορά ότι 
κάθε «ψηφιακό» µυρµήγκι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µια περιοχή i από όλο το σύνολο των περιοχών N, 
δηλαδή δεν υπάρχει λίστα µνήµης (Tabu list). 

27 Η ευριστική πληροφορία εξαρτάται από το είδος του προβλήµατος. Κατά την εύρεση του µεγίστου ή του 
ελαχίστου µιας συνάρτησης είναι ηi=1. 
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cj, mj>0 παράµετροι που ορίζονται από το χρήστη για κάθε βαθµό ελευθερίας (µεταβλητή) j 

του προβλήµατος. 

agei(t) η ηλικία της i περιοχής κατά την επανάληψη t. Προφανώς, για να είναι stepij>0, 

πρέπει agei<min(cj/mj). Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η µέγιστη δυνατή ηλικία της περιοχής. 

Η διεύθυνση κατά την οποία µετακινείται το µυρµήγκι στη νέα περιοχή είναι ίδια µε την 

προηγούµενη αν κατά την προηγούµενη επανάληψη στην ίδια περιοχή το ίδιο ή άλλο µυρµήγκι 

είχε βρει µια βελτιωµένη τιµή καταλληλότητας. ∆ιαφορετικά, το µυρµήγκι επιλέγει µια νέα 

τυχαία διεύθυνση. 

Τέλος, αν το µυρµήγκι µετά το πέρας της έρευνας έχει ανακαλύψει µια νέα θέση µε 

καλύτερη τιµή καταλληλότητας, τότε προσθέτει φεροµόνη στην περιοχή αυτή ανάλογα µε τη 

βελτίωση της καταλληλότητας. Επίσης, µεταφέρει το διάνυσµα της περιοχής της έρευνας στη 

νέα θέση του και µειώνει την ηλικία της περιοχής. ∆ιαφορετικά, απλά αυξάνει την ηλικία της 

περιοχής. 

Η ολική έρευνα (global search) έχει σκοπό να δηµιουργεί G νέες περιοχές έρευνας (παιδιά 

– children) οι οποίες θα προέρχονται από τις καλύτερες περιοχές (γονείς – parents) και θα 

αντικαθιστούν της ασθενέστερες. Το ανάλογο µε τους γενετικούς αλγορίθµους είναι προφανές 

και οι µηχανισµοί που αξιοποιούνται είναι η διασταύρωση (crossover) και η µετάλλαξη 

(mutation). Στον CACO οι µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται στην ολική ερεύνα είναι η τυχαία 

διαδροµή (random walk) και η διάχυση µονοπατιών (trail diffusion). 

Μια ακόµα σηµαντική παράµετρος του CACO είναι το πλήθος των µυρµηγκιών από τον G 

πληθυσµό αυτών που δραστηριοποιούνται στην τυχαία διαδροµή (RW) και στη διάχυση των 

µονοπατιών (TD). Προφανώς, θα είναι: G= RW+ TD. 

Κατά την τυχαία διαδροµή (random walk) τα µυρµήγκια καλύπτουν όλο το χώρο των 

λύσεων. Το φυσικό ανάλογο θα µπορούσε να είναι η τυχαία αναζήτηση τροφής. Η τυχαία 

διαδροµή υλοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, το οποίο βασίζεται στο µηχανισµό της 

διασταύρωσης, δηµιουργείται µια νέα περιοχή (παιδί) συνδυάζοντας στοιχεία28 από περιοχές 

(γονείς) µε υψηλή καταλληλότητα. Αναλυτικότερα, επιλέγεται ένας γονέας ο οποίος δίνει και το 

πρώτο στοιχείο στο παιδί. Κατόπιν τα υπόλοιπα στοιχεία λαµβάνονται από άλλους γονείς µε 

βάση την πιθανότητα διασταύρωσης (Crossover Probability – CP). Όταν το CP=1 τότε κάθε 

                                                 
28 Οι συντεταγµένες του διανύσµατος θέσης µιας περιοχής αποτελούν τα στοιχεία της περιοχής αυτής. 
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στοιχείο του παιδιού έχει διαφορετικό γονέα ενώ αν CP=0 το παιδί είναι πανοµοιότυπο µε τον 

πρώτο γονέα. Ο κάθε γονέας έχει ίση πιθανότητα να επιλεχθεί για τη διασταύρωση.  

Στο δεύτερο στάδιο επανατροποποιείται η νεοδηµιουργηθείσα περιοχή µεταβάλλοντας 

τυχαία διάφορα στοιχεία της (µετάλλαξη). Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η κάλυψη όλου 

του χώρου των λύσεων. Η µετάλλαξη σε κάθε στοιχείο της νεοδηµιουργηθείσας περιοχής 

πραγµατοποιείται µε βάση την πιθανότητα µετάλλαξης (Mutation Probability – MP) η οποία 

είναι και σταθερή. Προφανώς, κάθε στοιχείο του παιδιού θα µεταβάλλεται αν ικανοποιείται η 

πιθανότητα µετάλλαξης. 

Σηµαντικός παράγοντας στη µετάλλαξη είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο βήµα µε βάση το 

οποίο µπορεί να µεταβληθεί κάθε στοιχείο του παιδιού. Προφανώς αυτό θα πρέπει να είναι 

µεγάλο στην αρχή της έρευνας και καθώς αυξάνεται ο αριθµός των επαναλήψεων να µειώνεται 

ταχέως. Η σχέση που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις είναι: 

( ) ( )( )bTrRRT −−⋅=∆ 11,  Εξ.  21 

όπου: 

R η µέγιστη επιτρεπόµενη ακτίνα µέσα στην οποία δηµιουργούνται οι περιοχές (regions) 

Τ το ποσοστό στο διάστηµα [0,1] που εκφράζει την επανάληψη t επί του συνολικού αριθµού 

των επαναλήψεων (= τρέχουσα επανάληψη / συνολικό αριθµό επαναλήψεων) 

r ένας τυχαίος αριθµός στο διάστηµα [0,1] 

b µια παράµετρος που εκφράζει τη µη γραµµικότητα της σχέσης 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του τυχαίου περιπάτου θα πρέπει να επανατοποθετηθεί 

φεροµόνη στη νεοδηµιουργηθείσα περιοχή. Προφανώς, αν υπολογιστεί η καταλληλότητα της 

συγκεκριµένης περιοχής και εναποτεθεί η ανάλογη ποσότητα φεροµόνης, υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα τα επίπεδα φεροµόνης να µην είναι συγκρίσιµα µε αυτά των γονέων καθώς δεν θα 

έχει πραγµατοποιηθεί τοπική έρευνα στην περιοχή αυτή µε αποτέλεσµα να αγνοηθεί. Για να 

αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό, στην νέα περιοχή που δηµιουργείται εναποτίθεται ποσότητα 

φεροµόνης που αντιστοιχεί στο µέσο όρο του καλύτερου και χειρότερου γονέα. Με τον τρόπο 

αυτό αυξάνεται η πιθανότητα της περιοχής προς εκµετάλλευση (exploitation) αλλά και δεν 

µειώνεται η πιθανότητα εκµετάλλευσης (exploitation) των περιοχών που ήδη δίνουν καλά 

αποτελέσµατα. 
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Κατά την διάχυση µονοπατιών (trail diffusion) αντί να επιλέγεται κάθε φορά ένας γονέας, 

επιλέγεται ένα ζεύγος γονέων ή πολλές φορές µια οµάδα γονέων (περιοχών µε υψηλή 

καταλληλότητα). Κάθε ζεύγος γονέων έχει ίση πιθανότητα να επιλεγεί. Η διαδικασία ξεκινάει µε 

την τυχαία επιλογή ενός ζεύγους γονέων. Κατόπιν, προσδιορίζεται το πρώτο στοιχείο του 

παιδιού από αυτό το ζεύγος γονέων σύµφωνα µε τις παρακάτω επιλογές: 

1. Το αντίστοιχο στοιχείο από το γονέα 1 

2. Το αντίστοιχο στοιχείο από το γονέα 2 

3. Ένας ζυγισµένος µέσος όρος από τα στοιχεία των δύο γονέων (µε a µια τυχαία 

οµοιόµορφα κατανεµηµένη µεταβλητή στο [0,1]): 

( ) ( ) ( ) ( )2i1ii x-1xx parentaparentachild ⋅+⋅=  Εξ.  22 

Η πιθανότητα επιλογής της περίπτωσης 3 είναι ίση µε ΜΡ, ενώ οι πιθανότητες επιλογής των 

περιπτώσεων 1 και 2 είναι ίσες µεταξύ τους (δηλαδή αν MP=0.4, τότε η πιθανότητα εκλογής της 

περίπτωσης 3 είναι 40% ενώ των περιπτώσεων 1 και 2 είναι 30% έκαστη). 

Το επόµενο στοιχείο του παιδιού µπορεί να προέρχεται από ένα νέο ζεύγος γονέων µε 

πιθανότητα ίση µε CP. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου καλυφθούν όλα τα 

στοιχεία του παιδιού (δηλαδή της νέας περιοχής). Τέλος, η φεροµόνη που εναποθέτεται στη νέα 

περιοχή, όπως και στον τυχαίο περίπατο, ισούται µε το µέσο όρο των επιπέδων της φεροµόνης 

των γονέων. 

Για την άρτια λειτουργία του CACO είναι απαραίτητη η ύπαρξη αρνητικής ανάδρασης όπως 

εξάλλου και στους διακριτούς αλγορίθµους ACO. Η αρνητική ανάδραση υλοποιείται µέσω της 

εξάτµισης της φεροµόνης µετά το πέρας της τοπικής και της ολικής έρευνας. Η σχέση που 

διέπει την εξάτµιση της φεροµόνης (κανόνας ανανέωσης της φεροµόνης - pheromone update 

rule) είναι: 

( ) ( ) ( )tt ii τρτ −=+ 11  Εξ.  23 

όπου: 

τi η ποσότητα της φεροµόνης στην i περιοχή (i∈N). 

ρ µε 0≤ρ<1 ο συντελεστής εξάτµισης της φεροµόνης. 
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε συνοπτικά τη διαδικασία υλοποίησης του 

CACO για την επίλυση συνεχών προβληµάτων όπως επίσης και τον αντίστοιχο ψευτοκώδικα 

(Κώδικας 2) για άµεση προγραµµατιστική ανάπτυξη του αλγορίθµου. 
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Έναρξη Αλγορίθµου 

Βήµα 1ο: 

∆ηµιουργούµε τυχαία τις N νέες περιοχές και υπολογίζουµε την καταλληλότητά τους. 

Θέτουµε τη φεροµόνη στην αρχική της τιµή σε όλες τις περιοχές.  

Μηδενίζουµε την ηλικία κάθε περιοχής. 

Βήµα 2ο: 

G µυρµήγκια απασχολούνται στην ολική έρευνα αντικαθιστώντας τις G ασθενέστερες 

από άποψη καταλληλότητας περιοχές. 

Από το G πλήθος των µυρµηγκιών, RW δραστηριοποιούνται στην τυχαία διαδροµή και 

TD στη διάχυση µονοπατιών. 

Βήµα 3ο: 

L µυρµήγκια απασχολούνται στην τοπική έρευνα. Κάθε µυρµήγκι επιλέγει µια περιοχή 

για να ερευνήσει µε βάση τον τυχαίο-αναλογικό κανόνα µετάβασης (Εξ.  19). Αν το 

µυρµήγκι βρει µια θέση µε υψηλό βαθµό καταλληλότητας τότε µεταφέρει το διάνυσµα 

της περιοχής στη θέση αυτή και εναποθέτει φεροµόνη στην περιοχή ανάλογα µε την 

αύξηση του βαθµού καταλληλότητας. Τέλος, ανανεώνεται η ηλικία της περιοχής. 

Βήµα 4ο: 

Καταγράφουµε το ολικό βέλτιστο και την περιοχή στην οποία αυτό βρέθηκε.  

Βήµα 5ο: 

Ανανεώνουµε τη φεροµόνη στις περιοχές που επισκέφτηκαν τα µυρµήγκια µε βάση τον 

κανόνα ανανέωσης της φεροµόνης (Εξ.  23). 

Βήµα 6ο: 

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία από το βήµα 2 µέχρι έως ότου ολοκληρωθεί ένας 

συγκεκριµένος αριθµός επαναλήψεων ή επιτευχθεί ένα κριτήριο σύγκλισης. 

Βήµα 7ο: 

Εκτυπώνουµε το ολικό βέλτιστο και την περιοχή στην οποία αυτό βρέθηκε.  

Ολοκλήρωση Αλγορίθµου. 
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Κώδικας 2. Ψευτοκώδικας CACO για συνεχείς συναρτήσεις 
 
Start: 
 
// Initialize 
For i: 1 to N 
   Create Randomly a Region 
   Calculate Fitness of Region 
   Set Pheromone Trail of Region to τi(0) = το 
   Set agei(0)=0 
End for 
 
// Main Loop 
For t: 1 to maximum iterations 
    
   // Global Search 
   For k: 1 to RW 
      Perform Random Walk 
      Update Global Best 
   End for 
   For k: 1 to TD 
      Perform Trail Diffusion      
      Update Global Best 
   End for 
 
   // Local Search 
   For k: 1 to L 
      Perform Local Search 
      Update Global Best 
   End for 
 
   // Evaporate Pheromone Trails 
   For i: 1 to N 
      τi(t+1) = ρτi(t) 
   End for 
 
End for 
 
Print Best Fitness and Best Region 
 
Stop 
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6.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ PACHYCONDYLA APICALIS (API) 

Στα πλαίσια της εκτενής παρουσίασης των αλγορίθµων που βασίζονται σε µοντέλα 

ανίχνευσης και συγκοµιδής τροφής από τα µυρµήγκια, θα παρουσιάσουµε τον αλγόριθµο που 

βασίζεται στη συµπεριφορά των µυρµηγκιών Pachycondyla Apicalis (API) [42]. Ο αλγόριθµος 

αυτός βασίζεται σε µια άλλη πρωτόγονη ποικιλία µυρµηγκιών (Pachycondyla Apicalis) η οποία 

δεν στηρίζεται στη µαζική συγκοµιδή τροφής και συνεπώς δεν χρησιµοποιεί ίχνη φεροµόνης. 

Κάθε αποικία από αυτό το είδος µυρµηγκιών έχει 20 µε 100 άτοµα εκ των οποίων µόνο το 

20% µε 30% βρίσκεται έξω από τη φωλιά για αναζήτηση λείας. Τα χαρακτηριστικά κάθε 

µυρµηγκιού πρακτικά είναι δύο: (1) δεν επικοινωνεί µε τα άλλα µυρµήγκια της οµάδας του και 

(2) συγκρατεί στη µνήµη του τις περιοχές του κυνηγιού του. Τα µυρµήγκια αυτά δηµιουργούν 

περιοχές κυνηγιού γύρω από τη φωλιά τους σε ακτίνα περίπου 10m. Κάθε τέτοια περιοχή έχει 

ακτίνα περίπου 2.5m. Όταν ένα µυρµήγκι βρει λεία στην περιοχή του, τότε επιστρέφει σε αυτή 

για περαιτέρω εκµετάλλευση-εξερεύνηση. Αν αποτύχει τότε πάει σε νέα περιοχή ή επιστρέφει σε 

παλιά στην οποία είχε επιτύχει στην αναζήτηση λείας. Ανά κάποια χρονικά διαστήµατα (κατά 

πάσα πιθανότητα όταν δεν υπάρχει αρκετή λεία στην ευρύτερη περιοχή της φωλιάς) µια ειδική 

οµάδα µυρµηγκιών ψάχνει να βρει νέα τοποθεσία για τη φωλιά. 

Η υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας σε υπολογιστικό αλγόριθµο έχει ως εξής: 

1. Αρχικοποίηση: Τυχαία επιλογή της αρχικής θέσης της φωλιάς στο χώρο των λύσεων 

S. 

2. Για κάθε µυρµήγκι: 

• Αν έχει λιγότερες περιοχές κυνηγιού στη µνήµη του από αυτές που µπορεί να 

συγκρατήσει, τότε αναζητεί λεία σε νέα περιοχή στο χώρο των λύσεων S 

• ∆ιαφορετικά:  

i. αν η προηγούµενη αναζήτηση ήταν επιτυχηµένη, ξαναψάχνει την ίδια 

τοποθεσία 

ii. διαφορετικά επιλέγει τυχαία µια περιοχή από τη µνήµη του και την 

εξερευνεί (explore) 

3. Αφαιρούνται από τη µνήµη του µυρµηγκιού όλες οι τοποθεσίες για τις οποίες το 

κυνήγι ήταν αποτυχηµένο για ένα συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων 
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4. Αντιγραφή µεταξύ δύο τυχαία επιλεγµένων µυρµηγκιών της καλύτερης έως τώρα 

τοποθεσίας 

5. Αν έχει περάσει ένα συγκεκριµένος αριθµός επαναλήψεων τότε µετακινείται η φωλιά 

στην καλύτερη έως τώρα τοποθεσία και επαναρχικοποιούνται οι τοποθεσίες στη 

µνήµη των µυρµηγκιών. 

6. Πηγαίνουµε στο βήµα 2 εκτός και αν ικανοποιείται το κριτήριο σύγκλησης οπότε και 

το πρόγραµµα τερµατίζει. 

Η αναζήτηση λείας σε κάθε περιοχή κυνηγιού γίνεται επιλέγοντας τυχαία ένα σηµείο στη 

περιοχή κυνηγιού. Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στον αλγόριθµο εκτός της περιοχής του 

χώρου των λύσεων S, είναι:  

• ο αριθµός των περιοχών κυνηγιού που συγκρατεί κάθε µυρµήγκι στη µνήµη του 

• ο συνολικός αριθµός των µυρµηγκιών 

• το µέγεθος της περιοχής κυνηγιού σε σχέση µε το χώρο γύρω από τη φωλιά (χώρος 

των λύσεων) 

• ο µέγιστος αριθµός βηµάτων του αλγορίθµου 

• ο αριθµός των βηµάτων πριν την αλλαγή της τοποθεσίας της φωλιάς 

• ο αριθµός των βηµάτων πριν τη διαγραφή ενός τόπου κυνηγιού από τη µνήµη του 

µυρµηγκιού 

και τέλος: 

• το κριτήριο σύγκλισης 
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7 EXTENDED ANT COLONY OPTIMIZATION (EACO) 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της έρευνας του Εργαστηρίου Θερµικών Στροβιλοµηχανών του ΕΜΠ 

δοκιµάζονται και αναπτύσσονται νέοι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης για την εφαρµογή τους στην 

Αντίστροφη Σχεδίαση Αεροτοµών. Καθώς, το συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να παρασταθεί 

γραφικά µε περιοχές µέσα στις οποίες κινούνται τα σηµεία ελέγχου των καµπυλών Bezier 

προτάθηκε η χρήση των αλγορίθµων ACO και συγκεκριµένα του AS που επιλύει προβλήµατα 

που έχουν γραφική απεικόνιση. Όµως, η άµεση εφαρµογή του AS στο πρόβληµα IDS δεν είναι 

δυνατή καθώς ο AS έχει σχεδιασθεί για διακριτά προβλήµατα. Εποµένως, έγινε αναγκαία η 

επέκταση του αλγορίθµου και στο συνεχές χώρο. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας ήταν ο 

αλγόριθµος Extended Ant Colony Optimization (EACO) [53], ο οποίος ενσωµατώνει στοιχεία 

από όλους τους αλγορίθµους ACO. 

7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έστω λοιπόν ότι έχουµε µια αεροτοµή η οποία παραµετροποιείται µε τον τρόπο που 

αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.2. Η βασική ιδέα είναι να χρησιµοποιηθεί κάθε περιοχή µέσα στην 

οποία µετακινούνται τα σηµεία ελέγχου της καµπύλης Bezier ως µια πόλη – ισοδύναµη µε τις 

πόλεις των διακριτών ACO – µέσα στην οποία όµως µπορεί να κινηθεί το «ψηφιακό» µυρµήγκι. 

Προφανώς, κάθε µυρµήγκι ξεκινάει από µια τέτοια πόλη και µετακινείται διαδοχικά στις 

γειτονικές του πόλεις µέχρι να επιστρέψει στη αρχική όπου έχει και την «φωλιά» του. Η 

διαδροµή κάθε µυρµηγκιού, δηλαδή η σειρά διαδοχής των πόλεων, είναι γνωστή και ταυτίζεται 

µε την αύξουσα σειρά των σηµείων ελέγχου των καµπυλών Bezier.  

Αναλυτικότερα, επειδή οι καµπύλες Bezier περιλαµβάνουν και σταθερά σηµεία ελέγχου και 

επιπλέον η κίνηση των υπόλοιπων σηµείων ελέγχου είναι δυνατή µόνο κατά τον άξονα των y, 

είναι δυνατή η ταύτιση κάθε βαθµού ελευθερίας των καµπυλών µε µια πόλη. Η αρίθµηση, 

συνεπώς, των πόλεων-βαθµών ελευθερίας γίνεται από το 1 έως το n. Τέλος, η διαδροµή κάθε 

µυρµηγκιού είναι κλειστή. Το πρόβληµα αυτό, συνεπώς, µπορεί να παροµοιασθεί µε το TSP µε 

τη διαφορά ότι η διαδοχή των πόλεων είναι γνωστή όχι όµως και η ακριβής θέση του 

µυρµηγκιού σε κάθε πόλη αφού τα µυρµήγκια µπορούν να κινηθούν µέσα στις πόλεις. 
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Εικόνα 22. Παρουσίαση των πόλεων-βαθµών ελευθερίας. Με διακεκοµµένη γραµµή παρουσιάζεται η κλειστή 
διαδροµή ενός µυρµηγκιού. Με (x) συµβολίζονται τα σηµεία που επισκέπτεται το µυρµήγκι σε κάθε πόλη, µε 
(Ι) οι περιοχές στις οποίες µπορεί να κινηθεί το µυρµήγκι µέσα σε κάθε πόλη και µε (Ο) η φωλιά του 
µυρµηγκιού. 

 

Το ταξίδι κάθε µυρµηγκιού ξεκινάει από το σηµείο της πόλης που έχει τη µέγιστη 

πιθανότητα επιλογής. Το σηµείο αυτό θα το ονοµάζουµε φωλιά (nest) και αντιπροσωπεύει τη 

συγκεντρωµένη γνώση (εµπειρία) της αποικίας όσον αφορά πιο είναι το καλύτερο σηµείο σε 

κάθε πόλη. Η εµπειρία εξαρτάται από τα επίπεδα της φεροµόνης αλλά και της ορατότητας, οι 

οποίες ποσότητες θα ορισθούν παρακάτω. 

Το «ψηφιακό» µυρµήγκι συνεχίζει το ταξίδι του µετακινούµενο από πόλη σε πόλη 

ακολουθώντας τον αύξοντα αριθµό των πόλεων. Η επιλογή της θέσης που θα επισκεφθεί σε 

κάθε πόλη γίνεται σύµφωνα µε τον γνωστό τυχαίο-αναλογικό κανόνα µετάβασης µε κάποιες 

τροποποιήσεις για να ανταποκρίνεται στα συνεχή προβλήµατα. 

Όταν ένα µυρµήγκι ολοκληρώσει το ταξίδι του, δηλαδή επιστρέψει στη φωλιά του, τότε 

δηµιουργούµε το περίγραµµα της αεροτοµής που προκύπτει µε χρήση των πολυωνύµων Bezier 

µε σηµεία ελέγχου τις θέσεις που επισκέφθηκε το «ψηφιακό» µυρµήγκι στις πόλεις. Η αεροτοµή 

αυτή (Εικόνα 24) πρέπει να αξιολογηθεί και να συγκριθεί µε το στόχο µας (Εικόνα 25). 

Εποµένως, υπολογίζουµε µε τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία της ρευστοµηχανικής (βλέπε 

Κεφάλαιο 5) την κατανοµή πιέσεων γύρω από την αεροτοµή που δηµιούργησε το µυρµήγκι. 

Συνεπώς έχουµε δύο κλειστές καµπύλες, µια του στόχου (Εικόνα 25) και µια της νέας 

αεροτοµής (Εικόνα 26), µε συντεταγµένες x τη θέση στη χορδή της αεροτοµής και y την τιµή 

της πίεσης. Οι καµπύλες αυτές δεν συµπίπτουν απόλυτα δηµιουργώντας ανάµεσά τους κλειστά 

χωρία. Προφανώς, για να επιτύχουµε σύγκλιση των δύο καµπυλών θα πρέπει να µηδενίσουµε το 
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εµβαδόν που περικλείεται ανάµεσά τους και άρα το πρόβληµα αυτό είναι ένα πρόβληµα 

ελαχιστοποίησης εµβαδού. 

Η φεροµόνη που εναποθέτει κάθε µυρµήγκι στις πόλεις από όπου πέρασε ισούται µε την 

αντίστροφη τιµή του εµβαδού που περικλείεται από τις δύο καµπύλες. Οµοίως, θέτουµε την 

ορατότητα ίση µε την αντίστροφη τιµή του εµβαδού που περικλείεται από τις δύο καµπύλες στη 

γειτονιά της πόλης. Η εναπόθεση της φεροµόνης στην πόλη από τα µυρµήγκια γίνεται µε 

εκθετική (ή άλλη φθίνουσα) κατανοµή πάνω στην πόλη µε κέντρο το σηµείο που επισκέφτηκε 

το µυρµήγκι. Η  αποµνηµόνευση της ορατότητας γίνεται συγκρατώντας τη µέγιστη ορατότητα ή 

προφανώς το ελάχιστο εµβαδόν. 

Η ορατότητα στο IDS, εν αντιθέσει µε το TSP, είναι µια δυναµικώς µεταβαλλόµενη 

ποσότητα καθώς εξαρτάται από τη σχετική θέση των σηµείων ελέγχου. Η παρατήρηση αυτή 

οδήγησε σε µια νέα προσέγγιση του προβλήµατος η οποία τελικά έδωσε και καλύτερα 

αποτελέσµατα.  

Έστω οι βαθµοί ελευθερίας f και f+1, µε f=1,2,...,n-1 (Εικόνα 29). Με βάση αυτούς 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια τετράγωνη διδιάστατη περιοχή µε τετµηµένη τον f βαθµό 

ελευθερίας και τεταγµένη τον f+1 (Εικόνα 28). Κάθε τέτοια περιοχή αντιπροσωπεύει πλέον µια 

πόλη µέσα στην οποία είναι δυνατόν να σταθµεύσουν τα µυρµήγκια ταξιδεύοντας από πόλη σε 

πόλη. Ο συνολικός αριθµός των πόλεων είναι n. Η τελευταία πόλη, δηλαδή η n, έχει τετµηµένη 

τον n βαθµό ελευθερίας και τεταγµένη τον 1ο βαθµό ελευθερίας του προβλήµατος. 

Το µυρµήγκι συνεχίζει το ταξίδι του στη γειτονική πόλη έχοντας, όµως, πλέον γνωστή 

τουλάχιστον την τετµηµένη ή την τεταγµένη της επόµενης θέσης του καθώς κάθε πόλη έχει στον 

άξονα των x τον βαθµό ελευθερίας που είχε η προηγούµενη στον άξονα των y (Εικόνα 30). Η 

διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι το «ψηφιακό» µυρµήγκι να επιστρέψει στη φωλιά του. Όταν 

το ταξίδι ολοκληρωθεί, υπολογίζεται η συνολική «απόσταση» του, εναποτίθεται η ανάλογη 

ποσότητα φεροµόνης και αποµνηµονεύεται η ορατότητα. 

Το πρόβληµα της µετάβασης από τους διακριτούς αλγορίθµους στους συνεχείς εντοπίζεται 

βασικά στη διακριτοποίηση του χώρου. Στον EACO αυτό επιτυγχάνεται µε τη διακριτοποίηση 

είτε του µονοδιάστατου είτε του δισδιάστατου χώρου µε ένα συγκεκριµένο αριθµό κόµβων. 

Πάνω στους κόµβους αυτούς εναποτίθεται η φεροµόνη, αλλά και αποµνηµονεύεται η 

ορατότητα. Ενώ, όµως, η αποθήκευση των µεταβλητών γίνεται διακριτά, η χρήση τους γίνεται 

στο συνεχές πεδίο καθώς πραγµατοποιούνται αναλυτικές προσεγγίσεις µε πολυώνυµα (βλέπε 

παρακάτω Κεφάλαια 7.3 και 8.2.5). 
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Εικόνα 23. Η αεροτοµή NACA 0012. 
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Εικόνα 24. Η αεροτοµή (έστω αεροτοµή Ι) που προκύπτει από τη «διαδροµή» του µυρµηγκιού που εντόπισε 
την καλύτερη λύση κατά τη δεύτερη επανάληψη του αλγορίθµου σε µια εκτέλεση του EACO. 
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Εικόνα 25. Η κατανοµή πιέσεων για αστρόβιλη και ασυµπίεστη ροή γύρω από την αεροτοµή NACA 0012 
(Εικόνα 23). Η γωνία προσβολής είναι 10° και η αδιάστατη ταχύτητα στο ∞ είναι ίση µε τη µονάδα. 
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Εικόνα 26. Η κατανοµή πιέσεων για αστρόβιλη και ασυµπίεστη ροή γύρω από την αεροτοµή Ι (Εικόνα 24). Η 
γωνία προσβολής είναι 10° και η αδιάστατη ταχύτητα στο ∞ είναι ίση µε τη µονάδα. 
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Αεροτοµή υπό αξιολόγηση (Αεροτοµή Ι) Στόχος (NACA 0012)
 

Εικόνα 27. Οι κατανοµές πιέσεων των δύο αεροτοµών (Ι και NACA 0012). Σκοπός µας είναι η 
ελαχιστοποίηση του εµβαδού που περικλείεται από αυτές τις δύο καµπύλες. 

 

Εικόνα 28. Λεπτοµέρεια Ι (Εικόνα 29). Η πόλη (f) που δηµιουργείται από τους βαθµούς ελευθερίας (f) και 
(f+1). Το γραµµοσκιασµένο εµβαδό αντιστοιχεί στην ορατότητα της πόλεως (f). 
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Εικόνα 29.  Οι κατανοµές πιέσεων των δύο αεροτοµών (Ι και NACA 0012). Με γραµµοσκίαση εµφανίζεται το 
εµβαδό που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Με διακεκοµµένη γραµµή εµφανίζονται οι περιοχές πάνω στις οποίες 
µπορούν να κινηθούν τα σηµεία ελέγχου των καµπυλών Bezier (βαθµοί ελευθερίας). 

 

Εικόνα 30. Παρουσίαση των πόλεων που δηµιουργούνται µε δύο βαθµούς ελευθερίας. Με διακεκοµµένη 
γραµµή παρουσιάζεται η κλειστή διαδροµή ενός µυρµηγκιού. Με (x) συµβολίζονται τα σηµεία ελέγχου των 
καµπυλών Bezier, µε (Ι) οι περιοχές στις οποίες µπορούν να κινηθούν αυτά (βαθµοί ελευθερίας)  και µε (Ο) η 
φωλιά του µυρµηγκιού. Το ψηφιακό µυρµήγκι µπορεί να κινηθεί µέσα σε κάθε τετράγωνο, αλλά πάντα µε 
γνωστή τη µια συνιστώσα της θέσης του. Η διαδικασία που παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα δίνει το 
ίδιο αποτέλεσµα µε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην Εικόνα 22. 
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7.3 ΑΝΑΛΥΣΗ 

Μετά τη γενική περιγραφή του EACO, ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση των 

µηχανισµών του αλγορίθµου. 

Καταρχήν, για την υλοποίηση του αλγορίθµου απαιτούνται τρία πλέγµατα για κάθε πόλη. Σε 

αυτά τα πλέγµατα θα εναποτίθεται η φεροµόνη, θα αποθηκεύεται η πιθανότητα και θα 

αποµνηµονεύεται η ορατότητα. Ο αριθµός N των κόµβων (nodes) κάθε βαθµού ελευθερίας που 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των πλεγµάτων είναι µια από τις σηµαντικές παραµέτρους 

του αλγορίθµου. 

 

 

Εικόνα 31. Το πλέγµα µιας πόλης f µε Ν=6 κόµβους σε κάθε βαθµό ελευθερίας (f και f+1). 

 

Η αρχικοποίηση (initialization) των επιπέδων της φεροµόνης γίνεται µε µια τιµή το, ενώ της 

ορατότητας µε τη µηδενική τιµή καθώς το πρόβληµα IDS είναι δυναµικό και η ορατότητα δεν 

είναι γνωστή εκ των προτέρων. Εποµένως, είναι απαραίτητο τα µυρµήγκια να 

πραγµατοποιήσουν µερικά τελείως τυχαία ταξίδια και µε αυτό τον τρόπο να καθορίσουν τις 

πρώτες τιµές της ορατότητας καθώς και της φεροµόνης. Μια από της παραµέτρους, λοιπόν, του 

αλγορίθµου είναι ο αριθµός των µυρµηγκιών (minit) που θα κάνουν τυχαία ταξίδια. Προφανώς, ο 

αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι ούτε πολύ µεγάλος, καθώς για παράδειγµα ο υπολογισµός της 

κατανοµής των πιέσεων µε χρήση των εξισώσεων Navier-Stokes είναι χρονοβόρος, αλλά ούτε 

και πολύ µικρός γιατί τότε θα αργήσει ο αλγόριθµος να εντοπίσει κάποιες καλές λύσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση ξεκινούν τα ταξίδια των µυρµηγκιών. Ο συνολικός 

αριθµός των µυρµηγκιών που ταξιδεύουν ανά επανάληψη - iteration (ή κύκλο - cycle) 

επιλέγεται να είναι ίσος µε τον αριθµό των πόλεων, δηλαδή m=n. Η επιλογή αυτή βασίζεται σε 

προηγούµενες εργασίες [20], [22]. Εξάλλου, ειδικά στο πρόβληµά µας, η επιλογή αυτή είναι η 
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ενδεδειγµένη καθώς κάθε µυρµήγκι ξεκινάει εκµεταλλευόµενο την εµπειρία της πόλης του, 

γεγονός που θα έκανε δύο ή περισσότερα µυρµήγκια να ξεκινούν και να τελειώνουν το ταξίδι 

τους στο ίδιο σηµείο (φωλιά) σε κάθε επανάληψη πραγµατοποιώντας µειωµένη εξερεύνηση 

(exploration) του χώρου και άρα σπατάλη υπολογιστικού χρόνου. Επίσης, σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι τα υπολογιστικά εργαλεία της ρευστοµηχανικής είναι εξαιρετικά χρονοβόρα µε 

αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός µυρµηγκιών να οδηγεί σε χρονοβόρες εκτελέσεις του 

προγράµµατος. 

Στην αρχή κάθε επανάληψης (iteration) του αλγορίθµου υπολογίζεται η πιθανότητα 

εκλογής κάθε κόµβου όλων των πόλεων µε βάση τη συγκεντρωµένη εµπειρία της αποικίας, 

δηλαδή την ορατότητα και τα επίπεδα της φεροµόνης. Η πιθανότητα αυτή, όπως και σε όλους 

τους αλγορίθµους ACO, υπολογίζεται µέσω του τυχαίου-αναλογικού κανόνα µετάβασης και 

αποθηκεύεται στους κόµβους του αντίστοιχου πλέγµατος της πόλης. Ο τυχαίος-αναλογικός 

κανόνας µετάβασης στον EACO είναι: 
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Εξ.  24 

όπου: 

( )tpcij  είναι η πιθανότητα του κόµβου (i,j)c της πόλης c κατά την επανάληψη t. 

( )tcijτ  είναι η φεροµόνη του κόµβου (i,j)c της πόλης c κατά την επανάληψη t. 

( )tcijη  είναι η ορατότητα του κόµβου (i,j)c της πόλης c κατά την επανάληψη t. 

α, β είναι παράµετροι που εκφράζουν το ποσοστό επίδρασης της φεροµόνης και της 

ορατότητας στον υπολογισµό της πιθανότητας του κόµβου (i,j)c. 

Η θέση της φωλιάς (nest) των µυρµηγκιών σε κάθε πόλη επιλέγεται στο σηµείο µε τη 

µέγιστη πιθανότητα. Η επιλογή29 αυτή γίνεται έτσι ώστε το µυρµήγκι να εκµεταλλευθεί τη 

βέλτιστη τοπική λύση και κατόπιν να εξερευνήσει τον υπόλοιπο χώρο. Η διαδικασία έχει ως 

εξής, επιλέγεται ο κόµβος της πόλεως µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα (κανόνας µέγιστης 

πιθανότητας – maximum probability rule): 

                                                 
29 Κάτι αντίστοιχο γίνεται όπως έχουµε ήδη δει και στον ACS. 
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και γίνεται παρεµβολή (βλέπε Κεφάλαιο 8.2.5) µε τα γύρω σηµεία έτσι ώστε η καµπύλη ή η 

επιφάνεια που θα προκύψει να δίνει το µέγιστο της περιοχής. 
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Εικόνα 32. Η κατανοµή της ορατότητας στους κόµβους του 
πλέγµατος στην 1η πόλη κατά την 2η επανάληψη του 
αλγορίθµου σε µια εκτέλεση του EACO. 
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Εικόνα 33. Η κατανοµή της φεροµόνης στους κόµβους 
του πλέγµατος στην 1η πόλη κατά την 2η επανάληψη του 
αλγορίθµου σε µια εκτέλεση του EACO. 
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Εικόνα 34. Η κατανοµή της πιθανότητας στους κόµβους 
του πλέγµατος στην 1η πόλη κατά την 2η επανάληψη του 
αλγορίθµου σε µια εκτέλεση του EACO.  Ο κόµβος µε τη 
µέγιστη πιθανότητα εκλογής είναι ο (9,9) µε τιµή 0.0811. 

 

Εικόνα 35. Παράδειγµα παρεµβολής επιφάνειας σε 5 
σηµεία γύρω από τον κόµβο µε τη µέγιστη πιθανότητα 
εκλογής – κόµβος (9,9) (Εικόνα 34). Το µέγιστο της 
επιφάνειας έχει τιµή ίση µε 0.0831 και βρίσκεται στο 
σηµείο (8.768,8.877). Το σηµείο αυτό αποτελεί τη 
«φωλιά» των µυρµηγκιών στη συγκεκριµένη πόλη (1η 
πόλη) κατά τη 2η επανάληψη του αλγορίθµου. 
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Παρακάτω, περιγράφεται η επιλογή της θέσης του µυρµηγκιού στην επόµενη πόλη του 

ταξιδιού του. Έστω ότι το µυρµήγκι k βρίσκεται στη θέση (x,y)c-1 στην πόλη30 c-1 µε τους 

βαθµούς ελευθερίας f-1 (άξονας x) και f (άξονας y) να προσδιορίζουν την επιφάνειά της. Τότε, οι 

βαθµοί ελευθερίας που θα ορίζουν την επιφάνεια της επόµενης πόλης c θα είναι οι f (άξονας x) 

και f+1 (άξονας y). 

 

 

Εικόνα 36. Το πρώτο στάδιο της µετακίνησης του «ψηφιακού» µυρµηγκιού από την πόλη c-1 στην πόλη c. 

 

Εποµένως, θα είναι xc=yc-1, δηλαδή είναι γνωστή η τετµηµένη της νέας θέσης του 

µυρµηγκιού στην πόλη c, και µένει να προσδιορισθεί η τεταγµένη yc. Για να µπορούµε να 

επιλέξουµε ένα σηµείο πάνω στην ευθεία x=xc, θα πρέπει να έχουµε κάποια δεδοµένα για τα 

επίπεδα της φεροµόνης και της ορατότητας πάνω στην ευθεία αυτή. Όµως, η συντεταγµένη xc 

καθώς είναι ένα συνεχές µέγεθος σπάνια συµπίπτει µε κάποιον από τους κόµβους του 

πλέγµατος. Συνεπώς, πρέπει να δηµιουργήσουµε κόµβους πάνω στην ευθεία x=xc όπου και θα 

προσδιορίζεται η πιθανότητα εκλογής τους. 

Έστω, λοιπόν, ότι η συντεταγµένη xc βρίσκεται ανάµεσα στους κόµβους (i,1)c και (i+1,1)c. 

Τότε για κάθε j µε j=1,2,…,N εκτελούµε γραµµική παρεµβολή µεταξύ των κόµβων (i,j)c και 

(i+1,j)c και του σηµείου (xc,j)c έτσι ώστε να προσδιορίσουµε την πιθανότητα στους νέους 

κόµβους που δηµιουργούνται πάνω στην ευθεία x=xc (Εικόνα 37). Η σχέση που καθορίζει την 

πιθανότητα 1
jp  του κόµβου j πάνω στην ευθεία x=xc είναι η εξής: 

                                                 
30 Σηµείωση: η πόλη c θα έχει τον ίδιο αύξοντα αριθµό µε αυτόν του βαθµού ελευθερίας του άξονα x της 

πόλης, δηλαδή τον f. Συνεπώς c=f. 
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Εικόνα 37. Το δεύτερο στάδιο της µετακίνησης του «ψηφιακού» µυρµηγκιού από την πόλη c-1 στην πόλη c. 
Παρουσιάζεται η ευθεία x=xc και οι προσωρινοί κόµβοι που δηµιουργούνται για την αποθήκευση της 
πιθανότητας 1

jp  πάνω στην ευθεία x=xc. 

 

 

Εικόνα 38. Το τρίτο στάδιο της µετακίνησης του «ψηφιακού» µυρµηγκιού από την πόλη c-1 στην πόλη c. 
Παρουσιάζονται οι προσωρινοί κόµβοι που δηµιουργούνται για την αποθήκευση της πιθανότητας 2

jp  πάνω 
στην ευθεία x=xc και η τυχαία επιλογή της συντεταγµένης yc στην περιοχή (xc,j)c µε (xc,j+1)c. 

 

Κατόπιν, υπολογίζουµε την πιθανότητα 2
jp  στις θέσεις που βρίσκονται στο µέσο της 

απόστασης των κόµβων (xc,j)c και (xc,j+1)c µε j=1,2,…,N-1 χρησιµοποιώντας τη σχέση: 

2

1
1

1
2 ++
= jj

j

pp
p  Εξ.  27 

Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται νέοι κόµβοι (Εικόνα 38). Αφού, λοιπόν, επιλεγεί 

τυχαία ένας κόµβος (xc,j)c µε βάση τις πιθανότητες 2
jp , στη συνέχεια µε µια γεννήτρια τυχαίων 
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αριθµών επιλέγουµε µια θέση στην περιοχή που ορίζεται από τους κόµβους (xc,j)c και (xc,j+1)c η 

οποία µετασχηµατίζεται στην τεταγµένη yc. 

Όταν ολοκληρώσει το ταξίδι του κάθε µυρµήγκι, θα πρέπει να εναποθέσει τη φεροµόνη 

αλλά και να αποµνηµονεύσει την ορατότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί κάθε πόλη 

διακριτοποιείται µε ένα αριθµό κόµβων N σε κάθε πλευρά. Στους κόµβους αυτούς εναποτίθεται 

η φεροµόνη και αποµνηµονεύεται η ορατότητα έτσι ώστε αργότερα να είναι δυνατή η 

παρεµβολή µεταξύ των κόµβων για τον υπολογισµό των πιθανοτήτων. 
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Εικόνα 39. Εναπόθεση φεροµόνης Τ1(0)=1.174 στο 
σηµείο (8.196, 10.095) µε r=0.3 σε πλέγµα µε Ν=11.  
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Εικόνα 40. Εναπόθεση φεροµόνης Τ1(0)=1.174 στο 
σηµείο (8.196, 10.095) µε r=0.05 σε πλέγµα µε Ν=11. 

 

Για την εναπόθεση της φεροµόνης επιλέχθηκε η χρήση εκθετικής κατανοµής (κανόνας 

εναπόθεσης της φεροµόνης – pheromone deposit rule): 

( ) ( ) ( )( )rdtTt k
cij

kk
cij

2exp −⋅=∆τ  Εξ.  28 

όπου: 

Τk(t) η ποσότητα της φεροµόνης που εναποθέτει το µυρµήγκι k κατά την επανάληψη t. 

( ) ( )( )tEctT k
f

k += 1  Εξ.  29 

Εk(t) το εµβαδόν που περικλείεται µεταξύ της καµπύλης πιέσεως του στόχου και της 

καµπύλης πιέσεως της αεροτοµής που δηµιούργησε το µυρµήγκι k κατά την επανάληψη t (το 

γραµµοσκιασµένο εµβαδό Εικόνα 29). 
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cf µια παράµετρος που λαµβάνει συνήθως µικρές τιµές. Η χρήση της έχει σκοπό να αποφύγει 

τα υπολογιστικά σφάλµατα που οφείλονται σε πολύ µικρές τιµές εµβαδού. 

k
cijd  η απόσταση στην πόλη c µεταξύ της θέσης (x,y)c που στάθµευσε το µυρµήγκι k και του 

κόµβου (i,j)c. 

r µια παράµετρος που εκφράζει το ρυθµό απόσβεσης της εκθετικής κατανοµής. 

Η αποµνηµόνευση της ορατότητας (visibility) για τη χρονική στιγµή (επανάληψη) t+1 

διέπεται από την εξής σχέση (κανόνας ανανέωσης της ορατότητας – visibility update rule): 

( ) ( ) ( )( )ttt cij
k
cijcij ηηη ,max1 =+  Εξ.  30 

όπου: 

( )tcijη  η ορατότητα που υπάρχει στους κόµβους (i,j)c της πόλης c στην αρχή της 

επανάληψης t. 

( )tk
cijη  η νέα ορατότητα που υπολογίζεται από το µυρµήγκι k και κατανέµεται εκθετικά 

στους κόµβους (i,j)c της πόλης c κατά την επανάληψη t. 

( ) ( ) ( )( )rdtt k
cij

k
c

k
cij

2exp −⋅=ηη  Εξ.  31 

( )tk
cη  η ορατότητα που υπολογίζει το µυρµήγκι k στην πόλη c κατά την επανάληψη t. 

( ) ( )( )tEct k
c

k
c += νη 1  Εξ.  32 

( )tE k
c  το εµβαδό που περικλείεται στη γειτονιά της πόλης c µεταξύ της καµπύλης πιέσεως 

του στόχου και της καµπύλης πιέσεως της αεροτοµής που δηµιούργησε το µυρµήγκι k κατά την 

επανάληψη t. Πιο συγκεκριµένα το εµβαδό αυτό ισούται µε το εµβαδό που περικλείεται από τις 

δύο καµπύλες πιέσεων µεταξύ δύο βαθµών ελευθερίας των πολυωνύµων Bezier (το 

γραµµοσκιασµένο εµβαδό Εικόνα 28). 

cv µια παράµετρος που λαµβάνει συνήθως µικρές τιµές. Η χρήση της έχει σκοπό να 

αποφύγει τα υπολογιστικά σφάλµατα που οφείλονται σε πολύ µικρές τιµές εµβαδού. 

Όταν όλα τα µυρµήγκια ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους, θα πρέπει να εφαρµοσθεί ο 

κανόνας ανανέωσης της φεροµόνης (pheromone update rule). Ο κανόνας αυτός στην 

περίπτωση του EACO γίνεται: 

( ) ( ) ( ) ( )ttt cijcijcij ττρτ ∆+−=+ 11  Εξ.  33 
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όπου: 

ρ µε 0≤ρ<1 ο συντελεστής εξάτµισης της φεροµόνης. 

( ) ( )∑
=

∆=∆
m

k

k
cijcij tt

1

ττ  Εξ.  34 

Η επέκταση της παραπάνω σχέσης ώστε να περιλαµβάνει «εκλεκτά» µυρµήγκια (elitist ants) 

όπως στον ASe είναι άµεση. Όπως επίσης, άµεση είναι και η αλλαγή της σχέσης ώστε να 

επιτρέπει µόνο στο µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη έως τώρα λύση (global best ant) να 

εναποθέτει φεροµόνη (ACS) ή σε συνδυασµό του µυρµηγκιού που έχει βρει τη βέλτιστη έως 

τώρα λύση και του µυρµηγκιού που βρίσκει τη βέλτιστη λύση κάθε επανάληψης (iteration best 

ant) (MMAS). 

Όταν για ένα συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων ο αλγόριθµος δεν επιτυγχάνει να εντοπίσει 

νέες βέλτιστες λύσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσουµε τους µηχανισµούς οµαλοποίησης της 

φεροµόνης ή/και επαναρχικοποίησης της φεροµόνης και της ορατότητας. 

Η οµαλοποίηση της φεροµόνης (smoothing of pheromone trail) έχει ως σκοπό την αύξηση 

των επιπέδων της φεροµόνης µέσα σε κάθε πόλη ανάλογα µε τη διαφορά τους από το τgl έτσι 

ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιλογής θέσεων µε χαµηλά  επίπεδα φεροµόνης. Σηµαντική 

παράµετρος του µηχανισµού είναι ο αριθµός των επαναλήψεων, έστω nts, χωρίς την εύρεση νέας 

βέλτιστης τιµής για τον οποίο ενεργοποιείται ο µηχανισµός. 

Η σχέση που υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία έχει ως εξής: 

( ) ( ) ( ) ( )( )tttt cijglcijcij ττδττ −⋅+←  Εξ.  35 

όπου: 

δ∈[0,1]. Για δ=1, γίνεται τcij=τgl για κάθε c, i, j και εποµένως έχουµε επαναρχικοποίηση των 

επιπέδων της φεροµόνης σε µια µεγάλη τιµή, ενώ για δ=0 απενεργοποιείται ο µηχανισµός αυτός. 

τgl είναι µια δυναµικώς µεταβαλλόµενη ποσότητα και µπορεί να αντιπροσωπεύει τη µέγιστη 

ποσότητα φεροµόνης σε κάθε πόλη (ή τη µέγιστη ποσότητα φεροµόνης όλων των πόλεων), τη 

ποσότητα φεροµόνης που εναποθέτει στη διαδροµή του το µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη 

έως τώρα λύση (global best ant ή global leader)  ή τέλος το άνω όριο της φεροµόνης τmax σε 

περίπτωση που χρησιµοποιείται ο MMEACO. 

Η επαναρχικοποίηση (reinitialization) των επιπέδων της φεροµόνης και της ορατότητας 

γίνεται µε σκοπό την επανεκκίνηση του αλγορίθµου ελπίζοντας ότι µια νέα τυχαία αλληλουχία 
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αριθµών θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα στην έρευνα. Προφανώς, ο µηχανισµός υλοποιείται 

µε τη σχέση: τcij=το (σε µια διαφορετική έκδοση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η σχέση: ηcij=0). 

Σε µια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του αλγορίθµου EACO χρησιµοποιήθηκαν άνω 

και κάτω όρια στην ποσότητα της φεροµόνης. Θα ονοµάζουµε αυτή την έκδοση του EACO 

ως MMEACO (Max Min Extended Ant Colony Optimization). Ο σκοπός του άνω ορίου είναι να 

µην επιτρέψει σε κάποιες περιοχές να συγκεντρώσουν πολύ φεροµόνη µε συνέπεια να 

παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα επιλογής και άρα να ελκύουν το µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού των µυρµηγκιών. Επιπλέον, το κάτω όριο της φεροµόνης διασφαλίζει το ότι καµία 

περιοχή στις πόλεις δεν θα έχει µηδενική ή περίπου µηδενική πιθανότητα εκλογής. Με τις 

αλλαγές αυτές διασφαλίζεται η καλύτερη εξερεύνηση (exploration) του χώρου των λύσεων 

χωρίς όµως να µειώνεται η εκµετάλλευση (exploitation) των περιοχών που έχουν δώσει καλές 

λύσεις. 

Τα άνω όριο της φεροµόνης στην περίπτωση του MMEACO ορίζεται µε την παρακάτω 

σχέση: 

( )tTbestρ
τ 1

max =  Εξ.  36 

όπου ( )tTbest  η ποσότητα της φεροµόνης της βέλτιστης έως τώρα λύσης. Συνεπώς, το τmax είναι 

δυναµικώς µεταβαλλόµενο. 

Το κάτω όριο της φεροµόνης δεν µπορεί να ορισθεί µε σχέση παρόµοια µε αυτήν του 

MMAS (Εξ.  17) καθώς το πρόβληµα της Αντίστροφης Σχεδίασης Αεροτοµών είναι συνεχές και 

όχι διακριτό. Συνεπώς, το κάτω όριο τmin θα πρέπει να καθορίζεται από το χρήστη είτε ως τιµή 

είτε ως ποσοστό επί του άνω ορίου της φεροµόνης τmax. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε συνοπτικά τη διαδικασία υλοποίησης του 

EACO για την επίλυση του IDS όπως επίσης και τον αντίστοιχο ψευτοκώδικα (Κώδικας 3) για 

άµεση προγραµµατιστική ανάπτυξη του αλγορίθµου. 
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Έναρξη Αλγορίθµου 

Βήµα 1ο: 

Θέτουµε τη φεροµόνη και την ορατότητα στις αρχικές τους τιµές σε όλες τις πόλεις.  

Κάθε µυρµήγκι από τα minit πραγµατοποιεί ένα τυχαίο ταξίδι. 

Με το πέρας του ταξιδιού του, κάθε µυρµήγκι εναποθέτει φεροµόνη (Εξ.  33 µε ρ=0) και 

υπολογίζει την ορατότητα (Εξ.  30) στις περιοχές που επισκέφθηκε. 

Υπολογίζουµε την πιθανότητα εκλογής κάθε κόµβου σε κάθε πόλη pcij (Εξ.  24). 

Βήµα 2ο: 

Για κάθε µυρµήγκι από τα m επιλέγουµε τη «φωλιά» του στην αρχική πόλη. 

Η «φωλιά» βρίσκεται στο σηµείο µε τη µέγιστη πιθανότητα εκλογής στην πόλη. 

Το σηµείο αυτό εντοπίζεται πάνω στην επιφάνεια που προσδιορίζει την κατανοµή της 

πιθανότητας εκλογής κάθε σηµείου και δηµιουργείται µε παρεµβολή των κόµβων που 

βρίσκονται στη γειτονία του κόµβου που προκύπτει από την Εξ.  25. 

Βήµα 3ο: 

Κάθε µυρµήγκι µετακινείται στην επόµενη πόλη µέχρι να ολοκληρώσει το «ταξίδι» του, 

δηλαδή να επιστρέψει στη «φωλιά» του.  

Σε κάθε τέτοια µετακίνηση το µυρµήγκι γνωρίζει την τετµηµένη της επόµενης θέσης του 

η οποία είναι ίδια µε την τεταγµένη της προηγούµενης. 

Την τεταγµένη στη νέα θέση την επιλέγει τυχαία στη γειτονιά του κόµβου που προκύπτει 

από την Εξ.  27. 

Βήµα 4ο: 

Για κάθε «ταξίδι» των µυρµηγκιών δηµιουργούµε το περίγραµµα της αεροτοµής που 

προκύπτει µε χρήση των πολυωνύµων Bezier- Bernstein. 

Υπολογίζουµε την κατανοµή των πιέσεων γύρω από κάθε αεροτοµή µε χρήση της 

µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων ή µε επίλυση των εξισώσεων Euler ή Navier-Stokes. 

Συγκρίνουµε την κατανοµή των πιέσεων κάθε νέας αεροτοµής µε αυτή του στόχου. 

Βήµα 5ο: 
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Συγκρατούµε το ολικό βέλτιστο και την αντίστοιχη διαδροµή του µυρµηγκιού.  

Βήµα 6ο: 

Πραγµατοποιούµε τοπική έρευνα αν χρειάζεται. 

Βήµα 7ο: 

Ανανεώνουµε τη φεροµόνη στις περιοχές που επισκέφτηκαν τα µυρµήγκια µε βάση τον 

κανόνα ανανέωσης της φεροµόνης (Εξ.  33). 

Ανανεώνουµε την ορατότητα στις περιοχές που επισκέφτηκαν τα µυρµήγκια µε βάση τον 

κανόνα ανανέωσης της ορατότητας (Εξ.  30). 

Υπολογίζουµε την πιθανότητα εκλογής κάθε κόµβου σε κάθε πόλη pcij (Εξ.  24). 

Βήµα 8ο: 

Πραγµατοποιούµε οµαλοποίηση της φεροµόνης (Εξ.  35) αν χρειάζεται. 

Πραγµατοποιούµε επαναρχικοποίηση του αλγορίθµου αν χρειάζεται. 

Βήµα 9ο: 

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία από το βήµα 2 µέχρι έως ότου ολοκληρωθεί ένας 

συγκεκριµένος αριθµός επαναλήψεων ή επιτευχθεί κάποιο κριτήριο σύγκλισης. 

Βήµα 10ο: 

Εκτυπώνουµε τη βέλτιστη αεροτοµή που βρέθηκε καθώς και την αντίστοιχη κατανοµή 

των πιέσεων.  

Ολοκλήρωση Αλγορίθµου. 
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Κώδικας 3. Ψευτοκώδικας EACO για το IDS 
 
Start: 
 
// Initialize 
For c: 1 to n 
   For i, j: 1 to N 
      Set τcij(0) = το 
      Set ηcij(0) = 0 
   End for 
End for 
Initialize minimum tour “length”: Ebest 
For k: 1 to minit 
   Perform Random Tour 
   For c: 1 to n 
      For i, j: 1 to N 
         Update pheromone trails τcij by applying pheromone update rule with ρ = 0 
         Update visibility ηcij with visibility update rule 
      End for 
   End for 
End for 
For c: 1 to n 
   For i, j: 1 to N 
      Calculate probability pcij with random proportional transition rule 
   End for 
End for 
 
// Main Loop 
For t: 1 to maximum iterations 
 
   // Create Tour 
   For k: 1 to m 
      Select nest (xc,yc)c of ant k in town c = k by applying maximum probability rule and by 
         interpolating around best node 
      For counter: 1 to n-1 
         Set xc+1= yc 
         Select next town c = c+1 (if c > n then c = 1) 
         Select node (xc,j)c in town c by applying roulette wheel with probabilities pj

2 

         Select randomly a position (xc,yc)c in the neighborhood of (xc,j)c 
      End for 
   End for 
 
   // Evaluate tour “length” 
   For k: 1 to m 
      Construct airfoil contour with Bezier polynomials 
      Calculate pressure distribution by applying Panel Method or by solving Euler or  
         Navier-Stokes Equations 
      Compare with target => Calculate Ek(t) and Ec

k(t) 
      If Ek(t) < Ebest set Ebest = Ek(t) and keep town positions of best tour 
   End for 
   Perform Local Search if necessary 
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   // Update variables 
   For k: 1 to m 
      For c: 1 to n 
         For i, j: 1 to N 
            Update pheromone trails τcij by applying pheromone update rule 
            Update visibility ηcij with visibility update rule 
         End for 
      End for 
   For c: 1 to n 
      For i, j: 1 to N 
         Calculate probability pcij with random proportional transition rule 
      End for 
   End for 
   Apply Trail Smoothing if necessary 
   Apply Trail Reinitialization if necessary 
 
End for 
 
Print Ebest and best tour town positions 
 
Stop 
 

 



 

 

 



 

  -77- 

 

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ EACO 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει παράθεση, ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσµάτων όπως 

αυτά προκύπτουν από διάφορες εκτελέσεις του αλγορίθµου σε διάφορες αεροτοµές µε 

διαφορετικές οριακές συνθήκες. Σε πρώτη φάση θα γίνει ρύθµιση (tuning) του αλγορίθµου 

EACO έτσι ώστε να προσδιορισθούν µε σχετική ακρίβεια οι τιµές των παραµέτρων που θα 

δίνουν τα βέλτιστα αποτελέσµατα και, τέλος, θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα των 

εκτελέσεων του αλγορίθµου για ένα αριθµό αεροτοµών. 

8.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ EACO 

Για τη ρύθµιση (tuning) του EACO χρησιµοποιείται η υπόθεση ceteris paribus µε βάση την 

οποία µεταβάλλεται πάντοτε µόνο ένα χαρακτηριστικό του αλγορίθµου και εποµένως 

οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοσή του µπορεί να αποδοθεί µόνο σε αυτό το χαρακτηριστικό. 

Για την ορθότερη εκτίµηση των αποτελεσµάτων, θα πραγµατοποιούνται 20 εκτελέσεις του 

αλγορίθµου και θα λαµβάνεται ο µέσος όρος αυτών. Ο µέγιστος αριθµός των επαναλήψεων 

(maximum iterations) κάθε εκτέλεσης του αλγορίθµου τίθεται ίσος µε 200.  

Τα αποτελέσµατα στους πίνακες δείχνουν το µέσο όρο του δεκαδικού λογάριθµου του 

ελαχίστου εµβαδού που υπολογίσθηκε, το µέσο όρο των επαναλήψεων (iterations) στο οποίο 

βρέθηκε, καθώς και τον αριθµό των εκτιµήσεων (evaluations), που στην περίπτωσή µας 

αντιστοιχούν στον αριθµό εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων. Τέλος, σε 

αρκετούς πίνακες εµφανίζεται και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) από το µέσο όρο του δεκαδικού 

λογάριθµου του ελαχίστου εµβαδού που υπολογίσθηκε. 

Για τη ρύθµιση του αλγορίθµου θα χρησιµοποιήσουµε την αεροτοµή NACA 0012 (Εικόνα 

23) µε γωνία προσβολής στις 0° και αδιάστατη ταχύτητα στο άπειρο ίση µε τη µονάδα. Για την 

επίλυση του ρευστοδυναµικού προβλήµατος χρησιµοποιούµε τη µέθοδο των ιδιόµορφων 

σηµείων, η οποία µας δίνει την κατανοµή των πιέσεων γύρω από την πτέρυγα υποθέτοντας 

ιδεώδη ροή. Η επιλογή αυτή έγινε διότι η µέθοδος των ιδιόµορφων σηµείων επιλύεται ταχύτητα 

στους σηµερινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ιδιόµορφων 

σηµείων στην παραπάνω αεροτοµή λαµβάνουµε µια κατανοµή πιέσεων η οποία είναι και ο 

στόχος µας. 
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Για να πραγµατοποιήσουµε την Αντίστροφη Σχεδίαση Μεµονωµένης Αεροτοµής και να 

επιτύχουµε τον παραπάνω στόχο, χρησιµοποιούµε τους εξής βαθµούς ελευθερίας για τα σηµεία 

ελέγχου των πολυωνύµων Bezier: 

 

x ymin ymax x ymin ymax 
Bezier Curve 1 Bezier Curve 2 

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.9 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
0.7 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 
0.5 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 
0.3 -0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 
0.1 -0.2 0.0 0.7 0.0 0.2 
0.0 -0.2 0.0 0.9 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

Πίνακας 2. Σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων Bezier 

 

Στα επόµενα κεφάλαια γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας ρύθµισης του 

αλγορίθµου EACO. 

8.2.1 Αρχικοποίηση του αλγορίθµου 

Μια από τις πρώτες παραµέτρους του EACO που αναφέρθηκαν είναι ο αριθµός των 

µυρµηγκιών που πραγµατοποιούν τυχαία ταξίδια έτσι ώστε να αρχικοποιηθεί το µητρώο της 

ορατότητας, αλλά και αυτό της φεροµόνης. Είναι φανερό (Πίνακας 3) ότι  η απόδοση του 

αλγορίθµου πρακτικά παραµένει σταθερή για minit≥5. Εποµένως για να µειώσουµε το 

υπολογιστικό κόστος κατά την έναρξη του αλγορίθµου επιλέγουµε minit=5. 

Σηµείωση: Αν όµως το ζητούµενο είναι η γρηγορότερη σύγκλιση του αλγορίθµου και κατά 

συνέπεια η γενική εξοικονόµηση υπολογιστικού χρόνου, τότε ίσως είναι καλύτερο να 

επιλέξουµε την τιµή minit=30 (η επιλογή αυτή δεν γίνεται µε βεβαιότητα καθώς υπεισέρχονται 

φαινόµενα στοχαστικότητας στον αλγόριθµο). Είναι εµφανές (Πίνακας 3) ότι για αυτή την τιµή 

ο αλγόριθµος συγκλίνει πολύ γρηγορότερα από τις άλλες περιπτώσεις και µάλιστα στην 

καλύτερη τιµή που παρατηρήθηκε. Παρά ταύτα, όταν υιοθετείται µεγάλο πλήθος αρχικών 

µυρµηγκιών και άρα εναποτίθεται αρχικά τυχαία υψηλή ποσότητα φεροµόνης υπάρχει ο 

κίνδυνος να εγκλωβίσουµε την έρευνα των επόµενων µυρµηγκιών σε τοπικά βέλτιστα. 
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Επίσης, σηµαντική παράµετρος της αρχικοποίησης είναι η αρχική τιµή το της φεροµόνης 

στις πόλεις. Από τα αποτελέσµατα (Πίνακας 4 και Πίνακας 5) είναι εµφανές ότι η χρήση µικρής 

τιµής το είναι ευεργετική σε σχέση µε τη µηδενική τιµή. Συνεπώς, επιλέγουµε το=10-10. 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων minit 
-1.33358 144.80 1732.6 1 
-1.38315 137.90 1653.8 5 
-1.37465 134.70 1620.4 10 
-1.37451 129.75 1571.0 20 
-1.40444 126.30 1539.6 30 
-1.39190 133.10 1631.2 40 

Πίνακας 3. Επίδραση minit (EACO - 1 -b4, Ν=21, ρ=0.5, α=0.8, β=0.8, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων το 
-1.70974 162.10 1944.2 0.0 
-1.72613 154.15 1848.8 10-10 

Πίνακας 4. Επίδραση το (EACO -5 -b1 +ts1, Ν=31, ρ=0.9, α=1, β=11, r=0.05, cf=0.001, cv=0.001, δ=0.75, nts=10, 
minit=5) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων το 
-1.72982 144.05 1727.6 0.0 
-1.75262 150.50 1805.0 10-10 

Πίνακας 5. Επίδραση το (EACO -3 -b1 +ts2, Ν=31, ρ=0.9, α=1, β=11, r=0.05, cf=0.001, cv=0.001, δ=0.75, nts=15, 
minit=5, nar=4, fgl=5) 

 

8.2.2 Αριθµός κόµβων πλέγµατος 

Ο αριθµός των κόµβων N  (nodes) κάθε πλευράς του πλέγµατος που χρησιµοποιείται για την 

αποθήκευση των µεταβλητών του προβλήµατος (φεροµόνη, ορατότητα και πιθανότητα) παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του αλγορίθµου. Μικρός αριθµός κόµβων µειώνει την ακρίβεια 

των πράξεων, ενώ µεγάλος αριθµός κόµβων αυξάνει κατά πολύ το υπολογιστικό κόστος του 

αλγορίθµου. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί µια ενδιάµεση τιµή που να δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα.  

Από τα αποτελέσµατα (Πίνακας 6) επιλέγουµε Ν=31, αν και για Ν>21 η διαφοροποιήσεις 

είναι µικρές. 
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Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων Ν 
-1.31110 119.45 1447.4 11 
-1.41296 136.85 1656.2 21 
-1.42738 129.20 1564.4 31 
-1.41423 137.45 1663.4 41 
-1.41730 127.45 1543.4 51 

Πίνακας 6. Αριθµός κόµβων (EACO - 1 -b5, ρ=0.5, α=0.8, β=0.8, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=20) 

 

8.2.3 Προσδιορισµός των παραµέτρων α, β, cf, cv 

Ο προσδιορισµός κατάλληλου συνδυασµού των α, β είναι αρκετά δύσκολος. Συγκρίνοντας 

τα αποτελέσµατα (Πίνακας 7 και Πίνακας 8) παρατηρούµε ότι οι τιµές που λαµβάνουµε για 

α,β<1 είναι πολύ χειρότερες από αυτές για α,β≥1.  

Θέτοντας α=1 και µεταβάλλοντας µόνο το β, βλέπουµε ότι ο αλγόριθµος εµφανίζει σταθερή 

συµπεριφορά σε ένα µεγάλο εύρος τιµών του β (από β=6 µέχρι β=16). Επειδή οι διαφορές των 

αποτελεσµάτων σε αυτό το διάστηµα είναι µικρές σε σχέση µε τα αποτελέσµατα εκτός του 

διαστήµατος αυτού, επιλέγουµε µια τιµή στο µέσο περίπου του διαστήµατος. Έστω λοιπόν β=11 

(η τιµή αυτή µας έδωσε και τα καλύτερα αποτελέσµατα). 

Θέτοντας, τώρα, β=11 και µεταβάλλοντας το α δεν λαµβάνουµε σωστά αποτελέσµατα 

τουλάχιστον κατά το 50% των εκτελέσεων του αλγορίθµου. Αυτό συµβαίνει διότι µετά από 

κάποιο αριθµό επαναλήψεων λόγω της µεγάλης τιµής του α µηδενίζεται η πιθανότητα εκλογής 

µεγάλου µέρους των κόµβων της πόλεως δίνοντας εσφαλµένα αποτελέσµατα. Προφανώς, η 

περίπτωση αυτή µπορεί να αποφευχθεί αν χρησιµοποιηθούν κάτω όρια στην ποσότητα της 

φεροµόνης (αναφορικά µε τη χρήση των ορίων της φεροµόνης βλέπε παρακάτω). 

Επιπλέον, για να µελετήσουµε την αναγκαιότητα ύπαρξης τόσο της φεροµόνης όσο και της 

ορατότητας στον αλγόριθµο, θέτουµε α=0 – β=1 και α=1 – β=0 και συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα (Πίνακας 9). Είναι φανερό ότι για την καλύτερη απόδοση του αλγορίθµου είναι 

απαραίτητη τόσο η φεροµόνη όσο και η ορατότητα. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι µε τη χρήση 

µόνο της φεροµόνης λαµβάνουµε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από ότι µόνο µε την ορατότητα. 

Οι παράµετροι cf και cv εξαρτώνται άµεσα από τις παραµέτρους α και β και το αντίστροφο. 

Μετά από ένα σχετικά µεγάλο αριθµό δοκιµών που έγιναν (Πίνακας 10 και Πίνακας 11) και σε 

συνδυασµό µε τα προηγούµενα δεδοµένα (Πίνακας 8) καταλήξαµε στις τιµές cf=cv=0.001. 
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Λαµβάνοντας αφορµή από τα παραπάνω αποτελέσµατα αντί της χρήσης του τυχαίου 

αναλογικού κανόνα µετάβασης του AS χρησιµοποιούµε αυτόν του ACS που θεωρεί α=1. 

∆ηλαδή, καταλήγουµε στην εξής σχέση: 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]∑ ⋅

⋅
=

kl
clkclk

cijcij
cij tt

tt
tp

,

β

β

ητ

ητ
 Εξ.  37 

µε β=11 και cf=cv=0.001. 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων α β 
-1.52484 103.00 1250.0 1.0 1.0 
-1.48331 133.60 1617.2 0.5 1.0 
-1.37494 106.60 1293.2 0.1 1.0 
-1.50200 121.60 1473.2 0.8 0.8 
-1.50631 119.75 1451.0 1.0 0.5 
-1.42653 130.65 1581.8 1.0 0.1 

Πίνακας 7. 0<α, β≤1 (EACO - 5 -b1, Ν=31, ρ=0.9, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=20) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων α β 
-1.52484 103.00 1250.0 1.0 1.0 
-1.58037 136.80 1656.6 1.0 2.0 
-1.63873 138.85 1680.2 1.0 4.0 
-1.67140 152.50 1844.0 1.0 6.0 
-1.67855 148.60 1797.2 1.0 10.0 
-1.70055 141.85 1716.2 1.0 11.0 
-1.68977 163.05 1970.6 1.0 12.0 
-1.68529 152.85 1848.2 1.0 16.0 
-1.65747 148.10 1791.2 1.0 19.0 
-1.64172 163.85 1980.2 1.0 21.0 

Πίνακας 8. α, β≥1 (EACO - 5 -b1, Ν=31, ρ=0.9, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=20) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων α β 
-1.52484 103.00 1250.0 1.0 1.0 
-1.13488 118.75 1439.0 0.0 1.0 
-1.43553 130.80 1583.6 1.0 0.0 

Πίνακας 9. Απενεργοποίηση φεροµόνης και ορατότητας (EACO - 5 -b1, Ν=31, ρ=0.9, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, 
cv=0.001, minit=20) 
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Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων cf cv 
-1.55537 140.85 1704.2 0.000 0.000 
-1.52484 103.00 1250.0 0.001 0.001 
-1.52653 101.40 1230.8 0.000 0.001 
-1.44950 133.80 1619.6 0.000 1.000 
-1.55317 145.40 1758.8 0.001 0.000 
-1.56008 114.40 1386.8 1.0 0.000 
-1.56749 110.95 1345.4 100.0 0.000 
-1.56222 116.25 1409.0 104 0.000 
-1.54121 132.55 1604.6 107 0.000 

Πίνακας 10. Επίδραση cf και cv µε σταθερά τα α, β (EACO - 5 -b1, Ν=31, ρ=0.9, r=0.1, το=0.0, minit=20, α=1, 
β=1) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων α β 
-1.62007 149.25 1790.0 1.0 0.5 
-1.67151 153.50 1841.0 1.0 1.0 
-1.66394 152.05 1823.6 1.0 1.3 
-1.69732 159.00 1907.0 1.0 1.5 
-1.66853 144.75 1736.0 1.0 1.6 
-1.68693 148.40 1779.8 1.0 1.7 
-1.65825 149.40 1791.8 1.0 2.0 
-1.62191 151.40 1815.8 1.0 5.0 

Πίνακας 11. Επίδραση των α, β συναρτήσει των νέων τιµων των cf και cv που προσδιορίστηκαν (Πίνακας 10) 
(EACO - 5 -b1, Ν=31, ρ=0.9, r=0.05, το=0.0, cf=100, cv=0.0, minit=5) 

 

8.2.4 Προσδιορισµός της παραµέτρου r 

Η απόδοση του αλγορίθµου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την τιµή της παραµέτρου 

αυτής. Για r<0.05 η τυπική απόκλιση της εκθετικής κατανοµής είναι πολύ µικρή µε αποτέλεσµα 

να µην αποθηκεύονται οι µεταβλητές (φεροµόνη και ορατότητα) στους κόµβους του πλέγµατος. 

Η απόδοση του αλγορίθµου είναι σαφέστατα καλύτερη για r=0.05 (Πίνακας 12). 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων r 
-0.74879 118.00 1415.0 1.00 
-0.86441 135.45 1624.4 0.50 
-1.38315 137.90 1653.8 0.10 
-1.49177 143.15 1716.8 0.05 

Πίνακας 12. Επίδραση r (EACO - 1 -b4, Ν=21, ρ=0.5, α=0.8, β=0.8, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=5) 
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8.2.5 ∆ιαδικασία επιλογής θέσης της φωλιάς 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, θέλοντας να εκµεταλλευτούµε τη συσσωρευµένη εµπειρία της 

αποικίας επιθυµούµε κάθε µυρµήγκι να ξεκινάει το ταξίδι του από το σηµείο της πόλης µε τη 

µέγιστη πιθανότητα να επιλεγεί. Για το λόγο αυτό επιλέγουµε τον κόµβο σε κάθε πόλη µε τη 

µέγιστη πιθανότητα εκλογής και κάνουµε παρεµβολή µιας επιφάνειας χρησιµοποιώντας τους 

γειτονικούς κόµβους. Κατόπιν, υπολογίζουµε το σηµείο όπου εµφανίζεται το µέγιστο της 

επιφάνειας και τοποθετούµε τη φωλιά στο σηµείο αυτό. 

 

 

Εικόνα 41. Οι 5 κόµβοι που χρησιµοποιούνται για την 
παρεµβολή της επιφάνειας για τον προσδιορισµό του 
σηµείου µε τη µέγιστη πιθανότητα. 

 

Εικόνα 42. Οι 9 κόµβοι που χρησιµοποιούνται για την 
παρεµβολή της επιφάνειας για τον προσδιορισµό του 
σηµείου µε τη µέγιστη πιθανότητα. 

 

Οι επιφάνειες που µπορούµε να υπολογίσουµε είναι οι εξής: 

1. Επιφάνεια που δηµιουργείται µε παρεµβολή 5 κόµβων (Εικόνα 41): 

)y(xaxyayaxa aS(x,y) 22
54321 +++++=  Εξ.  38 

και της οποίας το µέγιστο είτε υπολογίζεται αναλυτικά (EACO –b1) από τις σχέσεις: 
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είτε προσεγγίζεται υπολογιστικά (EACO –b2) µε κάποιον αλγόριθµο. Στην περίπτωσή µας 

χρησιµοποιούµε τον Multiple Restart Random Hill Climbing – MRRHC που ανήκει στην 

κατηγορία των στοχαστικών αλγορίθµων και είναι απλός στην υλοποίηση. Ο MRRHC 

χρησιµοποιείται µε µέγιστο αριθµό επαναλήψεων 1000, επαναρχικοποίηση ανά 100 

επαναλήψεις χωρίς βελτίωση και ποσοστό περιοχής της τοπικής έρευνας 20% του συνολικού 

χώρου των λύσεων. 
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2. Επιφάνεια που δηµιουργείται µε παρεµβολή 9 κόµβων (Εικόνα 42): 

22
9

2
8

2
7

2
6

2
54321 yxaxyayxayaxaxyayaxa aS(x,y) ++++++++=  Εξ.  41 

και της οποίας το µέγιστο µπορεί να προσεγγιστεί µόνο υπολογιστικά (χρησιµοποιούµε και πάλι 

τον MRRHC) καθώς η αναλυτική λύση είναι πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη. 

3. Επιφάνεια που δηµιουργείται από 9 (EACO –b5) ή περισσότερα σηµεία 

εφαρµόζοντας το νόµο των ελαχίστων τετραγώνων σε επιφάνεια που προκύπτει µε παρεµβολή 5 

κόµβων: 
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όπου (xi,yi,zi) µε i=1,2,…,µ τα σηµεία στα θέλουµε να παρεµβάλουµε την καµπύλη S(x,y) (Εξ.  

38). Στόχος µας είναι να ελαχιστοποιήσουµε το E. Εφαρµόζοντας τη γνωστή µεθοδολογία των 

ελαχίστων τετραγώνων καταλήγουµε στο 5x5 σύστηµα εξισώσεων το οποίο και µας δίνει τους 

συντελεστές της S(x,y): 
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Το µέγιστο αυτής της καµπύλης, δηλαδή η θέση της φωλιάς, υπολογίζεται όπως και στην 

περίπτωση 1. 



Αποτελέσµατα χρήσης του EACO  -85- 

 

Τέλος, στις πρώτες δοκιµές του αλγορίθµου που έγιναν, χρησιµοποιήσαµε και τυχαία σηµεία 

στη γειτονιά του καλύτερου κόµβου ως φωλιές των µυρµηγκιών. Αυτή η παραλλαγή του 

αλγορίθµου συµβολίζεται µε (EACO –b4). 

Από τα αποτελέσµατα (Πίνακας 13) φαίνεται ότι ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης της 

φωλιάς (b1, b2, b3, b5) είναι σαφώς καλύτερος από την τυχαία επιλογή µιας θέσης (b4). Όπως 

ήταν αναµενόµενο, το καλύτερο αποτέλεσµα το λαµβάνουµε από την επιφάνεια που 

παρεµβάλλεται σε 9 κόµβους (b3). Παρά ταύτα, αν θέλουµε να εξοικονοµήσουµε υπολογιστικό 

χρόνο θα επιλέξουµε τη µέθοδο b1 η οποία εν τέλει δεν διαφοροποιείται και πολύ από την b3 

όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα. 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων 
EACO - 1 -b1 -1.41702 124.10 1503.2 
EACO - 1 -b2 -1.41763 119.65 1449.8 
EACO - 1 -b3 -1.41843 111.55 1352.6 
EACO - 1 -b4 -1.37451 129.75 1571.0 
EACO - 1 -b5 -1.41296 136.85 1656.2 

Πίνακας 13. Επιλογής θέσης φωλιάς (ρ=0.5, Ν=21, α=0.8, β=0.8, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=20) 

 

 

Εικόνα 43. Οι τρεις επιφάνειες που προκύπτουν µε παρεµβολή γύρω από τον κόµβο µε τη µέγιστη πιθανότητα 
εκλογής: (a) επιφάνεια που προκύπτει µε παρεµβολή 5 κόµβων, (b) επιφάνεια που προκύπτει µε παρεµβολή 9 
κόµβων και (c) επιφάνεια που δηµιουργείται από 9 σηµεία εφαρµόζοντας το νόµο των ελαχίστων τετραγώνων 
σε επιφάνεια που προκύπτει µε παρεµβολή 5 κόµβων. 
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8.2.6 Εναπόθεση φεροµόνης 

Εξετάσθηκαν οι εξής περιπτώσεις εναπόθεσης φεροµόνης: 

• Από όλα τα µυρµήγκια (EACO –1). 

• Από το µυρµήγκι που βρίσκει την καλύτερη λύση σε κάθε επανάληψη και από το 

µυρµήγκι που έχει εντοπίσει τη βέλτιστη λύση (EACO –2). 

• Με σταδιακή µετάβαση από το µυρµήγκι που βρίσκει την καλύτερη λύση σε κάθε 

επανάληψη στο µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη λύση (EACO –3).  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση στον αλγόριθµο υπεισέρχονται και άλλες δύο 

παράµετροι: 

(α) η αρχική συχνότητα (fgl) της χρήσης του µυρµηγκιού που έχει εντοπίσει τη 

βέλτιστη λύση. Για παράδειγµα, αν fgl=3 τότε για τρεις επαναλήψεις 

χρησιµοποιείται το µυρµήγκι που εντοπίζει την καλύτερη λύση κάθε επανάληψης 

και κατά την 4η επανάληψη το µυρµήγκι που έχει εντοπίσει τη βέλτιστη λύση µέχρι 

την τρέχουσα χρονική στιγµή. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου η συχνότητα 

αυτή µεταβάλλεται γραµµικά από την αρχική της τιµή στη µηδενική τιµή στις 

τελευταίες επαναλήψεις του αλγορίθµου. ∆ηλαδή, προς το τέλος της εκτέλεσης του 

αλγορίθµου χρησιµοποιείται µόνο το µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη λύση. 

(β) ο αριθµός (nar) των περιοχών στο χρόνο στις οποίες θα χρησιµοποιείται 

διαφορετική συχνότητα. Για παράδειγµα, αν fgl=3, nar=4 και maximum 

iterations=200, τότε θα πραγµατοποιηθούν τρεις αλλαγές στην τιµή της 

συχνότητας κατά τις επαναλήψεις 50, 100 και 150. Οι συχνότητες στις χρονικές 

περιοχές (επαναλήψεις) 1-50, 51-100, 101-150 και 151-200 θα είναι αντίστοιχα 3, 

2, 1 και 0. 

• Μόνο από το µυρµήγκι που βρίσκει την καλύτερη λύση σε κάθε επανάληψη (EACO 

–4). 

• Μόνο από το µυρµήγκι που έχει εντοπίσει την ολικά βέλτιστη λύση µέχρι την 

τρέχουσα χρονική στιγµή (EACO –5). 

Είναι προφανές (Πίνακας 14) ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα τα δίνει η ανανέωση 

φεροµόνης από το µυρµήγκι που έχει βρει την ολικά βέλτιστη λύση (EACO –5). Λόγω του 

µικρού αριθµού των επαναλήψεων που χρησιµοποιούµε (200) είµαστε αναγκασµένοι να 
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αξιοποιήσουµε µια µέθοδο εναπόθεσης φεροµόνης (-5) που να κατευθύνει την έρευνα προς την 

περιοχή που έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Αντιθέτως, αν είχαµε την ευχέρεια να 

χρησιµοποιήσουµε ένα µεγαλύτερο αριθµό επαναλήψεων θα προτιµούσαµε µία από τις 

µεθόδους (-2), (-3) και (-4) οι οποίες πραγµατοποιούν καλύτερη εξερεύνηση (exploration) και 

εκµετάλλευση (exploitation) του χώρου των λύσεων. 

Στη βιβλιογραφία παρατηρούµε τα εξής: 

• Ο αλγόριθµος ACS [21] αξιοποιεί το µυρµήγκι που έχει εντοπίσει την ολικά 

βέλτιστη λύση για την εναπόθεση της φεροµόνης (-5). 

• Ο αλγόριθµος MMAS [49] αξιοποιεί το µυρµήγκι που βρίσκει την καλύτερη λύση σε 

κάθε επανάληψη (-4) αλλά επειδή η µέθοδος αυτή συγκλίνει πολύ αργά τελικά 

χρησιµοποιείται η σταδιακή µετάβαση από το µυρµήγκι που βρίσκει την καλύτερη 

λύση σε κάθε επανάληψη στο µυρµήγκι που έχει βρει την ολικά βέλτιστη λύση (-3). 

Η µέθοδος αυτή (-3) βοηθάει στην καλή αρχική εξερεύνηση (exploration) του χώρου 

των λύσεων και κατόπιν στη εκµετάλλευση (exploitation) της περιοχής που έχει 

δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

• Ο Boryczka στο [7] δείχνει πειραµατικά ότι η εναπόθεση φεροµόνης από το 

µυρµήγκι που έχει εντοπίσει τη βέλτιστη λύση (-5) (global best ant ή global leader) 

επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από τις υπόλοιπες µεθόδους (δεν 

λαµβάνει υπόψη του, όµως, τις περιπτώσεις –2 και –3). 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων nar fgl
EACO -1 -b1 -1.55973 155.95 1870.4   
EACO -2 -b1 -1.72099 144.60 1736.2   
EACO -3 -b1 -1.71617 148.70 1783.4 4 5 
EACO -4 -b1 -1.74590 159.90 1917.8   
EACO -5 -b1 -1.74901 148.20 1777.4   

Πίνακας 14. Εναπόθεση φεροµόνης (ρ=0.9, Ν=31, α=1, β=11, r=0.05, το=10-10, cf=0.001, cv=0.001, minit=5) 
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8.2.7 Προσδιορισµός των παραµέτρων nar και fgl 

Οι παράµετροι αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του EACO –3. Από τα 

αποτελέσµατα (Πίνακας 15 και Πίνακας 16) βλέπουµε ότι οι βέλτιστες τιµές είναι οι: nar=4 και 

fgl=5. 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων nar 
-1.69559 155.95 1870.4 2 
-1.66486 169.40 2031.8 3 
-1.73597 159.65 1914.8 4 
-1.67992 167.90 2013.8 5 
-1.63005 156.40 1875.8 6 

Πίνακας 15. Επίδραση nar (EACO -3 -b1, Ν=31, ρ=0.9, α=1, β=11, r=0.05, cf=0.001, cv=0.001, fgl=5, minit=5) 

 

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων fgl 
-1.70687 163.00 1955.0 1 
-1.68257 158.25 1898.0 2 
-1.70433 153.75 1844.0 3 
-1.70342 152.75 1832.0 4 
-1.73597 159.65 1914.8 5 
-1.67145 160.90 1929.8 6 
-1.69304 160.65 1926.8 7 
-1.69793 158.60 1902.2 8 

Πίνακας 16. Επίδραση fgl (EACO -3 -b1, Ν=31, ρ=0.9, α=1, β=11, r=0.05, cf=0.001, cv=0.001, nar=4, minit=5) 

 

8.2.8 Εξάτµιση φεροµόνης 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 2 η αρνητική ανάδραση, δηλαδή η εξάτµιση της 

φεροµόνης, είναι βασικός παράγοντας στα συστήµατα αυτο-οργάνωσης και κατά προέκταση και 

στους αλγορίθµους που εµπνέονται από αυτά. Είναι φανερό (Πίνακας 17) ότι η βέλτιστη τιµή 

για την εξάτµιση της φεροµόνης είναι ρ=0.9. 

  

Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων ρ 
-1.33646 121.80 1475.6 0.10 
-1.37451 129.75 1571.0 0.50 
-1.37849 123.80 1499.6 0.85 
-1.39270 100.80 1223.6 0.90 
-1.38900 104.20 1264.4 0.95 

Πίνακας 17. Εξάτµιση φεροµόνης (EACO - 1 -b4, Ν=21, α=0.8, β=0.8, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, 
minit=20) 
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8.2.9 Οµαλοποίηση φεροµόνης 

Χρησιµοποιήθηκε ο εξής µηχανισµός οµαλοποίησης της φεροµόνης (ts): ο µηχανισµός 

ενεργοποιείται µετά από nts επαναλήψεις χωρίς την εύρεση νέας βέλτιστης λύσης. Κατόπιν κάθε 

νέα ενεργοποίηση του µηχανισµού πραγµατοποιείται µετά από αριθµό επαναλήψεων ίσο µε τον 

αριθµό των επαναλήψεων που χρειάστηκαν από την έναρξη του αλγορίθµου µέχρι την πρώτη 

ενεργοποίηση του µηχανισµού οµαλοποίησης. 

Στους σχετικούς πίνακες – Πίνακας 18 και Πίνακας 19 – παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

από τη διερεύνηση της επίδρασης της οµαλοποίησης της φεροµόνης. Είναι εµφανές ότι ο 

µηχανισµός αυτός επιφέρει µια µικρή βελτίωση στην γενικότερη απόδοση του αλγορίθµου. 

Όσον αφορά το nts µπορούµε να κατασταλάξουµε στην τιµή 10. Η επιλογή του δ, όµως, δεν είναι 

τόσο εύκολη. Παρατηρούµε ότι σε ένα εύρος τιµών 0.50-0.90 ο αλγόριθµος παρουσιάζει 

περίπου την ίδια απόδοση. Συνεπώς, επιλέγουµε την τιµή δ=0.75 στο µέσο του διαστήµατος που 

τυχαίνει να έχει δώσει και τη βέλτιστη λύση που υπολογίσθηκε. 

Μια καλύτερη λύση για το µηχανισµό οµαλοποίησης της φεροµόνης µπορεί να είναι η εξής: 

ο µηχανισµός ενεργοποιείται µετά από nts επαναλήψεις χωρίς την εύρεση νέας βέλτιστης λύσης. 

Κατόπιν, συγκρατούµε την καλύτερη λύση που υπολογίζεται µετά την οµαλοποίηση της 

φεροµόνης και επαναενεργοποιούµε το µηχανισµό όταν αυτή δεν βελτιώνεται περαιτέρω για 

αριθµό επαναλήψεων ίσο µε nts.  

∆εν έγινε αναλυτική παρουσίαση αποτελεσµάτων µε τη χρήση του παραπάνω µηχανισµού 

καθώς ο µικρός συνολικός αριθµός επαναλήψεων επιτρέπει την ενεργοποίηση του µηχανισµού 

της οµαλοποίησης της φεροµόνης µόνο µια ή δύο φορές κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούµε να συγκρίνουµε τους δύο µηχανισµούς. 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων nts 
EACO - 5 -b4 -1.47443 127.60 1545.2  

EACO - 5 -b4 +ts -1.46223 126.25 1529.0 5 
EACO - 5 -b4 +ts -1.47631 116.20 1408.4 10 
EACO - 5 -b4 +ts -1.46694 116.40 1410.8 15 

Πίνακας 18. Οµαλοποίηση φεροµόνης – επίδραση nts (Ν=21, ρ=0.5, α=0.8, β=0.8, r=0.1, το=0.0, cf=0.001, 
cv=0.001, minit=20, δ=0.5) 
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Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων δ 
-1.46327 117.75 1427.0 0.40 
-1.47631 116.20 1408.4 0.50 
-1.47567 113.35 1374.2 0.60 
-1.47857 115.55 1400.6 0.70 
-1.48497 118.15 1431.8 0.75 
-1.48216 105.25 1277.0 0.85 
-1.48004 110.10 1335.2 0.90 
-1.47592 118.15 1431.8 0.95 

Πίνακας 19. Οµαλοποίηση φεροµόνης – επίδραση δ (EACO - 5 -b4 +ts, Ν=21, ρ=0.5, α=0.8, β=0.8, r=0.1, 
το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=20, nts=10) 

 

8.2.10 Επαναρχικοποίηση του αλγορίθµου 

Η επαναρχικοποίηση (tri) πραγµατοποιείται θέτοντας τα επίπεδα της φεροµόνης στην 

αρχική τους τιµή το και κατόπιν εκτελώντας τυχαία ταξίδια µε σκοπό να επαναπροσδιορισθούν 

τα επίπεδα της φεροµόνης. Η επαναενεργοποίηση της επαναρχικοποίησης του αλγορίθµου 

γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του µηχανισµού οµαλοποίησης της 

φεροµόνης. Για την καλύτερη ανάλυση του µηχανισµού εξετάσθηκε µια πληθώρα περιπτώσεων 

(Πίνακας 20). Από τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η επαναρχικοποίηση του αλγορίθµου έχει 

θετική επίδραση στην απόδοσή του αλγορίθµου. 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων ntri 
EACO -1 -b1 -1.60331 150.00 1799.0  

EACO -1 -b1 +tri -1.63175 149.05 1787.6 30 
EACO -2 -b1 -1.70843 165.70 1987.4  

EACO -2 -b1 +tri -1.72337 158.85 1905.2 15 
EACO -3 -b1 -1.73597 159.65 1914.8  

EACO -3 -b1 +tri -1.74124 167.15 2004.8 25 
EACO -4 -b1 -1.64890 161.45 1936.4  

EACO -4 -b1 +tri -1.73976 157.55 1889.6 20 
EACO -5 -b1 -1.68643 163.65 1962.8  

EACO -5 -b1 +tri -1.70157 163.65 1962.8 25 
Πίνακας 20. Επαναρχικοποίηση – επίδραση ntri – παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσµατα για κάθε 
εκδοχή του αλγορίθµου (Ν=31, α=1, β=11, r=0.05, ρ=0.9, το=0.0, cf=0.001, cv=0.001, minit=5) 

 

8.2.11 Συνδυασµένη δράση οµαλοποίησης της φεροµόνης και επαναρχικοποίησης 

Από τα αποτελέσµατα (Πίνακας 21) παρατηρούµε ότι η συνδυασµένη δράση οµαλοποίησης 

της φεροµόνης και επαναρχικοποίησης του αλγορίθµου είναι θετική προς την απόδοση του 
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αλγορίθµου πλην του (EACO -4 -b1). Στον (EACO -4 -b1), αντιθέτως, µειώνεται η απόδοση 

τόσο στον µέσο όρο του αποτελέσµατος (εµβαδού) όσο και στην τυπική απόκλιση αυτού. 

Το σηµαντικό είναι ότι τώρα πλέον οποιαδήποτε εκδοχή του αλγορίθµου εµφανίζει περίπου 

την ίδια απόδοση και µάλιστα µε τις εξής τιµές παραµέτρων: δ=0.75, nts=10 και ntri=30. 

Μια ακόµη σηµαντική παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι ο αλγόριθµος (EACO -5 -b1) 

εµφανίζει τη µικρότερη τυπική απόκλιση µε ένα αρκετά ικανοποιητικό µέσο όρο τελικού 

αποτελέσµατος και εποµένως είναι αρκετά αξιόπιστος ως προς την απόδοσή του. Αντιθέτως, ο 

αλγόριθµος (EACO -5 -b1 +ts +tri) εµφανίζει τη µεγαλύτερη τυπική απόκλιση αλλά µε το 

δεύτερο καλύτερο µέσο όρο. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα (Πίνακας 21), η καλύτερη λύση φαίνεται να είναι ο 

αλγόριθµος (EACO -2 -b1 +ts +tri) που εµφανίζει το µικρότερο µέσο όρο εµβαδού σε 

συνδυασµό µε µια αρκετά καλή τυπική απόκλιση. 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. Εµβαδού Μ.Ο. Επαναλήψεων Μ.Ο. Εκτιµήσεων Τ.Α. 
EACO -2 -b1 -1.72099 144.60 1734.2 0.110 

EACO -2 -b1 +ts +tri -1.75546 164.20 1969.4 0.095 
EACO -3 -b1 -1.71617 148.70 1783.4 0.109 

EACO -3 -b1 +ts +tri -1.73490 151.90 1821.8 0.077 
EACO -4 -b1 -1.74590 159.90 1917.8 0.105 

EACO -4 -b1 +ts +tri -1.72492 165.80 1988.6 0.120 
EACO -5 -b1 -1.74901 148.20 1777.4 0.070 

EACO -5 -b1 +ts +tri -1.75422 155.20 1861.4 0.133 
Πίνακας 21. Συνδυασµένη δράση οµαλοποίησης της φεροµόνης και επαναρχικοποίησης – παρουσιάζονται τα 
καλύτερα αποτελέσµατα για κάθε εκδοχή του αλγορίθµου (Ν=31, α=1, β=11, r=0.05, ρ=0.9, το=10-10, cf=0.001, 
cv=0.001, minit=5, δ=0.75, nts=10, ntri=30, nar=4, fgl=5). 

 

8.2.12 Χρησιµοποίηση ορίων στη φεροµόνη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το άνω όριο της ποσότητας της φεροµόνης υπολογίζεται από την 

Εξ.  36. Για τον προσδιορισµό του κάτω ορίου χρησιµοποιούµε 2 µεθόδους: 

• MMEACO (τmin): προσδιορισµό από το χρήστη της τιµής του κάτω ορίου τmin. 

• MMEACO (%τmax): προσδιορισµό από το χρήστη µιας παραµέτρου c τέτοιας ώστε 

τmin=cτmax. 

 Όταν χρησιµοποιήθηκε µόνο το άνω όριο (τmax) και έγινε αρχικοποίηση µε το=0 τότε ο 

MMEACO παρουσίασε τα ίδια αποτελέσµατα µε τον EACO. Αντιθέτως, όταν χρησιµοποιήθηκε 
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κάτω όριο στην ποσότητα της φεροµόνης και έγινε αρχικοποίηση είτε µε το=0 είτε µε το=10-10 

τότε ο MMEACO εµφάνισε χειρότερη συµπεριφορά από τον EACO. Όταν, όµως, έγινε 

αρχικοποίηση σε µια µεγάλη τιµή φεροµόνης (το=1010) τότε ο MMEACO εµφάνισε σαφέστατα 

καλύτερη απόδοση από τον EACO (Πίνακας 22). Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι εκτός από την 

βελτίωση στην απόδοση του αλγορίθµου παρατηρούµε και µείωση της τυπικής απόκλισης του 

µέσου όρου του ελάχιστου εµβαδού. Συνεπώς, µπορούµε να είµαστε πιο σίγουροι για την 

ακρίβεια των αποτελεσµάτων µιας εκτέλεσης του αλγορίθµου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας της λύσης (µείωση µέσου όρου 

και απόκλισης) που παρουσίασε ο MMEACO µελετήσαµε και πάλι την επίδραση των 

µηχανισµών της επαναρχικοποίησης και της οµαλοποίησης της φεροµόνης (Πίνακας 23). Τα 

αποτελέσµατα και πάλι είναι θετικά. Η σηµαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται, όµως, είναι 

ότι στο περιορισµένο συνολικό αριθµό επαναλήψεων δεν είναι δυνατή η συνδυασµένη δράση 

των δύο µηχανισµών. 

Τα καλύτερα αποτελέσµατα (Μ.Ο. εµβαδού και τυπική απόκλιση) τα έδωσαν οι αλγόριθµοι 

MMEACO –3 (%τmax) +ts και MMEACO –4 (%τmax) +tri. Θα προτιµήσουµε τον δεύτερο καθώς 

παρουσιάζει τη µικρότερη τυπική απόκλιση και άρα και µειωµένο κίνδυνο εµφάνισης µιας 

«κακής» λύσης. 

Τέλος, στην νέα αυτή εκδοχή του αλγορίθµου επανεξετάστηκαν οι επιδράσεις των 

παραµέτρων α, β και ρ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι βέλτιστες τιµές παραµένουν οι ίδιες, 

δηλαδή α=1, β=11 και ρ=0.9. 

 

Αλγόριθµος Μ.Ο. 
Εµβαδού 

Μ.Ο. 
Επαναλήψεων

Μ.Ο. 
Εκτιµήσεων Τ.Α. tmin c το 

EACO –2 -1.72099 144.60 1734.20 0.111   10-10

MMEACO –2 (τmin) -1.77349 155.20 1861.40 0.100 10-3  1010

MMEACO –2 (%τmax) -1.74641 160.70 1927.40 0.125  10-3 1010

EACO –3 -1.73597 159.65 1914.80 0.083   0 
MMEACO –3 (τmin) -1.78502 149.60 1794.20 0.066 10-4  1010

MMEACO –3 (%τmax) -1.78907 152.85 1833.20 0.069  10-3 1010

EACO –4 -1.74590 159.90 1917.80 0.105   10-10

MMEACO –4 (τmin) -1.77605 151.80 1820.60 0.074 10-3  1010

MMEACO –4 (%τmax) -1.77768 137.15 1644.80 0.041  10-4 1010

EACO –5 -1.74901 148.20 1777.40 0.070   10-10

MMEACO –5 (τmin) -1.75947 151.30 1814.60 0.103 10-7  1010

MMEACO –5 (%τmax) -1.77503 130.70 1567.40 0.079  10-4 1010

Πίνακας 22. Παρουσίαση των καλύτερων αποτελεσµάτων για κάθε εκδοχή του αλγορίθµου MMEACO (-b1, 
Ν=31, α=1, β=11, r=0.05, ρ=0.9, cf=0.001, cv=0.001, minit=5, nar=4, fgl=5). 
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Αλγόριθµος Μ.Ο. 
Εµβαδού

Μ.Ο. 
Επαναλήψεων

Μ.Ο. 
Εκτιµήσεων Τ.Α. τmin ή c nts ntri 

MMEACO –2 (τmin) -1.77349 155.20 1861.40 0.100 10-3   
MMEACO –2 (τmin) -1.77054 149.00 1787.00 0.109 10-3 50  

MMEACO –2 (τmin) +tri -1.76179 155.85 1869.20 0.103 10-3  30 
MMEACO –3 (%τmax) -1.78907 152.85 1833.20 0.069 10-3   

MMEACO –3 (%τmax) +ts -1.79520 153.30 1838.60 0.063 10-3 50  
MMEACO –3 (%τmax) +tri -1.79529 136.10 1632.20 0.082 10-3  50 

MMEACO –4 (%τmax) -1.77768 137.15 1644.80 0.041 10-4   
MMEACO –4 (%τmax) +ts -1.79122 152.85 1833.20 0.087 10-4 20  
MMEACO –4 (%τmax) +tri -1.78117 146.05 1751.60 0.038 10-4  60 

MMEACO –4 (%τmax) +ts +tri -1.79114 138.10 1656.20 0.088 10-4 20 60 
MMEACO –5 (%τmax) -1.77503 130.70 1567.40 0.079 10-4   

MMEACO –5 (%τmax) +ts -1.78514 132.55 1589.60 0.089 10-4 20  
MMEACO –5 (%τmax) +tri -1.77958 141.90 1701.80 0.091 10-4  40 

MMEACO –5 (%τmax) +ts +tri -1.78359 130.75 1568.00 0.098 10-4 20 40 
Πίνακας 23. Οµαλοποίηση της φεροµόνης, επαναρχικοποίηση του αλγορίθµου και συνδυασµένη δράση αυτών 
στη περίπτωση του MMEACO – παρουσίαση των καλύτερων αποτελεσµάτων για κάθε εκδοχή του 
αλγορίθµου (-b1, Ν=31, α=1, β=11, r=0.05, ρ=0.9, cf=0.001, cv=0.001, minit=5, nar=4, fgl=5, δ=0.75, το=1010). 

 

8.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά τη διαδικασία ρύθµισης (tuning) του αλγορίθµου EACO είµαστε πλέον σε θέση να 

παρουσιάσουµε διάφορα αποτελέσµατα για το πρόβληµα της Αντίστροφης Σχεδίασης 

Μεµονωµένων Αεροτοµών. 

Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκε ο εξής αλγόριθµος: 

MMEACO –4 (%τmax) –b1 +tri µε minit=5, N=31, α=1, β=11, r=0.05, cf=0.001, cv=0.001, 

ρ=0.9, ntri=60, το=1010, c=10-4 και µέγιστο αριθµό επαναλήψεων 200. 

Για τον υπολογισµό των κατανοµών της πίεσης γύρω από τις αεροτοµές χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των ιδιόµορφων σηµείων (Panel Method) για αστρόβιλη και ασυµπίεστη ροή. 

Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν µε τους εξής στόχους: 

1. Αεροτοµή NACA 0012 µε γωνία προσβολής 0°. 

2. Αεροτοµή NACA 0012 µε γωνία προσβολής 3°. 

3. Αεροτοµή NACA 0012 µε γωνία προσβολής 7°. 

4. Αεροτοµή NACA 4412 µε γωνία προσβολής -3°. 

5. Αεροτοµή NACA 4412 µε γωνία προσβολής 0°. 
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6. Αεροτοµή NACA 4412 µε γωνία προσβολής 3°. 

7. Αεροτοµή NACA 4412 µε γωνία προσβολής 7°. 

8. Πτερύγωση CRISP µε γωνία προσβολής 36°, στερεότητα σ=0.73475 και γωνία 

κλίσης της πτερύγωσης γ=-27.9°. 

Για τις αεροτοµές NACA 0012 και NACA 4412 χρησιµοποιήθηκαν τα σηµεία ελέγχου των 

πολυωνύµων Bezier που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

x ymin ymax x ymin ymax 
Bezier Curve 1 Bezier Curve 2 

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.9 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 
0.7 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 
0.5 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 
0.3 -0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 
0.1 -0.2 0.0 0.7 0.0 0.2 
0.0 -0.2 0.0 0.9 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

Πίνακας 24. Σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων Bezier για τις αεροτοµές NACA 0012 και NACA 4412. 

 

Από τα αποτελέσµατα για τη συµµετρική αεροτοµή NACA 0012 (Εικόνα 44-Εικόνα 46) 

παρατηρούµε ότι ή απόδοση του αλγορίθµου είναι πάρα πολύ καλή και µάλιστα συγκλίνει 

αρκετά γρήγορα. Ο αλγόριθµος καταφέρνει να προσεγγίσει την κατανοµή της πίεσης του στόχου 

κάθε δοκιµής µε µεγάλη ακρίβεια και εποµένως και τη γεωµετρία. 

Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνουµε και για την ασύµµετρη αεροτοµή NACA 4412 

(Εικόνα 47-Εικόνα 50). Ο αλγόριθµος σε όλες τις περιπτώσεις επιτυγχάνει να προσεγγίσει µε 

αρκετή ακρίβεια τη γεωµετρία της αεροτοµής. 

Για την πτερύγωση CRISP αρχικά χρησιµοποιήσαµε τα σηµεία ελέγχου των Bezier του 

πίνακα της διπλανής σελίδας (Πίνακας 25). Το εύρος µετακίνησης κάθε σηµείου είναι ίδιο µε 

αυτό των σηµείων που χρησιµοποιήθηκαν στις αεροτοµές NACA 0012 και NACA 4412 

(Πίνακας 24) για να είναι κατά κάποιον τρόπο συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα. Οι πρώτες δοκιµές 

µε στόχο την πτερύγωση CRISP δεν έδωσαν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα (Εικόνα 51). 

Ο αλγόριθµος σε κάθε περίπτωση δεν κατάφερε να υπολογίσει µια τιµή ελαχίστου εµβαδού που 

να προσεγγίζει τις αντίστοιχες τιµές των δοκιµών µε τις αεροτοµές NACA 0012 και NACA 

4412. 
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Για να βελτιώσουµε την απόδοση του MMEACO µειώσαµε το εύρος των δυνατών τιµών 

των σηµείων ελέγχου των πολυωνύµων Bezier (Πίνακας 26). Με βάση τις νέες αυτές τιµές 

επαναλάβαµε την εκτέλεση του αλγορίθµου ο οποίος και έδωσε λίγο καλύτερα αποτελέσµατα 

(Εικόνα 52). 

 

x ymin ymax x ymin ymax 
Bezier Curve 1 Bezier Curve 2 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.98 -0.10 0.10 0.02 0.00 0.20 
0.90 -0.10 0.10 0.10 0.00 0.20 
0.70 -0.10 0.10 0.30 0.00 0.20 
0.50 -0.10 0.10 0.50 0.00 0.20 
0.30 -0.10 0.10 0.70 0.00 0.20 
0.10 -0.10 0.10 0.90 0.00 0.20 
0.02 -0.10 0.10 0.98 0.00 0.20 
0.00 -0.20 0.00 1.00 0.00 0.20 
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Πίνακας 25. Τα σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων Bezier της 1ης δοκιµής για την πτερύγωση CRISP. 

 

x ymin ymax x ymin ymax 
Bezier Curve 1 Bezier Curve 2 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 
0.98 -0.03 0.03 0.02 0.00 0.07 
0.90 -0.03 0.03 0.10 0.00 0.07 
0.70 -0.03 0.03 0.30 0.00 0.07 
0.50 -0.03 0.03 0.50 0.00 0.07 
0.30 -0.03 0.03 0.70 0.00 0.07 
0.10 -0.03 0.03 0.90 0.00 0.07 
0.02 -0.03 0.03 0.98 0.00 0.07 
0.00 -0.03 0.00 1.00 0.00 0.07 
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Πίνακας 26. Τα σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων Bezier της 2ης δοκιµής για την πτερύγωση CRISP. 
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Εικόνα 44. Αεροτοµή NACA 0012 µε 0° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 45. Αεροτοµή NACA 0012 µε 3° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 46. Αεροτοµή NACA 0012 µε 7° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 47. Αεροτοµή NACA 4412 µε 0° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 48. Αεροτοµή NACA 4412 µε 3° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 49. Αεροτοµή NACA 4412 µε 7° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 50. Αεροτοµή NACA 4412 µε -3° γωνία προσβολής (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) 
Κατανοµή πιέσεων (cp – x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που 
υπολογίσθηκε συναρτήσει του αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 51. Η πτερύγωση CRISP που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τα σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων 
Bezier της 1ης δοκιµής (Πίνακας 25) – (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) Κατανοµή πιέσεων (cp – 
x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που υπολογίσθηκε συναρτήσει του 
αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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Εικόνα 52. Η πτερύγωση CRISP που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τα σηµεία ελέγχου των πολυωνύµων 
Bezier της 2ης δοκιµής (Πίνακας 26) – (α) Γεωµετρία της αεροτοµής (y/c – x/c) (β) Κατανοµή πιέσεων (cp – 
x/c) (γ) Σύγκλιση του αλγορίθµου (Ο λογάριθµος του ελάχιστου εµβαδού που υπολογίσθηκε συναρτήσει του 
αριθµού των εκτελέσεων της µεθόδου των ιδιόµορφων σηµείων). 
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9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρήθηκε η εκτενής ανάλυση των αλγορίθµων 

βελτιστοποίησης που εµπνέονται από τη συµπεριφορά των µυρµηγκιών κατά την αναζήτηση και 

συγκοµιδή τροφής. Το συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό συνεχή 

ανάπτυξη και µε πολλές εφαρµογές τόσο σε διακριτά όσο και σε συνεχή προβλήµατα 

βελτιστοποίησης. 

Ο νέος αλγόριθµος που παρουσιάστηκε (EACO) έχει δώσει αρκετά καλά αποτελέσµατα στο 

πρόβληµα του Αντίστροφου Σχεδιασµού Αεροτοµών τα οποία είναι συγκρίσιµα µε αυτά πιο 

ανεπτυγµένων αλγορίθµων όπως για παράδειγµα των Γενετικών Αλγορίθµων. Σίγουρα, όµως, 

χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη για να µπορέσει να αξιοποιηθεί σε ερευνητικές ή παραγωγικές 

διαδικασίες. 

Η ανάλυση του EACO έδειξε ότι όπως και στην περίπτωση των διακριτών αλγορίθµων 

ACO τα καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται όταν εναποτίθεται φεροµόνη µόνο από το 

µυρµήγκι που έχει υπολογίσει τη βέλτιστη λύση του προβλήµατος ή/και τη βέλτιστη λύση κάθε 

επανάληψης. Η ταχεία εξάτµιση της φεροµόνης είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση της 

σύγκλισης του αλγορίθµου. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ τόσο η πληροφορία της 

φεροµόνης όσο και της ορατότητας είναι απαραίτητες για την καλή απόδοση του αλγορίθµου, τα 

καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται όταν ενισχύουµε την ορατότητα και µειώνουµε την 

επιρροή της φεροµόνης. Επίσης, είναι φανερή η ευεργετική χρήση των ορίων στη φεροµόνη 

όπως και στην περίπτωση του MMAS. Τέλος, κατά την ανάλυση επιβεβαιώθηκε η θετική δράση 

των µηχανισµών οµαλοποίησης της φεροµόνης και επαναρχικοποίησης του αλγορίθµου. 

Μερικές προτάσεις για µελλοντική εργασία γύρω από την βελτίωση της απόδοσης του 

αλγορίθµου EACO είναι: 

• Εφαρµογή τοπικής έρευνας (local search) έχοντας ως αφετηρία την διαδροµή που 

έχει ήδη κατασκευάσει ένα µυρµήγκι. Για την εξοικονόµηση υπολογιστικού χρόνου 

καλό είναι η τοπική έρευνα να επικεντρώνεται στο ταξίδι του µυρµηγκιού που έχει 

βρει τη βέλτιστη έως τώρα λύση (global best ant ή global leader) ή/και του 

µυρµηγκιού που βρίσκει τη βέλτιστη λύση κάθε επανάληψης (iteration best ant). 

• Xρήση τοπικής ανανέωσης της φεροµόνης όπως στην περίπτωση του ACS 

(Κεφάλαιο 4.2). 
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• Συνδυασµός του αλγορίθµου EACO µε διάφορους άλλους, όπως για παράδειγµα TS, 

GA και SA. 

• Πραγµατοποίηση παράλληλης επεξεργασίας είτε αφιερώνοντας έναν επεξεργαστή 

σε κάθε µυρµήγκι είτε δηµιουργώντας ανεξάρτητες αποικίες µυρµηγκιών (distributed 

colonies) οι οποίες ανταλλάσσουν δεδοµένα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Χρησιµοποίηση διαφορετικών µηχανισµών οµαλοποίησης της φεροµόνης και 

επαναρχικοποίησης του αλγορίθµου. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να κάνουµε 

οµαλοποίηση της φεροµόνης ανά συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων. Επίσης, 

φαίνεται καλύτερο µετά την επαναρχικοποίηση να γίνεται εναπόθεση φεροµόνης 

κυρίως από το µυρµήγκι που έχει βρει τη βέλτιστη λύση µετά την επαναρχικοποίηση. 

Το βασικότερο µειονέκτηµα του αλγορίθµου EACO είναι το µεγάλο πλήθος των 

παραµέτρων που πρέπει να ρυθµιστούν έτσι ώστε να είναι βέλτιστη η απόδοσή του. Η βέλτιστη 

ρύθµιση των παραµέτρων του αλγορίθµου είναι και αυτή ένα δύσκολο πρόβληµα 

βελτιστοποίησης και εποµένως ο χρήστης θα πρέπει να συµβιβαστεί µε µια περιοχή τιµών που 

θα δίνει καλά αποτελέσµατα. 

Ένα επίσης σηµαντικό πρόβληµα του EACO είναι η δύσκολη εφαρµογή του σε άλλα 

προβλήµατα βελτιστοποίησης. Το γεγονός ότι η εφαρµογή του περιορίζεται σε προβλήµατα που 

έχουν γραφική αναπαράσταση κάνει δύσκολη την ευρεία χρήση του και σε άλλες µορφές 

προβληµάτων. Αναφορικά µε τη χρήση του αλγορίθµου και σε άλλα προβλήµατα 

βελτιστοποίησης, έγινε µια πρώτη προσπάθεια εφαρµογής του EACO στην εύρεση ελαχίστου ή 

µεγίστου συνεχών συναρτήσεων, αλλά δεν έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Προφανώς, 

απαιτείται µια βαθύτερη µελέτη του συγκεκριµένου ζητήµατος. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο EACO (ή ο MMEACO) είναι ένας αλγόριθµος που έδωσε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα στο πρόβληµα της Αντίστροφης Σχεδίασης Αεροτοµών και 

σίγουρα µπορεί µελλοντικά να επιτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την έρευνα και την 

παραγωγή. 
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