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1. Wstęp 

Systemy informatyczne stają się coraz bardziej skomplikowane i złożone. W latach  

90-tych programy często były pisane przez pojedynczych programistów. Obecnie nad 

systemami informatycznymi pracują zespoły złożone przeważnie z kilkudziesięciu, a czasem 

nawet kilkuset osób. Skomplikowane systemy informatyczne działają często w środowisku, 

gdzie informacje mają charakter nieprecyzyjny i wieloznaczny. W celu opisania 

niejednoznacznych zjawisk stosowane są systemy rozmyte [1] wykorzystujące reguły logiki 

rozmytej [2]. Szybki rozwój technologii informatycznych rodzi nowe problemy związane z 

tworzeniem i testowaniem oprogramowania/systemów/urządzeń. Stworzenie systemu 

informatycznego wymaga obecnie ciężkiej, intelektualnej pracy przy tworzeniu specyfikacji, 

implementacji, a następnie testowania. Często człowiek nie radzi sobie z napotykanymi 

problemami zarówno z powodu stopnia złożoności problemu, jak również z powodu dużej 

ilości czasu koniecznego do wykonania zadania. Dodatkowym problemem jest to, że często 

oprogramowanie lub urządzenia działają w warunkach innych, niż były tworzone, przez co 

ich specyfikacja i konfiguracja nie są optymalne. Z pomocą przychodzą tutaj techniki 

automatycznego generowania specyfikacji [3][4] oraz automatycznego testowania [5][6]. 

Automatyczne generowanie specyfikacji nie może zostać wykorzystane do zamodelowania 

całej aplikacji, natomiast bardzo dobrze sprawdza się przy modelowaniu analitycznych 

elementów systemu, takich jak moduły prognostyczne lub decyzyjne. W celu automatycznego 

generowania specyfikacji mogą zostać użyte automaty skończone [7][8] lub automaty 

rozmyte [9][10].  

Automat rozmyty jest abstrakcyjnym modelem matematycznym, który można 

przedstawić w formie grafu skierowanego. Model automatu rozmytego po raz pierwszy został 

zaproponowany przez Wiliama Wee w rozprawie doktorskiej w 1967 roku [11]. Koncepcja 

była rozwijana w późniejszych publikacjach [9][12][13][14]. Automat rozmyty składa się ze 

skończonego zbioru stanów, zbioru obiektów wejściowych, zbioru obiektów wyjściowych, z 

funkcji przejścia pomiędzy stanami, a także z funkcji generującej wyjścia. Automat rozmyty 

oparty jest o reguły logiki rozmytej [1][2][15]. Początkowo automat rozmyty używał jedynie 

rozmytej funkcji przejścia pomiędzy dyskretnym zbiorem stanów [9][13]. Funkcja przejścia, 

w przypadku automatu skończonego, może przyjmować wartości zero lub jeden, natomiast w 

przypadku automatu rozmytego przejście może mieć wartości pośrednie. Później 

zaproponowano koncepcję rozmytego stanu w [16]. Koncepcja rozmytego stanu polega na 
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tym, że automat może znajdować się w więcej niż jednym stanie jednocześnie, mając 

określoną przynależność do każdego ze stanów. 

Automaty skończone i rozmyte zostały wybrane jako modele matematyczne ze względu 

na ich uniwersalność i szerokie zastosowanie. Automat rozmyty może pełnić funkcje bardzo 

podobne do sieci neuronowej. Istnieje wiele prac [17][18][19][20][21] na temat 

równoważności pomiędzy sieciami neuronowymi a automatami rozmytymi.  

W dotychczasowych pracach dokonywano konwersji zarówno z sieci neuronowej do 

automatu rozmytego [20][21], jak i konwersji z automatu rozmytego do sieci neuronowej 

[17][18][19]. Prowadzone badania na temat równoważności pomiędzy sieciami neuronowymi 

i automatami rozmytymi pokazują, że automat rozmyty może mieć zastosowanie wszędzie 

tam, gdzie stosowane są sieci neuronowe. Jest to bardzo istotna obserwacja, która bardzo 

poszerza zakres możliwych zastosowań automatu rozmytego. W dotychczasowych badaniach 

przedstawiono zastosowanie automatu rozmytego do przetwarzania sygnałów [20], 

monitorowania klinicznego [22], wykrywania zwężenia tętnic z arteriogramów [23], 

usprawniania działania bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) [24][25], rozpoznawania 

wzorców na przykładzie gestów dłoni [26], analizy sygnałów ECG [27], wykrywania 

anomalii w silniku prądu stałego [28], projektowania układów cyfrowych [29][30] i 

rozpoznawania obrazów [31]. Automat rozmyty wykorzystano również w systemach kontroli 

ruchów [32] i nawigacji robota [33]. Oprócz wyżej wymienionych przykładów pokazano, że 

automat rozmyty może zostać wykorzystany do rozwiązywania wielu różnorodnych 

problemów obliczeniowych [34]. Z kolei modele automatów skończonych wykorzystywane 

są w procesie tworzenia oprogramowania [35], projektowania układów cyfrowych, 

projektowania protokołów sieciowych [36] oraz modelowania złożonych systemów 

decyzyjnych [37]. 

Zakres pracy obejmuje techniki automatycznej konstrukcji i testowania automatów 

skończonych oraz automatów rozmytych z wykorzystaniem technik metaheurystycznych. 

Jednym ze sposobów konstrukcji automatu jest zastosowanie technik uczenia nadzorowanego 

i inżynierii wstecznej [38][39], które umożliwiają stworzenie specyfikacji automatu z 

istniejącego już urządzenia lub ze zbioru przykładowych danych wejścia-wyjścia. 

Automatyczne testowanie polega na wygenerowaniu przypadków testowych, które umożliwią 

weryfikację, czy zaimplementowany automat spełnia stawiane mu wymagania. W literaturze 

istnieje duża różnorodność automatów rozmytych i praktycznie w każdej publikacji automat 

rozmyty definiowany jest w inny sposób. Według [40] tak duża różnorodność znacznie 

utrudnia zrozumienie idei i zastosowanie automatu do celów praktycznych. 
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W pracy przedstawiono uogólnioną definicję automatów rozmytych posiadającą 

rozmyte stany, wejścia i wyjścia. Przedstawiona definicja uporządkowuje wiedzę z dziedziny 

automatów rozmytych i jest nadrzędna w stosunku do definicji przedstawianych w literaturze, 

ponieważ inne automaty zarówno skończone, jak i rozmyte, mogą zostać opisane za pomocą 

przedstawionej definicji. W pracy rozważane jest sformułowanie ziaren informacji dla 

automatu rozmytego, co umożliwia zastosowanie automatu do rzeczywistych problemów. Jak 

wiadomo w rzeczywistym świecie używamy liczb, natomiast automat rozmyty operuje na 

abstrakcyjnych symbolach, a dokładniej na poziomie aktywacji symboli wejściowych i 

wyjściowych. Przedstawiona koncepcja polega na przetworzeniu danych pochodzących ze 

świata rzeczywistego do świata abstrakcyjnych symboli matematycznych, na których operuje 

automat rozmyty za pomocą metod grupowania rozmytego, takich jak algorytm rozmytych  

C-średnich. W pracy zaproponowano nowy sposób konstrukcji automatu rozmytego i 

automatu skończonego z wykorzystaniem inżynierii wstecznej oraz technik 

metaheurystycznych. Zaproponowana metoda jest dwuetapowa. Pierwszy etap dotyczy 

doboru liczby stanów, natomiast drugi etap - optymalizacji macierzy automatu. Jako algorytm 

optymalizujący macierze wykorzystano metodę symulowanego wyżarzania [41][42] oraz 

algorytm roju cząstek [43][44][45], natomiast algorytm losowy został użyty jako punkt 

odniesienia. W ramach eksperymentów techniki heurystyczne konstruowały automat na 

zbiorze sekwencji treningowych, następnie skonstruowane automaty testowane były za 

pomocą sekwencji spoza zbioru treningowego. Efektywność metod była weryfikowana 

poprzez określenie błędu generowanego przez automat, czyli różnicy pomiędzy wynikiem 

oczekiwanym a wynikiem wygenerowanym przez automat rozmyty. Eksperymenty pokazały, 

że najlepsze wyniki uzyskano za pomocą ulepszonej wersji algorytmu symulowanego 

wyżarzania. Następne w kolejności były algorytm roju cząstek i generyczna wersja metody 

symulowanego wyżarzania.  

Ostatnim elementem eksperymentów było usprawnienie techniki doboru zestawu 

sekwencji treningowych. Po zastosowaniu nowej strategii doboru zestawu treningowego, 

wzorowanej na metodzie aktywnego uczenia (ang. active learning) [46][47] i uczenia on-line 

(ang. on-line learning) [48], uzyskano automaty generujące wyjścia ze znacznie mniejszym 

błędem. 

W przypadku testowania automatów skończonych, rozważanych jako podzbiór 

automatów rozmytych, skupiono się na metodzie-U [5], ponieważ jak pokazują 

dotychczasowe badania, generuje ona najkrótsze przypadki testowe. Metoda-U generuje tak 
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zwane unikalne sekwencje wejścia-wyjścia (ang. unique input output sequences – UIOs) [49] 

[50][51][52][53][54]. Generowanie tych sekwencji jest jednak problemem NP-trudnym [6].  

W pracy zaprezentowano dwa rozwiązania problemu generowania unikalnych 

sekwencji wejścia-wyjścia. Pierwszym jest standardowy algorytm roju cząstek 

[43][44][45][52], do użycia którego konieczna była odpowiednia reprezentacja problemu 

kombinatorycznego [52] tak, aby możliwe było użycie algorytmu do optymalizacji 

numerycznej. Skuteczność algorytmu roju cząstek została porównana z algorytmem losowym 

[55][56]. Drugim zaprezentowanym rozwiązaniem jest algorytm hybrydowy genetyczno-

zachłanny. Skuteczność tego algorytmu została porównana z algorytmami: symulowane 

wyżarzanie, standardowy algorytm genetyczny, algorytm zachłanny i algorytm losowy. 

Eksperymenty pokazały, że podejście hybrydowe uzyskało rezultaty znacznie przewyższające 

wyniki wygenerowane przez inne metody. 

Do tej pory testowanie automatu rozmytego nie było rozważane w literaturze. W 

niniejszej pracy zaproponowano nowatorskie metody testowania automatu rozmytego, 

wzorując się na technikach wykorzystanych do testowania automatu skończonego metodą-T i 

metodą-U. Zaadoptowana metoda-U do testowania automatu rozmytego może wykorzystać 

algorytm hybrydowy generujący minimalne unikalne sekwencje wejścia-wyjścia. 

Celem pracy jest zaproponowanie: 

 nowego sposobu konstrukcji automatu rozmytego, 

 koncepcji konstrukcji symboli automatu za pomocą metod grupowania rozmytego, 

 uogólnionego modelu automatu rozmytego, 

 techniki testowania automatu rozmytego, 

 efektywnej metody generowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia do 

testowania automatu skończonego. 

Najistotniejszym wkładem prowadzonych badań w dziedzinę teorii automatów jest 

koncepcja użycia metod grupowania rozmytego w celu konstrukcji symboli wejściowych i 

wyjściowych automatu oraz zastosowanie technik metaheurystycznych do konstrukcji 

modelu. Kolejnym istotnym wkładem w teorię automatów jest uogólnione relacyjne ujęcie 

automatu rozmytego. 

Prowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących tez: 

 Możliwe jest skonstruowanie specyfikacji automatu na podstawie istniejącego już 

urządzenia lub ze zbioru przykładowych danych wejścia-wyjścia, za pomocą technik 

metaheurystycznych. 
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 Możliwe jest wykorzystanie metod grupowania rozmytego w celu konstrukcji symboli 

wejściowych i wyjściowych automatu. 

 Zaprezentowany algorytm hybrydowy do generowania unikalnych sekwencji wejścia-

wyjścia przewyższa inne techniki. 

 Algorytmy hybrydowe (metaheurystyczno-zachłanne) przewyższają standardowe 

techniki metaheurystyczne. 

 Możliwe jest rozwiązywanie problemów kombinatorycznych algorytmami do 

optymalizacji numerycznej, po użyciu przedstawionego sposobu kodowania 

rozwiązań [52]. 

 Możliwe jest testowanie automatu rozmytego. 

Układ pracy jest następujący: 

Trzy pierwsze rozdziały niniejszej rozprawy są aktualnym przeglądem literatury z 

dziedziny automatów i zbiorów rozmytych oraz algorytmów metaheurystycznych.  

Drugi rozdział rozpoczyna przedstawienie automatu skończonego, historii automatów 

rozmytych oraz techniki uczenia nadzorowanego. W dalszej części rozdziału omówiono 

zastosowanie automatów rozmytych, ich ograniczenia oraz techniki testowania.  

W trzecim rozdziale przedstawiono definicję zbiorów rozmytych oraz omówiono 

operacje dokonywane na tych zbiorach. Omówione zostały również techniki grupowania 

rozmytego, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu rozmytych C-średnich.  

Czwarty rozdział przedstawia zastosowane w pracy techniki metaheurystyczne, takie jak 

algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie, metody zachłanne i algorytm roju cząstek.  

W piątym rozdziale przedstawiono uogólnioną definicję automatu rozmytego wraz z 

przykładami wyliczania nowej przynależności do stanów i symboli wyjściowych. Rozdział 

zakończono omówieniem praktycznego podziału na trzy grupy automatów.  

W szóstym rozdziale przedstawiono koncepcję użycia metod grupowania rozmytego 

umożliwiającą zastosowanie automatu rozmytego do problemów świata rzeczywistego. Pod 

koniec rozdziału omówiono zastosowanie automatu rozmytego, jako systemu decyzyjnego.  

Siódmy rozdział rozpoczyna przedstawienie koncepcji konstrukcji specyfikacji 

automatu rozmytego za pomocą technik metaheurystycznych. Następnie omówiono dwa 

eksperymenty konstrukcji automatów rozmytych i przedstawiono wyniki badań. Rozdział 

zakończono wskazując możliwe usprawnienia technik konstrukcji specyfikacji automatu.  
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W ósmym rozdziale przedstawiono dwie koncepcje ulepszenia istniejących technik 

testowania automatu skończonego. Omówiono eksperymenty wykorzystujące ulepszone 

techniki i przedstawiono wyniki badań.  

W dziewiątym rozdziale omówiono pięć koncepcji testowania automatu rozmytego 

wzorując się na technikach testowania automatu skończonego.  

Ostatni rozdział jest podsumowaniem niniejszej pracy. W rozdziale podsumowującym 

przedstawiono wnioski z przeprowadzonych eksperymentów i możliwe kierunki przyszłych 

badań. 
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2. Automaty rozmyte 

W niniejszym rozdziale opisano aktualny stan wiedzy dotyczący automatów. 

Przedstawiono automat skończony, który używany jest do opisu układów logicznych, 

protokołów sieciowych oraz programów komputerowych. Opisano definicję automatów 

rozmytych, historię ich powstawania od 1967 roku oraz inne pokrewne automaty. Zawarto 

również informacje dotyczące konstrukcji automatów oraz uczenia nadzorowanego. Rozdział 

zakończono opisując znane w literaturze praktyczne zastosowania automatów rozmytych oraz 

ograniczenia modelu. 

 

2.1 Automat skończony 

Automat skończony (ang. finite automaton lub finite state machine) [57] jest 

abstrakcyjnym modelem matematycznym opisującym dynamiczne zachowanie systemu.  

 

Def. 1: Automat skończony jest strukturą              , 

gdzie 

 : funkcja przejścia;         , 

 : funkcja wyjścia;          (automat Mealy’ego) lub        (automat Moore’a), 

 : stan początkowy;    , 

 : zbiór symboli wejściowych automatu (akcji), 

 : zbiór symboli wyjściowych automatu,  

S: zbiór stanów automatu. 

 

Automat skończony może znajdować się tylko w jednym stanie. Po otrzymaniu 

symbolu wejściowego automat przechodzi do następnego stanu wynikającego z tabeli przejść 

i generuje symbol wyjściowy. Istnieją dwa typy automatów skończonych: automat Mealy’ego 

[7] i automat Moore’a [8]. W przypadku automatu Moore’a wygenerowany symbol 

wyjściowy zależy wyłącznie od aktualnego stanu automatu, natomiast w przypadku automatu 

Mealy’ego wygenerowany symbol wyjściowy zależy od aktualnego stanu automatu i symbolu 

otrzymanego na wejściu. Przykładowy automat Mealy’ego przedstawiono na Rys. 1. Jeżeli 

automat znajdujący się w stanie S1 otrzyma na wejściu sekwencje symboli „aa” to najpierw 

przechodzi do stanu S2, a następnie do stanu S3 generując na wyjściu ciąg symboli „21”. 
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Rys. 1: Przykładowy automat skończony.  

 

Automat skończony jest używany do opisu układów logicznych [58], protokołów 

sieciowych [59] i programów komputerowych [35]. Wśród wielu praktycznych zastosowań 

automat skończony był również zastosowany do rozpoznawania wzorców w analizie 

sygnałów ECG [60] i w rozpoznawaniu mowy [61].  

Ograniczeniem automatu skończonego jest to, że w celu odwzorowania 

skomplikowanego systemu lub problemu, konieczne jest skonstruowanie automatu 

składającego się z dużej liczby stanów. Dla prostych problemów można wykorzystać automat 

ze stosunkowo niedużą liczbą stanów, jednak w przypadku zwiększającej się złożoności 

problemu opisanego za pomocą automatu, wzrost liczby stanów postępuje bardzo szybko.  

 

2.2 Historia automatu rozmytego 

Automat rozmyty został po raz pierwszy zaproponowany w 1967 roku przez Williama 

Wee w rozprawie doktorskiej [11]. Koncepcja ta była rozwijana w jego kolejnych 

publikacjach [9], a także w publikacjach innych autorów takich jak Eugene Santos [14] czy 

Davender Malik [13]. Automat rozmyty oparty jest o reguły logiki rozmytej [1][2][15] i w 

przeciwieństwie do automatu skończonego używa rozmytej funkcji przejścia pomiędzy 

dyskretnym zbiorem stanów [9][13]. W przypadku automatu skończonego funkcja przejścia 

może przyjmować wartości zero lub jeden. Natomiast w przypadku automatu rozmytego 

funkcja przejścia określa stopień przynależności do następnego stanu i może przyjmować 
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wartości w przedziale [0, 1]. Początkowo automat rozmyty używał jedynie rozmytej funkcji 

przejścia pomiędzy dyskretnym zbiorem stanów [9][13]. Później zaproponowano koncepcje 

rozmytego stanu w [16]. Koncepcja rozmytego stanu polega na tym, że automat może 

znajdować się w więcej niż jednym stanie jednocześnie mając określoną przynależność do 

każdego ze stanów. 

 

Przykładowy automat rozmyty przedstawiono na Rys. 2. Jest to czterostanowy automat 

rozmyty o stanach S1, S2, S3, S4, dwóch wejściach: a, b i dwóch wyjściach: x, y. Pod 

krawędziami podane jest wejście, które aktywuje krawędź, wyjście generowane po aktywacji 

krawędzi oraz waga przejścia określająca wartość funkcji f. Dla przykładu ze stanu S1 do S2 

mamy przejście                  , które generuje wyjście ‘x’. 

  

 

 

Rys. 2: Przykładowy automat rozmyty.  

 

W pracy założono, że jeżeli stan na diagramie nie ma wychodzącej krawędzi dla 

jednego z symboli wejściowych, to istnieje transformacja dla tego symbolu niezmieniająca 

stanu i generująca puste wyjście. Dla przykładu na Rys. 2 nie ma przejścia ze stanu S2 dla 
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symbolu ‘b’. W takim wypadku zakładamy, że                i automat generuje pusty 

symbol na wyjściu. 

 

Istnieje wiele prac [17][18][19][20][21] na temat równoważności pomiędzy sieciami 

neuronowymi i automatami. Automaty skończone i automaty rozmyte mogą być opisane za 

pomocą sieci neuronowych, jednak liczba neuronów może być znacznie większa niż liczba 

stanów automatu [19]. W dotychczasowych pracach dokonywano zarówno konwersji z sieci 

neuronowej do automatu rozmytego [20][21], jak również konwersji z automatu rozmytego 

do sieci neuronowej [17][18][19]. 

 

2.3 Inżynieria wsteczna jako narzędzie do generowania specyfikacji 

automatu 

W większości przypadków najpierw tworzona jest specyfikacja, a następnie na jej 

podstawie tworzona jest implementacja automatu. Są jednak przypadki, kiedy konieczne jest 

stworzenie specyfikacji z istniejącego już urządzenia. Problem ten jest bezpośrednio 

powiązany z inżynierią wsteczną. Celem inżynierii wstecznej jest zbadanie sposobu działania 

urządzenia lub oprogramowania bez znajomości jego specyfikacji ani procesu wytworzenia 

[38]. Inżynieria wsteczna ma swoje źródło w badaniu urządzeń o charakterze przemysłowym 

lub militarnym [39] i była używana w celu replikacji zachowania określonego urządzenia. 

Inżynieria wsteczna była już wykorzystywana do konstrukcji automatu skończonego w 

przypadku protokołów sieciowych [3][62][63] oraz innych urządzeń [4]. Prowadzone badania 

mają przede wszystkim zastosowanie w przypadku wyszukiwania luk w zabezpieczeniach 

istniejących serwisów i aplikacji działających w sieci. Techniki inżynierii wstecznej można 

analogicznie wykorzystać do stworzenia specyfikacji automatu ze zbioru przykładowych 

danych wejścia-wyjścia. Bardzo podobnym zagadnieniem jest konstrukcja automatów 

poprzez uczenie (ang. machine learning)[29].  

 

2.4 Konstrukcja/uczenie automatów 

W [29] zaproponowano konstrukcje automatu rozmytego poprzez jego uczenie 

nadzorowane. Uczenie zdefiniowano w następujący sposób: mając treningowe sekwencje 

wejścia-wyjścia                                       , gdzie      i      są 

wektorami wejściowymi i wyjściowymi liczb rzeczywistych z przedziału [0, 1] w K-tej chwili 
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czasu, zaprojektuj automat rozmyty, który po otrzymaniu treningowej sekwencji wejściowej x 

wygeneruje sekwencję wyjściową podobną do y.   

 

W literaturze najczęściej opisywanym sposobem konstrukcji automatu rozmytego jest 

zastosowanie rekursywnych sieci neuronowych [20][21]. W [20] dokonano konstrukcji 

automatu rozmytego na potrzeby przetwarzania sygnałów poprzez wykorzystanie założenia, 

że funkcjonalność automatu rozmytego można przedstawić za pomocą rekursywnej sieci 

neuronowej [18]. Po nauczeniu rekursywnej sieć neuronowej dokonano konwersji nauczonej 

sieci do automatu rozmytego za pomocą algorytmu opisanego w [23]. Podobnie w [21] 

dokonano konstrukcji automatu rozmytego poprzez nauczenie rekursywnej sieci neuronowej, 

następnie transformacji tej sieci do automatu rozmytego. Sieć neuronowa została nauczona za 

pomocą algorytmu RTRL (ang. real-time recurrent learning procedure) [64], następnie 

dokonano konwersji sieci neuronowej do automatu rozmytego za pomocą dwóch metod: 

 Podział przestrzeni wyjść (ang. partitioning of output space) [64] 

 Samoorganizującej sieci Kohonena (ang. Kohonen's self-organizing feature map) [65]. 

 

W [9] przedstawiono koncepcje użycia automatu rozmytego jako systemu uczącego na 

potrzeby rozpoznawania wzorców i automatycznej kontroli urządzenia sterującego. 

 

W [26] przedstawiono koncepcje konstrukcji automatu na potrzeby rozpoznawania 

wzorców na przykładzie rozpoznawania gestów dłoni. Zastosowano tutaj technikę uczenia 

bazującą na dynamicznych zniekształceniach czasowych (ang. dynamic time warping) [66]. 

 

Jednymi z technik uczenia nadzorowanego [67][68] są techniki uczenia aktywnego 

(ang. active learning) [46][47] i uczenia on-line (ang. on-line learning) [48]. Uczenie aktywne 

stosowane jest przeważnie, gdy obliczenie wyniku wyjściowego z danych wejściowych jest 

dość czasochłonne i chcąc zaoszczędzić czas dokonuje się selekcji danych wejściowych. 

Uczenie aktywne dzieli zbiór danych wejściowych na 3 grupy. Pierwsza grupa to dane, dla 

których znany jest wynik, druga grupa to dane, dla których wynik jest nieznany, ostatnia 

grupa to dane wejściowe, dla których zostanie wyliczony wynik wyjściowy i dane zostaną 

przesunięte do pierwszej grupy. Istnieje kilka kryteriów, według których dokonuje się selekcji 

danych do trzeciej grupy [46][47]: 

 Próbkowanie niepewności (ang. uncertainty sampling): wybiera te dane, dla których 

model jest najmniej pewny rezultatu. 
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 Zapytanie przez komisję (ang. query by committee): wiele modeli jest trenowanych dla 

istniejących danych treningowych z grupy pierwszej. Do grupy trzeciej dodaje się te 

dane z grupy drugiej, które generują najbardziej rozbieżne wyniki na różnych 

modelach. 

 Oczekiwana zmiana modelu (ang. expected model change): wybiera te dane, które 

najbardziej skorygują obecny model. 

 Oczekiwana redukcja błędu (ang. expected error reduction): Do trzeciej grupy 

dodawane są dane, które mogą najbardziej skorygować błąd prognozowania modelu. 

 Redukcja wariancji (ang. variance reduction): wybiera dane, które mogą zmniejszyć 

wariancję wyników wyjściowych. 

 

Uczenie on-line stosowane jest przeważnie w sytuacji, gdy wynik wyjściowy 

wygenerowany przez model, zostanie zweryfikowany w dość krótkim czasie (np. 

prognozowanie kursu akcji lub prognozowanie pogody na następny dzień). Uczenie on-line 

odbywa się w iteracjach. W każdej iteracji model prognozuje wynik dla otrzymanych danych 

wejściowych. Następnie algorytm uczący sprawdza poprawność wygenerowanych wyników i 

dokonuje poprawy parametrów modelu tak, aby minimalizować błąd generowanych danych 

wyjściowych.  

 

2.5 Zastosowania automatów rozmytych 

Prowadzone prace na temat równoważności pomiędzy sieciami neuronowymi i 

automatami rozmytymi pokazują, że automat rozmyty może mieć zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie stosowane są sieci neuronowe. W dotychczasowych badaniach przedstawiono 

zastosowanie automatu rozmytego do przetwarzania sygnałów [20], monitorowania 

klinicznego [22], wykrywania zwężenia tętnic z arteriogramów [23], usprawniania działania 

bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) [24][25], rozpoznawania wzorców na przykładzie 

gestów dłoni [26], analizy sygnałów ECG [27], wykrywania anomalii w silniku prądu stałego 

[28], projektowaniu układów cyfrowych [29][30], rozpoznawania obrazów [31], systemach 

kontroli ruchów [32] i nawigacji robota [33]. W [27] zaproponowano użycie hierarchicznej 

reprezentacji sygnału, która faktycznie jest automatem rozmytym. Automat rozmyty bazujący 

na tej hierarchicznej strukturze został wykorzystany do problemu detekcji błędów w [28].  

W [29] zaproponowano użycie automatu rozmytego do konstrukcji układu bazującego na 

logice rozmytej, który następnie przekształcono do binarnego układu cyfrowego. W [32] 
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przedstawiono dwa przykłady wykorzystania automatu rozmytego, jako systemu kontroli 

ruchów robota. Pierwszy to system kontroli trajektorii, a drugi to moduł sterowania nogami 

robota. W [31] zastosowano automat rozmyty do rozpoznawania obiektów znajdujących się 

na obrazach. Najpierw system dokonuje przetworzenia obrazu, a następnie rozpoznaje 

znajdujące się na nim obiekty. Przedstawione w pracy rozwiązanie oparte o automat rozmyty 

generuje 29% lepsze rozwiązania niż inne popularne podejścia w dziedzinie rozpoznawania 

obrazów. W [30] przedstawiono koncepcje układu cyfrowego implementującego automat 

rozmyty oparty o uogólnioną wersję automatu przedstawioną w [12]. Oprócz wyżej 

wymienionych przykładów pokazano, że automat rozmyty może zostać wykorzystany do 

rozwiązywania wielu różnorodnych problemów obliczeniowych [34]. 

 

2.6 Inne pokrewne automaty 

W niniejszej pracy rozpatrzono deterministyczne automaty rozmyte. Jednak w 

literaturze istnieje kilka innych podobnych modeli, które wychodzą poza granice tej 

rozprawy. Do tych automatów należą: niedeterministyczny automat skończony (ang. 

nondeterministic automata) [69], automat probabilistyczny (ang. probabilistic automata) 

[70], rozmyty automat niedeterministyczny (ang. nondeterministic fuzzy automata) [48][49], 

automat komórkowy (ang. cellular automata) [71], rozmyty automat komórkowy (ang. fuzzy 

cellular automata) [72][73], rozmyty automat korygujący błędy (ang. fuzzy correcting-error 

automata) [74] i dość nowy, abstrakcyjny automat rozmyty z wartościami przynależności w 

kracie (ang. lattice-ordered monoids) [75]. 

 

Niedeterministyczny automat to automat skończony, w którym stan docelowy nie jest 

jednoznacznie określony. Automat po odczytaniu symbolu wejściowego może przejść do 

jednego z kilku stanów. Jest to przeciwieństwem automatu skończonego, którego następny 

stan jest jednoznacznie określony dla każdego symbolu wejściowego. Automat 

niedeterministyczny został wynaleziony przez Michaela Rabina w 1959 roku [69]. Automat 

probabilistyczny jest uogólnieniem automatu niedeterministycznego i łańcuchów Markowa 

[76]. Różnica pomiędzy automatem niedeterministycznym a probabilistycznym polega na 

tym, że funkcja przejścia automatu probabilistycznego uwzględnia prawdopodobieństwo 

przejścia do każdego z możliwych stanów docelowych, podczas gdy w przypadku automatu 

niedeterministycznego prawdopodobieństwo nie jest określone (każdy stan docelowy ma 

jednakowe szanse aktywacji). Koncepcja automatu probabilistycznego została przedstawiona 
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w 1963 roku przez Michaela Rabina [70]. Rozszerzeniem automatu niedeterministycznego o 

reguły logiki rozmytej jest niedeterministyczny automat rozmyty [48][49]. Koncepcje dwóch 

niedeterministycznych automatów rozmytych na potrzeby analizy leksykalnej przedstawiono 

w [48]. Pierwszy był automatem z rozmytymi przejściami i rozmytymi wyjściami, natomiast 

drugi był automatem z rozmytymi stanami i rozmytymi wyjściami. 

 

Automat komórkowy [71] opisany jest przez siatkę komórek ułożonych obok siebie, 

które mogą być w różnych stanach. Następny stan każdej komórki wyliczany jest według 

określonej formuły matematycznej na podstawie poprzedniego stanu komórki oraz stanów jej 

sąsiadów. Rozmyty automat komórkowy [72][73] jest rozszerzeniem automatu 

komórkowego, jednak do wyliczenia nowego stanu stosuje się reguły logiki rozmytej. 

 

2.7 Ograniczenia automatów rozmytych 

Według [40] przedstawiono ograniczenia automatów rozmytych. Pierwsze polega na 

tym, że przynależność do stanów po pewnym czasie osiąga zero lub zatrzymuje się na stałych 

wartościach i nie ma możliwości zmiany stanu automatu poprzez zmianę sygnałów 

wejściowych. W literaturze zostało przedstawionych kilka rozwiązań tego problemu: 

 Zatrzymanie szczytu (ang. peak hold in) [22] 

 Konserwacja stanu (ang. conservation of the state) [77] 

 Normalizacja stanu (ang. state normalization) [78] 

Według [78] normalizacja stanu polega na wyszukaniu stanu o największym poziomie 

przynależności i podzieleniu przynależności każdego stanu przez tą wartość. Dzięki temu 

przynajmniej jeden ze stanów osiągnie stopień przynależności równy 1. 

 

W [40] automat rozmyty wzorowany był na [12]. Przeprowadzone badania w [40] 

sugerują, że to czy automat będzie w pewnym momencie blokował się w pewnych stanach 

zależy od użytych t-norm i t-konorm. Zastosowanie metod normalizacji [78] lub konserwacji 

stanu [77] nie dało oczekiwanych efektów. 

 

Drugi problem związany jest z dużą różnorodnością automatów rozmytych. Istnieje 

wiele typów automatów i praktycznie w każdej publikacji jest on definiowany w inny sposób. 

Według [40] tak duża różnorodność znacznie utrudnia zrozumienie idei i zastosowanie 

automatu do celów praktycznych.  
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2.8 Testowanie automatu rozmytego 

Nie ma w literaturze typowych prac poświęconych testowaniu automatu rozmytego jak 

w przypadku automatu skończonego. W dotychczasowych pracach wykorzystano jednak 

koncepcje testowania za pomocą losowych sekwencji do weryfikacji czy sieci neuronowe 

skonstruowane w celu reprezentacji funkcjonalności automatu rozmytego działają 

prawidłowo. W [17][18] zbiór losowych sekwencji testowych uruchomiono na 

skonstruowanej sieci neuronowej. W ramach testów liczony był bezwzględny błąd wyjścia, 

który uzyskano porównując sygnał wyjściowy neuronów z idealnym wynikiem wyjściowym 

wygenerowanym na podstawie specyfikacji automatu rozmytego.  

 

2.9 Podsumowanie 

Przegląd literatury pozwala na wysunięcie następujących wniosków. Automaty rozmyte 

są modelem matematycznym o porównywalnych możliwościach do sieci neuronowych, co 

pokazuje bardzo szeroki zakres możliwych zastosowań automatów rozmytych. W literaturze 

jest niewiele prac poświęconych konstrukcji i testowaniu automatu rozmytego. Istnieje dość 

duża różnorodność automatów rozmytych i praktycznie w każdej publikacji jest on 

definiowany w inny sposób, co utrudnia zrozumienie idei automatu.  
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3. Zbiory rozmyte – wybrane zagadnienia 

Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie do zbiorów rozmytych. W pierwszej 

części rozdziału przedstawiono definicję zbiorów rozmytych oraz omówiono operacje 

dokonywane na tych zbiorach. W dalszej części opisano techniki grupowania rozmytego. Na 

końcu rozdziału przedstawiono algorytm rozmytych C-średnich (ang. fuzzy C-means) [79]. 

 

3.1 Zbiory rozmyte 

Teoria zbiorów rozmytych zaproponowana została przez Lotfi Zadeha w 1965 roku [2]. 

Zbiorem rozmytym A w przestrzeni X nazywamy zbiór par: 

 

   {(       )      }, (1) 

gdzie 

      – funkcja przynależności określająca stopnień przynależności elementu x do zbioru 

rozmytego A;             . 

 

W rzeczywistym świecie bardzo często spotykamy się ze sformułowaniami mającymi 

charakter niejednoznaczny. Człowiek używa zbiorów rozmytych w celu jakościowej oceny 

wielkości fizycznych lub stanu obiektów [80]. Każdy potrafi ocenić wysokość temperatury za 

pomocą stwierdzenia typu „zimno” lub „ciepło”. Jednak pojęcia te są subiektywne, zależą od 

kontekstu i osoby wypowiadającej je. Człowiek stosuje logikę rozmytą nawet wtedy, gdy ma 

urządzenia pomiarowe. Dla przykładu, zamiast podawać dokładną prędkość samochodu 

mówimy, że jedziemy szybko albo około 100 km/h. Zamiast odczytywać temperaturę z 

termometru mówimy, że jest ciepło lub zimno. Informacje w takiej postaci (zimno, ciepło) 

nazywamy ziarnem informacji. Jeżeli liczba dwóch ziaren informacji jest niewystarczająca 

możliwe jest zwiększenie liczby ziaren do na przykład czterech (bardzo ciepło, ciepło, zimno, 

bardzo zimno). Ocenę temperatury za pomocą ziaren informacji można przedstawić graficznie 

(Rys. 3). 
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Rys. 3: Przykładowa ocena temperatury za pomocą czterech ziaren informacji. 

 

Stosowanie wyżej wymienianych nieprecyzyjnych pojęć jest związane między innymi z 

ograniczeniami naszej pamięci. Ciężko jest zapamiętać temperaturę lub prędkość samochodu 

w każdej chwili czasu i dlatego mówimy, że jechaliśmy szybko lub dzień był bardzo ciepły. 

Zbiory rozmyte znajdują zastosowania w przypadku problemów, gdzie występują pojęcia o 

charakterze wieloznacznym i nieprecyzyjnym.  

 

3.2 Operacje na zbiorach rozmytych 

Operatory rozmyte są uogólnieniem operatorów występujących w logice 

dwuwartościowej. Uogólnieniem operatorów iloczynu i sumy   i   w teorii zbiorów 

rozmytych są odpowiednio t-norma i t-konorma [81][82]. T-normy i t-konormy dokonują 

przekształcenia      
 
       i posiadają następujące właściwości [81]: 

 łączność:                          

 przemienność:                 

 warunki brzegowe: t-norma:           , t-konorma           

 monotoniczność:                            

Najczęściej wykorzystywaną t-normą i t-konormą są odpowiednio operatory minimum i 

maximum. Przykładowe t-normy i t-konormy [81][82][83][84][85][86][87] zostały 

przedstawione w Tabela 1 i Tabela 2. 
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Minimum                   

Iloczyn              

T-norma 

Łukasiewicza 

                      

Iloczyn Drastyczny 

         {

                                                    
                                                    
                                         

 

Minimum Nilpotenta 

 
         {

                                                   
 

                                                        
 

Suma Hamachera 

         {

                                                                         
 

   

       
                                          

 

T-norma Franka 

        

{
 
 

 
 

                                                                           
                                                                                 

                                                             

       (  
            

   
)     

       

         
         

 

T-norma Yagera 

         

{
 

 
                                                              

                           ⁄                 

                                                                
       

         
  

 

T-norma  

Sugeno-Webera          

{
 

 
                                                              

   (  
           

   
 )                       

                                                                                

 

Tabela 1: Przykładowe t-normy 
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Maximum                   

Suma probabilistyczna                  

Suma ograniczona                    

Suma Drastyczna 

         {

                                       
                                        
                             

 

Maximum Nilpotenta 
         {

                                                       
 

                                                
 

Suma Einsteina 
        

   

     
 

T-konorma Franka 

        

{
 
 

 
 

                                                                           
                                                                     

                                                                   

       (  
                

   
)      

       

         

 

T-konorma Yagera 

         

{
 

 
                                                          

                           ⁄                

                                                               
       

         
  

 

T-konorma  

Sugeno-Webera          

{
 
 

 
                                                                      

     (  
                 

   
 )             

                                                                                       

 

Tabela 2: Przykładowe t-konormy 

 

3.3 Metody grupowania rozmytego 

Metody grupowania [88] przyporządkowują dane do grup zwanych klastrami w taki 

sposób, aby podobne dane były w jednej grupie. Grupowanie bazujące na logice 

dwuwartościowej (ang. hard clustering) [88] przyporządkowuje dane wyłącznie do jednego z 

klastrów. W rzeczywistym świecie dane rzadko można przypisać tylko do jednej grupy. Z 

tego powodu stosowane są reguły grupowania rozmytego (ang. fuzzy clustering) [89] bazujące 

na teorii zbiorów rozmytych. Podczas grupowania rozmytego określany jest stopień 

przynależności danych do każdej grupy w przedziale [0, 1]. Metody grupowania rozmytego 

używane są na przykład do rozpoznawania wzorców i klasyfikacji obrazów. Do najczęściej 

wykorzystywanych metod grupowania należą:  

 Algorytm rozmytych C-średnich (ang. fuzzy C-means) [79]; 
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 Algorytm grupowania K-średnich (ang. K-means clustering) [90]; 

 Iteracyjna samoorganizująca się technika analizy danych (ang. the iterative self-

organizing data analysis technique) [91]. 

 

W niniejszej pracy użyto algorytmu rozmytych C-średnich do przetworzenia danych 

rzeczywistych do postaci, która może być akceptowana przez automat rozmyty.  

 

3.4 Algorytm rozmytych C-średnich 

Mając zbiór wektorów liczb rzeczywistych {  }, k=1,2, … N w przestrzeni p-

wymiarowej, zadaniem algorytmu rozmytych C-średnich jest wygenerowanie c klastrów i 

macierzy podziału   przypisującej każdemu wektorowi    przynależności do poszczególnych 

klastrów. Zadanie wygenerowania klastrów oraz przynależności do tych klastrów jest opisane 

formalnie, jako minimalizacja poniższej funkcji: 

 

 

   ∑ ∑    
 

 

   

 ‖     ‖
  

 

   

 (2) 

gdzie 

m – parametr algorytmu rozmytych C-średnich, określający poziom rozmycia klastrów, 

   – i-ty prototyp (grupa) wygenerowany przez algorytm rozmytych C-średnich, 

    – element macierzy podziału  , określa przynależność wektora    do grupy   , 

‖ ‖ - odległość pomiędzy    i   . 

 

Macierz podziału   spełnia poniższe zależności: 

 

 

  ∑       

 

   

 (3) 

gdzie 

i = 1, 2, … c; 

 
∑     

 

 

  (4) 

gdzie 

k = 1,2,… N. 



Strona 25 

 

Optymalizacja musi zostać przeprowadzona w taki sposób, aby spełnione były 

powyższe równania. Pierwsze wymaganie określa przyporządkowanie danych do każdego 

klastra, natomiast drugie równanie określa, że suma przynależności do wszystkich klastrów 

jest równa 1.  

 

Minimalizacja Q przeprowadzana jest za pomocą dwóch oddzielnych zadań 

optymalizacyjnych. Pierwszym jest konstrukcja prototypów             , natomiast 

drugim wygenerowanie macierzy   określającej przynależność każdego wektora    do 

prototypów             . 

 

Optymalizacja prototypów   , przeprowadzana jest przy założeniu odległości Euklidesowej 

pomiędzy danymi rzeczywistymi a prototypami. Zwracamy jednak uwagę, iż możliwe jest 

użycie innych funkcji odległości niż odległość Euklidesowa, jednak wtedy wyliczenie 

współrzędnych prototypów    oraz macierzy podziału   nie może zostać przedstawione w 

poniższy sposób. Równanie odległości Euklidesowej dla wektorów    i    przedstawione jest 

poniższym wzorem: 

 

 

‖     ‖
  ∑(       )

 

 

   

 (5) 

  

Po zastosowaniu powyższego równania odległości Euklidesowej wzór (2) przyjmuje 

następującą postać: 

 

 

   ∑ ∑     
 

 

   

 ∑(       )
 

 

   

 

   

 (6) 

 

Przyrównując Q do 0, otrzymamy: 

 

 

∑     
 

 

   

 (       )     (7) 

gdzie 

i = 1, 2, … c, 

j = 1, 2, … p. 
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Następnie możemy wyprowadzić równanie określające wartości prototypów: 

 

 
    

∑      
     

 
   

∑        
   

 (8) 

 

Po zastosowaniu odległości Euklidesowej w przypadku drugiego zadania optymalizacyjnego, 

wartości macierzy   wyliczane są za pomocą wzoru: 

 

 
    

 

∑ (
       

(     )
)

      ⁄

 
 

 
(9) 

 

Algorytm rozmytych C-średnich inicjalizuje punkt startowy poprzez wylosowanie 

wartości dla macierzy   określającej przynależności do prototypów   . Następnie wylicza 

współrzędne prototypów za pomocą wzoru (8). W kolejnych iteracjach algorytm poprawia 

wartości macierzy   i współrzędne prototypów. Proces optymalizacji zatrzymuje się w 

momencie spełnienia kryterium stopu. Kryterium stopu zdefiniowane jest przeważnie za 

pomocą odległości Czebyszewa pomiędzy wartościami macierzy   dla dwóch kolejnych 

iteracji i przyjmuje następującą postać: 

 

       |        
 |     (10) 

gdzie 

   
  – to wektor     dla poprzedniej iteracji algorytmu rozmytych C-średnich 

  – zdefiniowany próg, określający, kiedy zatrzymać działanie algorytmu 

 

Współczynnik fuzyfikacji 

Współczynnik fuzyfikacji          wpływa na to, jak będą wyglądały zbiory 

rozmyte generowane przez algorytm rozmytych C-średnich. Domyślnie zalecanym 

parametrem jest m=2, natomiast nie zawsze sprawdza się on najlepiej. Generalnie możemy 

zaobserwować, że jeżeli m jest bliskie 1, wtedy generowane wartości przynależności będą w 

okolicach 0 i 1. Dla m=1, algorytm wygeneruje wartości macierzy   będące wyłącznie równe 

0 lub 1. W przypadku wartości większych niż 2, np. 3, 4, 5, 6 generowane stopnie 

przynależności będą bliskie 1 w samym centrum klastra. Będą one szybko malały w miarę 
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oddalania się od jego centrum. Rys. 4 przedstawia wartości przynależności do klastra 

zlokalizowanego w punkcie     (inne klastry są zlokalizowane w punktach     i    ) 

dla trzech różnych wartości parametru m: a: 1.1, b: 2.0, c: 4.0. 

 

 

Rys. 4: Wartości przynależności dla wybranych wartości parametru m: (a) 1.1, (b) 2.0, (c) 4.0. 

 

3.5 Podsumowanie 

Rozdział jest wprowadzeniem w dziedzinę zbiorów rozmytych. Zbiory rozmyte są 

stosowane w przypadku problemów, gdzie spotykamy się z informacjami mającymi charakter 

wieloznaczny i nieprecyzyjny. W rzeczywistym świecie napotkano wiele trudnych 

problemów, które zostały rozwiązane poprzez zastosowanie logiki rozmytej. W rozdziale 

omówiono pojęcie logiki rozmytej, podstawowe operacje na zbiorach rozmytych i metody 

grupowania rozmytego.   
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4. Algorytmy metaheurystyczne 

Termin metaheurystyka został zaproponowany przez Freda Glovera w 1986 roku [92]. 

Metaheurystyki są algorytmami używanymi przeważnie do rozwiązywania trudnych 

problemów optymalizacyjnych, dla których nie istnieją efektywne algorytmy zapewniające 

znalezienie rozwiązania. Metaheurystyki mogą zostać użyte do bardzo szerokiego zakresu 

problemów. Nie gwarantują znalezienia najlepszego rozwiązania, natomiast generują dość 

dobre wyniki w zadowalającym czasie. Działanie tych algorytmów jest niedeterministyczne, 

ponieważ są one oparte o generatory liczb pseudolosowych. Algorytmy metaheurystyczne 

można podzielić na wiele kategorii: 

 Algorytmy ewolucyjne; 

 Algorytmy inspirowane naturą; 

 Metody wielostartowe; 

 Metody populacyjne; 

 Inteligencja roju; 

 Lokalne wyszukiwanie. 

 

Przykładami algorytmów metaheurystycznych są: 

 Algorytm genetyczny (ang. genetic algorithm) [93][94]; 

 Symulowane wyżarzanie (ang. simulated annealing) [41][42]; 

 Algorytm zachłanny (ang. greedy search) [95]; 

 Algorytm losowy (ang. random search) [55][56]; 

 Algorytm roju cząstek (ang particle swarm optimization) [43][44][45]; 

 Ewolucja różnicowa (ang. differential evolution) [96]; 

 Algorytm mrówkowy (ang. ant colony optimization) [97]; 

 Przeszukiwanie Tabu (ang. tabu search) [98][99]; 

 Przeszukiwanie rozproszone (ang. scatter search) [100]. 

 

Oprócz generycznych metaheurystyk istnieją również algorytmy hybrydowe [101] 

posiadające cechy algorytmu metaheurystycznego i algorytmu innego typu.  

 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono krótki opis wybranych algorytmów 

heurystycznych. 
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4.1 Symulowane wyżarzanie 

Symulowane wyżarzanie [41][42] wzorowane jest na procesie wyżarzania w metalurgii. 

Algorytm zaczyna działanie w losowo wybranym punkcie startowym. W kolejnych krokach 

generuje nowe rozwiązanie w sąsiedztwie poprzedniego. W przedstawionej przez 

Kirkpatricka wersji algorytmu [42], nowe rozwiązanie jest zawsze akceptowane, jeżeli jest 

lepsze od poprzedniego. Jeżeli jest słabsze, to akceptacja nowego rozwiązania zależy od 

parametru określającego temperaturę, która w kolejnych iteracjach spada. Im większa 

temperatura, tym większa szansa na akceptację słabszego rozwiązania. Na początku, kiedy 

temperatura jest wysoka, prawdopodobieństwo akceptacji słabszego rozwiązania jest duże. 

Jednak wraz ze spadkiem temperatury, szansa akceptacji słabszego rozwiązania maleje. 

Optymalizacja za pomocą algorytmu symulowanego wyżarzania przebiega w następujących 

krokach: 

1. Wyznaczenie temperatury początkowej                   ; 

2. Wybór losowego punktu startowego  ; 

3. Wyznaczenie             ; 

4. Wyznaczenie             ; 

5. Zmniejszenie temperatury  ; 

6. Sprawdzenie kryterium stopu i powrót do punktu 2. 

 

Funkcja           akceptuje nowe rozwiązanie zgodnie z pewnym 

prawdopodobieństwem, które zależy od   i wartości optymalizowanej funkcji w punktach   i 

  . W przypadku zadania minimalizacji funkcja           może przyjmować następującą 

postać: 

 

 

          

{
 
 

 
 

                                                                  

                          ( (
          

 
))      

                                                                 

 (11) 

gdzie 

     – wartość optymalizowanej funkcji w punkcie  , 

  – liczba losowa w przedziale [0, 1].  

 

Symulowane wyżarzanie zastosowane było do problemu testowania automatu 

skończonego [50]. W ramach eksperymentów porównano następujące algorytmy: 
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symulowane wyżarzanie z techniką współdzielenia, algorytm genetyczny z techniką 

współdzielenia oraz wersje obu algorytmów bez techniki współdzielenia. Wyniki 

eksperymentów nie wykazały znaczących różnic pomiędzy symulowanym wyżarzaniem i 

algorytmem genetycznym, jednak wersje algorytmów z techniką współdzielenia przewyższały 

algorytmy bez tej techniki. 

 

4.2 Algorytm zachłanny 

Algorytm zachłanny, zwany również algorytmem podchodzenia pod wzgórze [95], w 

każdym kroku wybiera najlepsze z dostępnych rozwiązań. Dla przykładu w przypadku 

problemu komiwojażera (ang. traveling salesman problem) algorytm zachłanny zaczyna w 

losowo wybranym mieście i w każdym kolejnym kroku wybiera najbliższe miasto. Ta 

technika początkowo generuje bardzo dobre rozwiązania, jednak w większości przypadków 

znajduje jedynie minimum lokalne.  

Algorytmu zachłannego użyto w automatycznej konstrukcji [102] i minimalizacji 

zestawu testowego [103]. W przypadku minimalizacji zestawu testowego algorytm zachłanny 

generował takie same lub krótsze przypadki testowe niż inne heurystyki.  

 

4.3 Algorytm genetyczny 

Algorytm genetyczny [93][94] należy do grupy tak zwanych algorytmów 

ewolucyjnych, które zainspirowane zostały ewolucją biologiczną i działaniami natury. 

Algorytm genetyczny tworzy losową populację osobników. Każdy osobnik składa się z 

chromosomów, które kodują rozwiązanie problemu. W każdej iteracji osobniki są oceniane. 

Osobniki lepiej przystosowane (lepiej ocenione) mają większą szansę na reprodukcję. 

Osobniki po reprodukcji poddawane są mutacji i krzyżowaniu. Mutacja polega na 

wprowadzeniu losowych zmian w chromosomach, natomiast krzyżowanie polega na 

złączeniu chromosomów rodziców w jeden lub więcej. Dzięki operacjom mutacji i 

krzyżowania tworzone jest nowe pokolenie. Ostatnim krokiem każdej iteracji jest selekcja, 

która polega na odrzuceniu słabiej przystosowanych osobników (słabiej ocenionych).  

Algorytm genetyczny zastosowany był do problemu testowania automatu skończonego 

[49][50][53]. Eksperymenty pokazały, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy wynikami 

generowanymi przez algorytm genetyczny i wynikami generowanymi przez algorytm 

symulowanego wyżarzania [50]. Algorytm genetyczny przewyższał jednak algorytm losowy, 

użyty jako punkt odniesienia [49][53]. W [49] przeprowadzono eksperymenty na zbiorze 11 
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rzeczywistych i 21 losowo wygenerowanych automatów skończonych. Losowo 

wygenerowane automaty posiadały po dwa symbole wejściowe i wyjściowe oraz od 4 do 360 

stanów. 

 

4.4 Algorytm roju cząstek 

Algorytm został wynaleziony przez Kennedy James, Eberhart Russell i Shi Yuhui. 

Celem algorytmu początkowo było symulowanie zachowań społecznych, później został on 

uproszczony i zastosowany do optymalizacji [43][44][45]. Algorytm zakłada istnienie 

populacji złożonej z cząstek, które poruszają się z pewną prędkością po wielowymiarowej 

przestrzeni współzawodnicząc ze sobą.  W każdej iteracji położenie i prędkość cząstek 

korygowane są poniższymi wzorami: 

 

              , (12) 

gdzie 

   - współrzędne i-tej cząstki, 

   - wektor prędkości i-tej cząstki; 

 

                        
 
                       (13) 

gdzie 

 ,    i    – parametry algorytmu, 

       – najlepsze znalezione położenie i-tej cząstki, 

       – najlepsze znalezione położenie w całej populacji, 

   i    – liczby losowe będące w przedziale [0, 1].  

 

Optymalizacja za pomocą algorytmu roju cząstek przebiega w następujących krokach: 

1. Losujemy pozycję początkową    i prędkość     każdej cząstki. 

2. Wybieramy najlepszą lokalizacje z całej populacji i przypisujemy do wektora      . 

3. Uaktualniamy pozycję i prędkość cząstek za pomocą wzorów (12) i (13). 

4. Aktualizujemy wektory        i      .   

5. Sprawdzamy kryterium stopu. 

6. Wracamy do punktu 3. 
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4.5 Algorytm losowy 

W każdym kroku algorytm losowy [55][56] generuje losowe rozwiązanie. W wielu 

przypadkach algorytm ten jest używany jako punkt odniesienia podczas analizy innych 

algorytmów optymalizacyjnych. Każda sensowna heurystyka musi przewyższać losowe 

generowanie rozwiązań. Algorytm losowy był używany jako punkt odniesienia w przypadku 

testowania automatów skończonych w pracach [49][52][53][104]. 

 

4.6 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale omówiono techniki metaheurystyczne i opisano cztery wybrane 

metody: algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie, rój cząstek i algorytm losowy. 

Algorytmy metaheurystyczne są uniwersalnym i efektywnym narzędziem używanym do 

optymalizacji. Najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku trudnych problemów, dla 

których nieznana jest efektywna metoda ich rozwiązania. 
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5. Relacyjny opis automatów rozmytych 

Rozdział przedstawia uogólnione relacyjne ujęcie automatu rozmytego. 

Zaprezentowana definicja jest nadrzędna w stosunku do definicji przedstawianych do tej pory 

w literaturze, gdyż inne automaty - zarówno skończone jak i rozmyte - mogą zostać opisane 

za jej pomocą. W dalszej części rozdziału zaprezentowano przykład automatu opartego o 

uogólnioną definicję. Na jego podstawie można zaobserwować, w jaki sposób otrzymywane 

symbole wejściowe wpływają na stan automatu i generowane wyjścia. Rozdział zakończono 

omówieniem praktycznego podziału na trzy grupy automatów.  

 

5.1 Definicja z rozmytymi symbolami wejść i wyjść 

Częściowa przynależność do jednego lub więcej stanów jest nieodłącznym elementem 

automatu rozmytego. Autorzy dotychczasowych prac nie zawsze zaznaczali częściową 

przynależność do symboli wejściowych i wyjściowych. W poniższej definicji przedstawiono 

automat, którego symbole wejściowe i wyjściowe oraz stany mogą zostać aktywowane do 

pewnego stopnia. Automat może również przyjmować na wejściu i wyjściu więcej niż jeden 

symbol w jednej chwili czasu. Dla przykładu, jeżeli na wejściu pojawiają się symbole ‘a’ i ‘b’ 

aktywowane odpowiednio ze stopniami przynależności 0.5 i 0.7. Automat wygeneruje na 

wyjściu symbole ‘x’ i ‘y’ aktywowane odpowiednio na poziomie 0.7 i 0.1.  

 

Def. 2: Automat rozmyty jest strukturą (I, O, S, R, G),  

gdzie 

I: skończony, niepusty zbiór obiektów wejściowych;                    , 

O: skończony, niepusty zbiór obiektów wyjściowych;                    , 

S: skończony, niepusty zbiór stanów automatu;                    , 

a: liczba symboli wejściowych automatu, 

o: liczba symboli wyjściowych automatu, 

n: liczba stanów automatu, 

R: relacja stanu,               , 

G: relacja wyjścia,                (automat Mealy’ego) lub               

     (automat Moore’a). 
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Przynależność do stanów w następnej dyskretnej chwili czasowej opisana jest następująco:  

 

        (         )     (14) 

gdzie 

 - jest symbolem złożenia relacji, 

x(K): wektor stopni przynależności do symboli wejściowych w K-ej chwili czasu;    

                ,        , 

q(K): wektor stopni przynależności automatu do każdego ze stanów w K-ej chwili czasu; 

                   ,        , 

 : iloczyn Kartezjański      i     . 

 

Wektor q(K) określa stopnie przynależności do poszczególnych stanów automatu 

rozmytego:              , natomiast wektor x(K) określa stopnie przynależności do symboli 

wejściowych automatu               w K-ej chwili czasu. Relacja R wiąże stopnie 

przynależności symboli wejściowych x(K) i stopnie przynależności stanów q(K) ze stopniami 

przynależności stanów w następnej chwili czasu q(K+1). Złożenie relacji   może być 

zrealizowane za pomocą norm trójkątnych. Uwzględniając, że q i x są wektorami, wzór (14) 

przyjmuje następującą postać: 

 

         
 
 

      
      

(                    )   
(15) 

gdzie 

      – stopnień przynależności do stanu Si w K-ej chwili czasu,  

      – stopień przynależności dla obiektu wejściowego Ih, 

     – wartość z macierzy R (Tabela 3), 

t – t-norma, 

s – s-norma. 

 

 

Wektor y(K) określa stopnie przynależności do symboli wyjściowych automatu       

        w K-ej chwili czasu. Poziom aktywacji symboli wyjściowych wyliczany jest 

analogicznie za pomocą poniższej zależności: 
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      (         )     (16) 

gdzie 

y(K): wektor stopni przynależności do symboli wyjściowych w K-ej chwili czasu;    

                ,        . 

 

Jeżeli przyjrzymy się bardziej szczegółowo uwzględniając, że x, y i q to wektory, w 

przypadku automatu Mealy’ego wzór (16) przyjmuje następującą postać: 

 

 
      

 
 

      
      
      

(                     )  
(17) 

gdzie 

      – stopień przynależności dla obiektu wyjściowego Ol w K-ej chwili czasu, 

      – wartość z macierzy G (Tabela 4). 

 

W przypadku automatu Moore’a wzór (16) przyjmuje następującą postać: 

 

 
      

 
 

      
      

 

(            )  
(18) 

gdzie 

     – wartość z macierzy G. 

 

5.2 Przykład automatu rozmytego 

Przykładowy automat rozmyty przedstawiono na Rys. 5. T-norma t oraz s-norma s dla 

wyliczania przynależności do stanów oraz do wyliczania przynależności do obiektów 

wyjściowych realizowane są za pomocą iloczynu (Tabela 1) i sumy ograniczonej (Tabela 2). 

 

Powyższe wersje t-norm i s-norm zostały w [40] porównane z innymi. Pokazano, że w 

przypadku niektórych t-norm i t-konorm automat rozmyty osiągał pewien stan, którego już 

nie mógł opuścić lub przynależność do wszystkich stanów stopniowo zbliżała się do zera, 

niezależnie od stopni przynależności wejść automatu. Opisane problemy nie dotyczą t-normy 

w postaci iloczynu i t-konormy w postaci sumy ograniczonej [40]. 
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Rys. 5: Rozmyty automat skończony. Stany(S1,S2,S3,S4), symbole wejściowe(a, b). Parametr q 

przy stanie określa przynależność do danego stanu. Parametr r przy transformacji określa 

wartość z tabeli przejść (Tabela 3). 

 

Rozważany automat rozmyty posiada: 

 Stany: S1, S2, S3, S4. 

 Symbole wejściowe a i b. 

 Symbole wyjściowe x i y. 

Automat opisany jest za pomocą macierzy R (Tabela 3) i macierzy G (Tabela 4). 

 

 S1 S2 S3 S4 

a b a b a b a b 

S1 0.00 0.99 0.60 0.00 0.00 0.01 0.40 0.00 

S2 0.00 0.00 0.40 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 

S3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

S4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

Tabela 3: Przykładowa macierz R dla automatu z Rys. 5. Wiersze określają stan początkowy, 

natomiast kolumny stan docelowy. 
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x y 

a b a b 

S1 
0.38 0.00 0.22 0.00 

S2 
0.90 0.00 0.20 0.00 

S3 
0.98 0.00 0.65 0.00 

S4 
0.10 0.00 0.30 1.00 

Tabela 4: Przykładowa macierz G dla automatu z Rys. 5. 

 

Rozważmy następującą sekwencję wejściową dla automatu z Rys. 5: x(0) = [1.0,0.0],  

x(1) = [1.0,0.0], x(2) = [1.0,0.0], x(3) = [1.0,0.0], x(4) = [1.0, 0.0]. 

Będąc w stanie początkowym q(0)=[1,0,0,0,0], automat przejdzie w stan przedstawiony na 

Rys. 6 i wygeneruje symbole wyjściowe ‘x’ i ‘y’ aktywowane odpowiednio do poziomów:  

y(0) = [0.38, 0.22], y(1) = [0.58, 0.24], y(2) = [0.29, 0.27], y(3) = [0.17, 0.29], y(4) = [1.00, 

0.50]. 

 

 

 
Rys. 6: Rozmyty automat skończony po wykonaniu przykładowych sekwencji wejściowych. 
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Wyniki obliczeń stanów automatu i wyjść przedstawione są poniżej: 
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Analogicznie wyliczamy przynależności do stanów oraz symboli wyjściowych w kolejnych 

chwilach czasu: 

                         

                 

                         

                 

 

Rozważmy poniżej tę sama sekwencję wejściową w przypadku, kiedy zastosowana zostanie t-

norma min i t-konorma max:. 

                       

                 

                       

               

                       

               

                       

               

                       

               

Powyższe przykłady pokazują, że w przypadku t-normy iloczynowej i s-normy w 

postaci sumy ograniczonej stan automatu dążył do wartości 1 stanu S4. W przypadku t-normy 

min i s-normy max stan automatu ustabilizował się w drugiej chwili czasu:      

                 . 

 

5.3 Alternatywny model automatu rozmytego 

W celu ulepszenia automatu proponujemy rozszerzenie Def. 2. Motywacją jest tutaj 

potrzeba aktywowania krawędzi tylko w przypadku, kiedy przynależność do symbolu 

wejściowego jest powyżej określonego poziomu. Nie jest łatwo przewidzieć jak będzie 
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zachowywał się przedstawiony poniżej automat i dlatego z badawczego punktu widzenia jest 

to interesujący przypadek automatu warty rozważenia.  

 

Def. 3: Automat rozmyty jest strukturą (I, O, S, R, G). 

 

Wartości macierzy R modyfikowane są według poniższego wzoru: 

 

 

      {

                                    

 
                                        

 (19) 

gdzie 

      – wartość progu aktywacji dla przejścia     , 

       – wartość z macierzy R po sprawdzeniu progu aktywacji. 

 

Automat rozmyty opisany jest za pomocą relacji R, macierzy E i relacji G. Wzór (19) i 

macierz E interpretujemy w taki sposób, że automat może przejść po krawędzi, jeżeli poziom 

aktywacji symbolu wejściowego jest większy lub równy progowi aktywacji krawędzi. 

 

Przejdźmy do przykładu i rozważmy przykładowy automat rozmyty przedstawiony na Rys. 5. 

T-norma t oraz s-norma s dla wyliczania przynależności do stanów oraz do wyliczania 

przynależności do obiektów wyjściowych określone są za pomocą iloczynu (Tabela 1) i sumy 

ograniczonej (Tabela 2). Automat rozmyty opisany jest za pomocą macierzy R (Tabela 3), 

macierzy E (Tabela 5) i macierzy G (Tabela 4). 

 

 S1 S2 S3 S4 

a b a b a b a b 

S1 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 

S2 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 0.00 

S3 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 

S4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 

Tabela 5: Macierz aktywacji krawędzi grafu dla automatów z Rys. 5 i Rys. 6. 

 

Rozważmy następującą sekwencję wejściową: x(0) = [1.0,0.5],  

x(1) = [1.0,0.5], x(2) = [1.0,0.5], x(3) = [1.0,0.5], x(4) = [1.0, 0.5]. 
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Zaczynając w stanie początkowym q=[1,0,0,0,0], automat przejdzie w stan pokazany na Rys. 

6 i wygeneruje symbole wyjściowe ‘x’ i ‘y’ aktywowane odpowiednio do poziomów:  

y(0) = [0.38, 0.22], y(1) = [0.58, 0.44], y(2) = [0.29, 0.65], y(3) = [0.17, 0.74], y(4) = [1.00, 

0.77]. 

 

W pierwszej chwili czasu dla krawędzi ze stanu S1 do stanu S2 i wejścia ‘a’ mamy wartość 

aktywacji krawędzi równą 0.99 (Tabela 5). Oznacza to, że transformacja z S1 do S2 

aktywowana przez wejście ‘a’ o przynależności równej 1.0 zostanie wykonana. Natomiast 

transformacja ze stanu S1 do stanu S1 dla wejścia ‘b’ o przynależności równej 0.5 nie zostanie 

wykonana, ponieważ przynależność do symbolu ‘b’ jest poniżej wartości aktywacji krawędzi 

równej 0.99. 

 

Poniżej przedstawione zostały przynależności do stanów oraz symboli wyjściowych w 

kolejnych chwilach czasu: 

                        

                 

                          

                 

                          

                 

                         

                 

                         

                 

 

Porównując powyższy przykład z przykładem z poprzedniego rozdziału widzimy, że w 

przypadku wyliczania przynależności do stanów drugi symbol wejściowy ‘b’ jest pomijany, 

ponieważ przynależność do symbolu ‘b’ jest mniejsza niż próg aktywacji krawędzi. Inaczej 

mówiąc taką samą sekwencję przynależności do stanów uzyskamy dla sekwencji x(0) = 

[1.0,0.0], x(1) = [1.0,0.0], x(2) = [1.0,0.0], x(3) = [1.0,0.0], x(4) = [1.0, 0.0]. Próg aktywacji 

krawędzi ma wpływ na obliczenia przynależności do stanów automatu, nie ma natomiast 

bezpośredniego wpływu na wyjście automatu. Symbol ‘b’ w powyższym przykładzie jest 

uwzględniany w obliczeniach przynależności do symboli wyjściowych. 



Strona 42 

 

5.4 Taksonomia automatów 

W literaturze przedstawiano przykłady równoważności pomiędzy różnymi typami 

automatów rozmytych [21][105].  W obu pracach przedstawiono przykłady reprezentacji 

jednego automatu za pomocą automatu innego typu. Automat posiadający rozmyte stany 

wejścia i wyjścia jest nadrzędny w stosunku do wszystkich innych typów automatów. Dla 

przykładu, jeżeli automat z rozmytymi wejściami i wyjściami będzie przyjmował na wejściu i 

generował na wyjściu jedynie dane zero-jedynkowe, to będzie odwzorowywał on automat 

rozmyty o zero-jedynkowych wejściach i wyjściach. W literaturze przedstawiano wiele 

podobnych do siebie typów automatów. W [106] opisano cztery typy automatów: dwa 

deterministyczne i dwa niedeterministyczne. W przypadku automatów deterministycznych 

pierwszym jest automat z rozmytymi przejściami i rozmytymi wyjściami, ale bez rozmytych 

stanów, natomiast drugim jest automat z rozmytymi stanami i rozmytymi wyjściami.  

W niniejszej pracy automaty są rozważane jako „czarna skrzynka” (ang. black box) 

[107].  Podział dokonany jest ze względu na to, co jest widoczne na zewnątrz automatu, czyli 

czy wejścia i wyjścia są w postaci zero-jedynkowej czy rozmytej. Rozważając ogólną 

definicję automatu rozmytego Def. 2 możemy wyróżnić kilka przypadków (Rys. 7): 

 

Binarne wejścia, rozmyte stany 

W tym przypadku x(K) jest wektorem przyjmującym wartości zero-jedynkowe, natomiast 

q(K) jest wektorem przyjmującym wartości z przedziału [0, 1]. Wektor wyjść automatu y(K), 

podobnie jak stany, przyjmuje wartości z przedziału [0, 1]. Według wzorów (17) i (18) w 

przypadku, gdy mamy rozmyte stany - wyjścia również są rozmyte. 

 

Rozmyte wejścia 

W tym przypadku stany, wejścia oraz wyjścia są rozmyte. Według wzoru (15) stany muszą 

być rozmyte, jeżeli mamy rozmyte wejścia. Natomiast wzory (17) i (18) jednoznacznie 

określają, że wyjścia będą rozmyte jeżeli stany są rozmyte. Tak więc, wektory x(K), y(K) i  

q(K) przyjmują wartości w przedziale [0, 1]. Motywacja za tym przypadkiem jest związana z 

występowaniem symboli wejściowych z pewnym poziomem przynależności. 

 

Binarne wejścia, wyjścia i stany 

W przypadku, kiedy wejścia x(K), wyjścia y(K) i stany q(K) przyjmują wartości binarne, 

mówimy wtedy o automacie skończonym. 
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Rys. 7: Typy automatów rozmytych. 

 

5.5 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została relacyjna koncepcja automatu rozmytego 

wraz z przykładem ilustrującym działanie automatu oraz sposób wyliczania przynależności do 

stanów i symboli wyjściowych. Zaletą relacyjnej koncepcji jest to, iż jest ona bardziej ogólna 

w porównaniu z odpowiadającymi jej koncepcjami opisanymi za pomocą funkcji. Relacyjny 

opis automatu rozmytego wprowadza ogólną strukturę automatu umożliwiającą zastosowanie 

wraz z nowymi odmianami logiki rozmytej typu-2 lub probabilistycznymi zbiorami 

rozmytymi. Relacyjny opis automatu stanowi fundamenty dla automatów typu-2 lub 

automatów opartych o probabilistyczne zbiory rozmyte. W niniejszym rozdziale 

przedstawiona została również rozszerzona relacyjna koncepcja automatu rozmytego z 

progiem aktywacji krawędzi grafu. Dokonano podziału na trzy praktyczne kategorie 

automatów rozmytych. Mogą one być wykorzystane w zależności od wymagań systemu lub 

rodzaju danych wejściowych i wyjściowych. 
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6. Budowa koncepcji z wykorzystaniem metod 

grupowania rozmytego 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zastosowanie metod grupowania rozmytego 

(ang. fuzzy clustering) [89], takich jak algorytm rozmytych C-średnich (ang. fuzzy C-means, 

skrót FCM) [79], do konstrukcji wektorów wejściowych i wyjściowych automatu rozmytego. 

Rozważono również proces degranulacji, czyli konwersji danych wyjściowych automatu do 

danych świata rzeczywistego, co jest konieczne w przypadku systemów decyzyjnych. Na 

koniec opisano możliwe problemy świata rzeczywistego i sposoby ich przedstawienia w 

postaci abstrakcyjnych symboli akceptowanych przez automat rozmyty. 

 

6.1 Konstrukcja symboli automatu rozmytego 

W przypadku automatu rozmytego operujemy na symbolach. Zgodnie z regułami 

zbiorów rozmytych symbole mogą zostać aktywowane do pewnego stopnia i tworzą wektor 

wejściowy x i wyjściowy y. Przypomnijmy, że            , natomiast            . W 

przypadku problemów ze świata rzeczywistego używamy liczb, a nie symboli. Dane 

pochodzące ze świata rzeczywistego są opisane za pomocą wektorów liczb rzeczywistych. 

Oznacza to, że dane ze świata rzeczywistego opisane są za pomocą wektorów         i 

       , gdzie    jest wejściowym p-wymiarowym wektorem liczb rzeczywistych, 

natomiast    jest wyjściowym g-wymiarowym wektorem liczb rzeczywistych. Aby automat 

rozmyty mógł rozwiązywać problemy ze świata rzeczywistego, konieczne jest przedstawienie 

danych rzeczywistych w postaci wektorów wejściowych i wyjściowych. Innymi słowy 

musimy dokonać konwersji wektora      z postaci    do        i wektora      z postaci 

   do        . Rys. 8 przedstawia przykład konwersji jednowymiarowego szeregu czasowego 

pochodzącego ze świata rzeczywistego (górna części diagramu) do ziaren informacji (dolna 

część diagramu). W tym przypadku wykorzystane zostały trzy symbole. Wykres w dolnej 

części rysunku przedstawia wartości przynależności do poszczególnych symboli w kolejnych 

chwilach czasu. 
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Rys. 8: Przykład przetworzenia rzeczywistych szeregów czasowych (górna części diagramu) 

do ziaren informacji (dolna część diagramu). 

 

6.2 Konstrukcja wektorów wejściowych automatu 

Chcąc sformułować ziarna informacji i ich poziomy aktywacji w przestrzeni wejść 

automatu rozmytego dokonujemy następującego odwzorowania: 

 

      
        
→                   (20) 

 

gdzie 

     – wektor rzeczywistych danych wejściowych, 

         – symbole wygenerowane przez metodę grupowania rozmytego będące obiektami 

wejściowymi automatu, 

     – stopnie przynależności do symboli wejściowych automatu               w K-ej chwili 

czasu. 

 

Powyższa konwersja może zostać wykonana za pomocą metod grupowania rozmytego (w 

niniejszej pracy użyty został algorytm rozmytych C-średnich). Zadaniem algorytmu 
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rozmytych C-średnich jest wygenerowanie c klastrów i macierzy podziału U. W przypadku 

generowania symboli wejściowych automatu rozmytego macierz podziału U tworzy wektory 

wejść automatu rozmytego. Wektor x(K) jest widziany jako wektor przynależności do 

wygenerowanych prototypów. Poniżej przedstawiono macierz podziału U w przypadku 

generowania symboli wejściowych automatu, która zamiast zmiennej u składa się z wektorów 

wejściowych automatu rozmytego x(K):  

 

 

  [
           

   
           

]  [

         

   
         

]  (21) 

gdzie 

      i       – przynależność do i-tego symbolu wejściowego w K-tej chwili czasu. 

 

Zadanie wygenerowania c klastrów oraz wektora x(K) przeprowadzane jest za pomocą dwóch 

oddzielnych zadań optymalizacyjnych. Optymalizacja przebiega tak samo, jak w przypadku 

konstrukcji prototypów              i macierzy podziału U za pomocą algorytmu 

rozmytych C-średnich, co jest opisane w rozdziale 3.4. Jednak w przypadku pierwszego 

zadania optymalizacyjnego równanie (8) przyjmuje postać: 

 

 
     

∑   
           

   

∑   
     

   

  (22) 

gdzie  

i = 1, 2, 3 … a, 

j = 1, 2, 3 … p. 

 

Podobnie jest w przypadku drugiego zadania optymalizacyjnego. Stosując odległość 

Euklidesową równanie (9) przyjmie poniższą postać: 

 

 
      

 

∑ (
         

(       )
)

      ⁄

 
 

  
(23) 

gdzie 

      – i-ty element wektora     , 

  – parametr algorytmu rozmytych C-średnich, określający poziom rozmycia klastrów, 
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  – liczba prototypów wygenerowanych przez algorytm rozmytych C-średnich 

odpowiadająca liczbie obiektów wejściowych, 

   – i-ty prototyp wygenerowany przez algorytm rozmytych C-średnich. 

 

6.3 Konstrukcja wektorów wyjściowych automatu 

Proces stosowany dla danych wejściowych wykorzystywany jest również dla danych 

wyjściowych automatu  

   
        
→                 (24) 

gdzie 

  – wektor rzeczywistych danych wyjściowych, 

         – symbole wygenerowane przez metodę grupowania rozmytego będące obiektami 

wejściowymi automatu, 

  – wektor przetworzonych danych wyjściowych automatu. 

 

Do wyliczenia wartości prototypów dla wektorów wyjściowych stosujemy ten sam wzór, co 

w przypadku prototypów symboli wejściowych (22). Wektor   zastępujemy jednak wektorem 

 , natomiast wektor x zastępujemy wektorem y: 

 

 
     

∑   
           

   

∑   
     

   

   (25) 

gdzie 

      – element wektora     , 

i = 1, 2, 3 … o, 

j = 1, 2, 3 … p. 

 

Podobnie postępujemy ze wzorem (23), którego po przetworzeniu użyjemy do wyliczenia 

wektorów wyjściowych automatu: 

 
      

 

∑ (
         

(       )
)

      ⁄

 
 

 
(26) 

gdzie 

  – liczba prototypów wygenerowanych przez algorytm rozmytych C-średnich odpowiadająca 

liczbie obiektów wyjściowych. 
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6.4 Interpretacja ziaren informacji 

Interpretacja ziaren informacji jest ograniczona ze względu na reprezentację prototypów 

w przestrzeni wielowymiarowej. W celu zwiększenia możliwości interpretacji ziaren 

informacji, możliwe jest przypisanie etykiet dla każdej zmiennej prototypu takich jak: duża 

ujemna (DU), mała ujemna (MU), mała dodatnia (MD), duża dodatnia (DD). W celu 

przypisania etykiet musimy spojrzeć na każdy wymiar prototypów osobno. Dla j-go wymiaru 

otrzymujemy następujące zmienne:                 , które następnie sortujemy i przypisujemy 

im wyżej wymienione etykiety. Załóżmy, że mamy następujące prototypy w dwóch 

wymiarach:                                                         . 

Po posortowaniu zmiennych pierwszego wymiaru otrzymujemy liczby w następującej 

kolejności: -20, 1, 3, 20, 40, którym nadajemy odpowiednio etykiety: MU, MD, MD, DD, 

DD. Po posortowaniu zmiennych drugiego wymiaru otrzymujemy liczby w następującej 

kolejności: -200, -70, 30, 70, 90 którym nadajemy odpowiednio etykiety: DU, MU, MD, DD, 

DD (Rys. 9). Dla przykładu prototyp    otrzymuje etykiety DD i DU oznaczające, że wartość 

w pierwszym wymiarze jest duża dodatnia, natomiast wartość w drugim wymiarze jest duża 

ujemna. 

 

 

Rys. 9: Przykładowe prototypy z przypisanymi etykietami. 
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6.5 Degranulacja 

Granulacja odwzorowuje przestrzeń rzeczywistych danych wyjściowych jako ziarna 

informacji:          . W świecie rzeczywistym nie posługujemy się jednak symbolami i 

aby odpowiedź automatu, będąca w postaci wektora wyjściowego, mogła zostać 

zinterpretowana, konieczne jest dokonanie odwrócenia procesu granulacji zwanego 

degranulacją (Rys. 10). Degranulacja danych wyjściowych jest procesem konwersji wektora 

     z postaci        do   . 

 

        

Rys. 10: Schemat procesu granulacji-degranulacji. 

 

Podobnie jak w przypadku granulacji (2), proces degranulacji wektora wyjściowego 

przyjmuje formę minimalizacji poniższego zadania optymalizacyjnego: 

 

 

   ∑ ∑   
    

 

   

 ‖ ̂      ‖
 

 

   

  (27) 

gdzie 

 ̂    – to wektor danych wyjściowych automatu przetworzony do postaci rozumianej przez 

świat rzeczywisty.  

 

Po zastosowaniu odległości Euklidesowej otrzymamy równanie: 
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 ∑( ̂         )
 

 

   

 

   

 (28) 

 

Wektor prototypów jest znany, ponieważ był wygenerowany podczas procesu granulacji, 

więc równanie na  ̂    przyjmuje postać [108]: 

 

 
 ̂    

∑    
        

 
 

∑   
     

 

 (29) 

 

Dokonując granulacji, a następnie degranulacji (Rys. 10), otrzymamy wynik obarczony 

pewnym błędem zwanym błędem kwantowania [108][109]. Jakość procesu granulacji 

możemy policzyć mierząc, jak bardzo dane po degranulacji różnią się od danych oryginalnych 

sprzed procesu granulacji. W przypadku automatu rozmytego porównamy wektor danych 

rzeczywistych      z wektorem danych po procesie degranulacji  ̂   . Wzorując się na 

[108], jakość procesu granulacji-degranulacji można ocenić za pomocą wzoru: 

 

 

∑‖      ̂   ‖ 

 

   

 (30) 

 

Według [108][110] na jakość procesu granulacji i degranulacji największy wpływ mają 

następujące parametry: 

 liczba klastrów (w przypadku automatu jest to liczba symboli wejść lub wyjść); 

 współczynnik fuzyfikacji – parametr m. 

Większa liczba klastrów wpływa pozytywnie na proces granulacji i degranulacji. Co oznacza, 

że im większa jest liczba klastrów, tym błąd jest mniejszy [108][110]. Wpływ parametru m na 

błąd jest już bardziej złożony. Optymalna wartość parametru m jest zależna od konkretnego 

problemu poddawanego procesowi granulacji i degranulacji [108][110]. Przykładowy wykres 

pokazujący zależność błędu granulacji i degranulacji od parametru m i liczby klastrów 

pokazany jest na Rys. 11. Zalecana w literaturze wartość parametru m=2 nie zawsze jest 

uzasadniona i jego optymalna wartość może się znacznie różnić w zależności od danych i 

liczby klastrów [108]. 
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Rys. 11: Przykładowe błędy granulacji dla różnych wartości parametru m i liczby klastrów. 

 

6.6 Formułowanie przestrzeni wejść i wyjść automatu rozmytego 

Mając dane ze świata rzeczywistego, konieczne jest odpowiednie przygotowanie tych 

danych, aby automat rozmyty mógł rozwiązać konkretny problem. Rozważmy możliwe 

sposoby reprezentacji przestrzeni wejść i wyjść automatu dla problemów predykcji i 

klasyfikacji. 

 

1.a: Prognozowanie, jedna seria czasowa. 

Cel:  

Mając próbki danych z przeszłości prognozujemy wartości amplitudy w przyszłości 

(Rys. 12). 

Reprezentacja: 

Amplituda serii czasowej. 

Grupowanie rozmyte: 

- Realizowane w R. 

- Sformułowanie klastrów realizujących wejścia x(K) i wyjścia y(K) automatu. 

- Wejścia x(K) i wyjścia y(K) są w tej samej przestrzeni ziaren informacji. 

 

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b
łą

d
 g

ra
n
u
la

cj
i/

d
eg

ra
n
u
la

cj
i

m

8 klastrów

7 klastrów

6 klastrów



Strona 52 

 

 

Rys. 12: Prognozowanie wartości amplitudy w przyszłości na podstawie próbek danych z 

przeszłości. 

 

1.b: Prognozowanie, jedna seria czasowa. 

Cel:  

Mając próbki danych z przeszłości prognozujemy, wartości amplitudy w przyszłości. 

Reprezentacja: 

Amplituda serii czasowej i zmiany amplitudy pomiędzy kolejnymi próbkami. 

Grupowanie rozmyte: 

- Realizowane w R
2
. 

- Sformułowanie klastrów realizujących wejścia x(K) i wyjścia y(K) automatu. 

- Wejścia x(K) i wyjścia y(K) są w tej samej przestrzeni ziaren informacji. 

 

2.a: Prognozowanie, dwie lub więcej serii czasowych. 

Cel:  

- Mając próbki danych wejściowych i wyjściowych z przeszłości prognozujemy 

wartości amplitudy wyjściowej serii czasowej w przyszłości na podstawie próbek 

wejściowej serii czasowej (Rys. 13). 

- Określenie zależności pomiędzy seriami czasowymi (wyjściowe serie czasowe są 

zależne od wejściowych serii czasowych).  

Reprezentacja: 

Amplitudy serii czasowych. 

Grupowanie rozmyte: 

- Realizowane w R. 

- Sformułowanie klastrów realizujących wejścia automatu x(K). 

- Sformułowanie klastrów realizujących wyjścia automatu y(K). 
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Rys. 13: Prognozowanie wartości amplitudy wyjściowej serii czasowej w przyszłości na 

podstawie próbek danych z przeszłości i wartości amplitudy wejściowej serii czasowej. 

 

2.b: Prognozowanie, dwie lub więcej serii czasowych. 

Cel:  

- Mając próbki danych wejściowych i wyjściowych z przeszłości prognozujemy 

wartości amplitudy wyjściowej serii czasowej w przyszłości na podstawie próbek 

wejściowej serii czasowej. 

- Określenie zależności pomiędzy seriami czasowymi (wyjściowe serie czasowe są 

zależne od wejściowych serii czasowych). 

Reprezentacja: 

Amplitudy serii czasowych i zmiany amplitudy pomiędzy kolejnymi próbkami. 

Grupowanie rozmyte: 

- Realizowane w R
2
. 

- Sformułowanie klastrów realizujących wejścia automatu x(K). 

- Sformułowanie klastrów realizujących wyjścia automatu y(K). 

 

6.7 Automat rozmyty jako system decyzyjny 

Rozważmy zastosowanie automatu rozmytego do rozwiązania rzeczywistego problemu 

decyzyjnego. Zestawy treningowe dla modelu mają postać wejściowych szeregów czasowych 

(Rys. 8) oraz oczekiwanych odpowiedzi systemu (wyjściowe szeregi czasowe). Zadaniem 

systemu będzie generowanie optymalnych decyzji dla danych wejściowych niebędących w 
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zestawie treningowym. W celu stworzenia modelu automatu należy zastosować techniki 

uczenia nadzorowanego. Pojawiają się jednak pewne problemy związane z formą, w jakiej 

będą rzeczywiste dane wejściowe i wyjściowe w zestawach treningowych. Szeregi czasowe 

mogą przedstawiać dowolne liczby lub elementy, natomiast automat rozmyty operuje na 

symbolach, które mogą zostać aktywowane do pewnego stopnia w przedziale od 0.0 do 1.0 

(Rys. 8). W celu rozwiązania tego problemu można zastosować metody grupowania 

rozmytego na zestawach treningowych, przetwarzając rzeczywiste wejścia i wyjścia (Rys. 8). 

Pełny schemat treningu automatu przedstawiony jest na Rys. 14.  

 

 

Rys. 14: Schemat treningu automatu z wykorzystaniem metod grupowania rozmytego. 

 

Gdy mamy już nauczony automat i zastosujemy go jako system decyzyjny, wtedy może 

być konieczne ponowne przetwarzanie danych wyjściowych. Nauczony automat generuje 

dane wyjściowe w postaci ziaren informacji. Oczekujemy jednak danych wyjściowych w 

takiej samej postaci, jak w zestawie treningowym. Mając   i prototypy           jesteśmy 

w stanie dokonać degranulacji przetwarzając ponownie dane wyjściowe z automatu do postaci 

numerycznej. Schemat nauczonego automatu rozmytego wykorzystanego jako główny moduł 

systemu decyzyjnego przedstawiony jest na Rys. 15.  

 

 

Rys. 15: Schemat rozmytego systemu decyzyjnego. 
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6.8 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcje zastosowania algorytmu rozmytych 

C-średnich do konstrukcji wektorów wejściowych i wyjściowych automatu rozmytego. 

Omówiona koncepcja stanowi istotny wkład w dziedzinę teorii automatów, ponieważ 

umożliwia zastosowanie automatu rozmytego do rozwiązania problemów ze świata 

rzeczywistego. W rozdziale omówiono również proces degranulacji, czyli konwersji 

wektorów wyjściowych automatu do danych świata rzeczywistego. Jest ona procesem 

niezbędnym w przypadku wielu problemów, np. prognozowania i systemów decyzyjnych. 

Degranulacja umożliwia interpretację danych generowanych przez automat w świecie 

rzeczywistym.  
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7. Konstrukcja automatów rozmytych 

W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcję konstrukcji automatu rozmytego za 

pomocą technik metaheurystycznych. Przeprowadzono eksperymenty konstrukcji automatów, 

których wyniki poddano szczegółowej analizie. Następnie opisano koncepcję doboru zestawu 

treningowego podobną do techniki uczenia aktywnego i uczenia on-line. Przedstawioną 

koncepcję doboru zestawu treningowego wykorzystano w drugim eksperymencie. Opisane 

koncepcje i eksperymenty mają bardzo istotny wkład w teorię automatów, ponieważ do tej 

pory nie było w literaturze przykładów zastosowania technik metaheurtystycznych do 

konstrukcji modelu automatu rozmytego. 

 

 

7.1 Sformułowanie problemu 

Mając zbiór sekwencji wejścia-wyjścia                  , gdzie każdy element ti 

składa się z sekwencji wejściowej                  i wyjściowej                 , 

konstruujemy automat rozmyty, który po otrzymaniu sekwencji wejściowej odtworzy 

sekwencję wyjściową z możliwie najmniejszym błędem. W celu oceny skonstruowanego 

automatu liczymy średni błąd wyjścia (wskaźnik jakości): 

 

 

  
∑ ∑  ∑  |                        |  

    
     
   

 
   

∑      
 
     

   (31) 

 

gdzie 

  – wskaźnik jakości, 

      – długość sekwencji   , 

            – wynik wyjściowy wygenerowany przez konstruowany automat, 

            – oczekiwany wynik wyjściowy, 

k – numer sekwencji, 

j – numer elementu w sekwencji, 

i – numer wyjścia automatu. 
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Sekwencje użyte do konstrukcji automatu nazywamy sekwencjami treningowymi. 

Mając nauczony automat, należy go przetestować sekwencjami z poza zbioru treningowego. 

Sekwencje niebędące w zbiorze sekwencji treningowych, użyte do weryfikacji nauczonego 

automatu, nazywane są sekwencjami testowymi.  

 

W celu konstrukcji automatu wykorzystane są techniki metaheurystyczne, których 

zadaniem jest wybór optymalnej liczby stanów automatu oraz optymalizacja macierzy relacji 

R i G. Techniki metaheurystyczne generują dobre wyniki w przypadku trudnych problemów, 

dla których nie są znane wydajne algorytmy gwarantujące znalezienie dobrego rozwiązania. 

Konstrukcja automatu należy do tego typu problemów.  

Optymalizacja macierzy R odbywa się w przestrzeni, gdzie liczba wymiarów jest 

iloczynem liczby stanów podniesionej do kwadratu i liczby symboli wejściowych:     . 

Optymalizacja macierzy G odbywa się w przestrzeni, gdzie liczba wymiarów jest określona 

za pomocą iloczynu liczby stanów, liczby symboli wejściowych i liczby symboli 

wyjściowych:      .  

W celu uproszczenia analizy wyników początkowy stan automatu opisany jest 

wektorem                   i aktywowany jest tylko pierwszy stan automatu        . 

W każdej iteracji algorytm uruchamia sekwencje treningowe na konstruowanym automacie i 

wylicza wskaźnik jakości automatu za pomocą funkcji (31). Wartości macierzy R i G są 

korygowane po wyliczeniu wskaźnika jakości.  

 

 

7.2 Ogólny schemat algorytmu 

W celu konstrukcji automatu rozmytego zaprojektowano dwuetapowy algorytm 

metaheurystyczny. Pierwszy etap odpowiada za wybór liczby stanów, natomiast drugi 

odpowiada za optymalizację automatu o określonej liczbie stanów. Architekturę rozwiązania 

przedstawiono na Rys. 16. 
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Rys. 16: Architektura dwuetapowego algorytmu do konstrukcji automatu. 

 

W pierwszym etapie algorytm wybiera liczbę stanów. Operuje on na jednej liczbie 

całkowitej z wybranego zakresu, nie mniejszej niż jeden. Po każdorazowym wybraniu liczby 

stanów uruchamiany jest algorytm drugiego etapu, optymalizujący macierze R i G. Zasada 

działania algorytmu drugiego etapu jest podobna do techniki optymalizacji modelu opisanej w 

[111]. Aby algorytm mógł skonstruować automat, konieczne jest zdefiniowanie funkcji 

przystosowania i operatorów mutacji. Funkcja przystosowania (ang. fitness function) używana 

jest w ocenie różnic wyjść generowanych przez konstruowany automat od wyjść tworzących 

sekwencje treningowe. Zastosowana funkcja przystosowania liczy średni bezwzględny błąd 

automatu podany wzorem (31). Mutacja (ang. mutation) określa sposób modyfikacji macierzy 

R i G. Mutacja jest zależna od zastosowanego algorytmu metaheurstycznego. Temat mutacji 

został rozwinięty w następnym podrozdziale, gdzie bardziej szczegółowo opisano wybrane 

odmiany algorytmu.  

 

Omawiana powyżej technika służy do konstrukcji automatu rozmytego. W przypadku 

konstrukcji automatu skończonego, gdy sekwencje treningowe są w postaci zero-jedynkowej, 

możemy posłużyć się tą samą techniką. Automat rozmyty należy przekształcić jednak do 
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automatu skończonego. Standardowy automat skończony uzyskamy poprzez wybór tylko tych 

krawędzi z macierzy relacji R, które mają największą wartość dla każdego stanu 

początkowego i każdego symbolu wejściowego. Następnie wybierzemy z macierzy relacji G 

te wyjścia, które dla każdej wybranej wcześniej krawędzi mają największą wartość. 

Przekształcenie do automatu skończonego musi odbywać się zanim policzymy funkcję 

przystosowania. W przypadku konstrukcji automatu skończonego schemat rozwiązania 

przedstawiony na Rys. 16 zostanie zmodyfikowany do schematu przedstawionego na Rys. 17. 

 

 

Rys. 17: Architektura dwuetapowego algorytmu do konstrukcji automatu skończonego. 

 

7.3 Odmiany algorytmu 

Możliwe są różne kombinacje algorytmów metaheurystycznych użytych w pierwszym i 

drugim etapie zaproponowanego rozwiązania (Rys. 16). W niniejszym podrozdziale 

szczegółowo opisano dwie odmiany zaproponowanego algorytmu dwuetapowego.  
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7.3.1 SA - PSO 

Niniejsza wersja dwuetapowego ujęcia konstrukcji automatu rozmytego używa 

symulowanego wyżarzania (SA) [41][42] w pierwszym etapie i algorytmu roju cząstek (PSO) 

[43][44][45] w drugim etapie. Schemat omawianego rozwiązania przedstawiony jest na Rys. 

18. Algorytm symulowanego wyżarzania odpowiada za dobór liczby stanów, natomiast 

algorytm roju cząstek optymalizuje macierze R i G.  

Algorytm symulowanego wyżarzania w pierwszym etapie stosuje dwa operatory 

mutacji: +1 i -1 odpowiadające odpowiednio zwiększeniu i zmniejszeniu liczby stanów. 

Mutacjom nadano różne prawdopodobieństwa: -1: 40%, +1: 30%, brak mutacji: 30%. Mutacji 

-1 nadano większe prawdopodobieństwo, aby promować mniejsze automaty w przypadku, 

gdy zwiększenie liczby stanów nie poprawia wyniku. Liczba stanów automatu będzie się 

zwiększać, jeżeli zwiększenie liczby stanów poprawia wskaźnik jakości automatu, co jest 

spowodowane specyfiką algorytmów metaheurystycznych. Natomiast w przypadku, kiedy 

zwiększenie liczby stanów automatu nie poprawia wskaźnika jakości, liczba stanów automatu 

nie będzie rosła dzięki większemu prawdopodobieństwu mutacji -1. Algorytm symulowanego 

wyżarzania sprawdza się dobrze w przypadku doboru liczby stanów, ponieważ jest to w miarę 

prosta optymalizacja jednowymiarowa.  

Dla pewnych przedziałów liczbowych, gdzie liczba stanów jest bliska optymalnej, 

algorytm roju cząstek będzie wielokrotnie powtarzał optymalizację macierzy. Algorytm roju 

cząstek korzysta z generatora liczb pseudolosowych i przy każdorazowym uruchomieniu 

uzyskuje inne rozwiązanie.  

Specyfika działania algorytmu SA-PSO sprawia, że przeszukiwanie jest bardziej 

intensywne dla automatów o optymalnych rozmiarach. 
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Rys. 18: Architektura rozwiązania dwuetapowego użytego do konstrukcji automatu: 

symulowane wyżarzanie – rój cząstek. 

 

7.3.2 SA - SA oraz jego ulepszona wersja 

Architektura rozwiązania SA-SA jest taka sama jak architektura rozwiązania SA-PSO 

przedstawiona na Rys. 16 z tą różnicą, że optymalizacja numeryczna macierzy dokonywana 

jest za pomocą algorytmu symulowanego wyżarzania. Rozwiązanie wykorzystuje algorytm 

symulowanego wyżarzania zarówno w pierwszym i drugim etapie. W pierwszym etapie 

algorytm dobiera liczbę stanów, natomiast w drugim optymalizuje macierze R i G. Pomimo 

tego, że dwa razy wykorzystujemy ten sam algorytm, mutacja dla pierwszego i drugiego etapu 

jest inaczej zdefiniowana. W pierwszym etapie mutacja jest zdefiniowana tak samo jak dla 

wersji SA-PSO, natomiast w drugim etapie zamiast operatorów mutacji +/-1, losowo 

wybierany jest jeden z elementów macierzy i modyfikowany według wzoru: 
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 (32) 

 

gdzie 

  – losowa liczba rzeczywista z zakresu [-1,1], 

  – parametr algorytmu określający maksymalną wartość modyfikacji z zakresu [0,1]. 

 

Powyższa formuła modyfikuje losowo wybraną wartość z macierzy R lub G poprzez dodanie 

lub odjęcie wartości nie większej niż  . Zastosowano również ograniczenie, aby nowa 

wartość była w przedziale [0, 1]. 

 

Wykorzystane zostały dwie wersje algorytmu SA-SA. Standardowa wersja posiada z góry 

określony parametr mutacji  . Natomiast bardziej elastyczna wersja zmniejsza wartość 

parametru   w kolejnych iteracjach według wzoru: 

 

 

       √  (
 

 
)   (33) 

 

gdzie 

   – nowa wartość parametru   dla aktualnej iteracji, 

  – zainicjowana wartość parametru mutacji, 

  – numer aktualnej iteracji algorytmu, liczony od 0, 

  – określona z góry maksymalna liczba iteracji algorytmu. 

 

Podany powyżej wzór stopniowo zmniejsza wartość   . W pierwszej iteracji wartość     , 

natomiast w kolejnych iteracjach    stopniowo zbliża się do 0. 

 

7.4 Opis Eksperymentu 

Celem eksperymentu jest rekonstrukcja funkcjonalności wzorcowego pięciostanowego 

automatu (Rys. 19) pełniącego funkcję urządzenia przetwarzającego sygnały. W celu 
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konstrukcji automatu posłużyliśmy się techniką inżynierii wstecznej. Badany automat 

wzorcowy traktujemy jak czarną skrzynkę [107]: wysyłamy do niego sygnały wejściowe i na 

podstawie otrzymanych wyników na wyjściach konstruujemy sekwencje treningowe i testowe 

użyte w celu konstrukcji i testów nowego automatu. Automat wzorcowy opisany jest za 

pomocą macierzy R (Tabela 6) i macierzy G (Tabela 7), dwóch symboli wejściowych i dwóch 

symboli wyjściowych. T-norma t oraz s-norma s dla wyliczania przynależności do stanów 

oraz do wyliczania przynależności do obiektów wyjściowych, określone są za pomocą 

iloczynu (Tabela 1) i sumy ograniczonej (Tabela 2). W celu uproszczenia analizy, weryfikacji 

wyników oraz samego problemu optymalizacyjnego przyjęliśmy dwa założenia.  

Pierwsze założenie jest takie, że t-norma t i s-norma s dla konstruowanego automatu i 

automatu wzorcowego są określone tymi samymi wzorami.  

Drugie założenie jest takie, że przynależności do stanów w momencie startu automatu 

wynoszą:                   . 

 

 

Rys. 19: Konstruowany automat za pomocą techniki inżynierii wstecznej. 
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 S1 S2 S3 S4 S5 

a b a b a b a b a b 

S1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

S2 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

S3 0.0 1.0 0.20 0.0 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

S4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

S5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 

Tabela 6: Macierz relacji R konstruowanego automatu. Wiersze reprezentują stan źródłowy, 

natomiast kolumny stan docelowy. 

 

 
x y 

a b a b 

S1 0.5 1.0 0.5 0.0 

S2 0.0 0.0 1.0 0.0 

S3 0.2 0.0 0.8 0.0 

S4 0.0 0.0 1.0 1.0 

S5 1.0 0.3 0.0 0.7 

Tabela 7: Macierz relacji G konstruowanego automatu.  

 

W celu konstrukcji automatu stworzonych zostało siedem sekwencji treningowych 

wejścia-wyjścia. Cztery sekwencje zostały przygotowane przez autora niniejszej rozprawy, 

natomiast trzy sekwencje zostały wygenerowane losowo (przykład: Rys. 20). Sekwencje 

treningowe przygotowane manualnie zostały przedstawione poniżej: 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Eksperyment został wykonany trzy razy. Do analizy wybrany został średni wynik (najlepszy i 

najsłabszy zostały odrzucone). 
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Rys. 20: Przykładowa sekwencja treningowa. Wykres pokazuje zmianę dwóch sygnałów 

wejściowych w czasie. 

 

W celu konstrukcji automatu rozmytego porównane zostały cztery algorytmy: 

 SA-SA, 

 SA-SA (zmodyfikowany), 

 SA-PSO, 

 Losowy (użyty jako punkt odniesienia). 

 

Parametry algorytmu SA-SA były dobierane manualnie. W przypadku algorytmu 

symulowanego wyżarzania stosunkowo łatwo dobrać parametry, jednak dla algorytmu roju 

cząstek jest to znacznie trudniejsze. Z tego powodu parametry algorytmu roju cząstek były 

dobierane automatycznie za pomocą meta-optymalizatora [112][113]. Jako meta-

optymalizator został wybrany algorytm zachłanny. 

 

 

7.5 Wynik eksperymentu 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki eksperymentów konstrukcji automatu 

rozmytego. Najlepsze wyniki optymalizacji uzyskaliśmy dla ulepszonego algorytmu 

symulowanego wyżarzania, następnie minimalnie słabszy był algorytm roju cząstek, na 

trzecim miejscu była standardowa wersja algorytmu symulowanego wyżarzania, a najsłabsze 

wyniki generował algorytm losowy (Rys. 21).  
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Rys. 21: Wyniki optymalizacji funkcji przystosowania. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki optymalizacji w zależności od liczby stanów 

wygenerowanego automatu. Dla ulepszonego algorytmu symulowanego wyżarzania (Rys. 22) 

najlepsze wyniki uzyskaliśmy dla automatów mających 4, 5 i 6 stanów (        ). Wyniki 

dla automatów posiadających 7-9 stanów również są bardzo dobre (       ), jednak wraz 

ze wzrostem liczby stanów błąd wyjścia automatu rośnie. W przypadku trzystanowego 

automatu uzyskano dobry wynik (       ), biorąc pod uwagę liczbę stanów, która oznacza 

znaczne uproszczenie automatu. W przypadku automatów jednostanowych i dwustanowych 

wyniki są już bardzo słabe i wskaźnik jakości   wynosi odpowiednio 0.19 i 0.09.  

Dla standardowej wersji algorytmu symulowanego wyżarzania sytuacja przedstawia się 

podobnie (Rys. 23). Najlepszy wynik uzyskano dla automatu sześciostanowego (        ). 

Wyniki dla automatów większych i mniejszych są stopniowo słabsze. W przypadku 

trzystanowego automatu uzyskano pozytywny wynik, biorąc pod uwagę znacznie mniejszą 

liczbę stanów (       ). W przypadku mniejszych automatów wyniki już są bardzo słabe. 

Dla algorytmu roju cząstek wynik w zależności od liczby stanów automatu wygląda 

zdecydowanie inaczej. Najlepszy wynik został wygenerowany dla pięciostanowego automatu 

(        ). Dla automatów większych wyniki są już wyraźnie słabsze (      ). Dla 

automatów trzystanowych i czterostanowych wyniki są dobre i   wynosi odpowiednio 0.011 i 

0.006. Dla automatów jednostanowych i dwustanowych wyniki są bardzo słabe. 

Podsumowując analizę wyników w zależności od liczby stanów automatu możemy 

wysunąć następujące wnioski. Oprócz konstrukcji automatu uzyskaliśmy również jego 
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optymalizację: wyniki były pozytywne dla automatów trzystanowych i czterostanowych. 

Oznacza to, że kosztem minimalnie słabszego wskaźnika jakości automatu można stworzyć 

automat o mniejszej liczbie stanów. W przypadku automatów jednostanowych i 

dwustanowych wyniki są bardzo słabe ze względu na to, że takie automaty nie mogą pełnić 

funkcji pięciostanowego automatu wzorcowego. Dla automatów większych niż automaty 

pięciostanowe wyniki były słabsze. W przypadku ulepszonej wersji symulowanego 

wyżarzania spadek wyników był minimalny i wynikał głównie z faktu, że algorytm promuje 

konstrukcje automatów o mniejszej liczbie stanów. Drugim czynnikiem jest fakt, że automaty 

posiadające więcej stanów są opisane w przestrzeni o większej liczbie wymiarów. Automat 

pięciostanowy opisany jest w przestrzeni liczącej 70 wymiarów, podczas gdy automat 

dziesięciostanowy opisany jest w przestrzeni liczącej 240 wymiarów. Powoduje to większą 

złożoność obliczeniową problemu konstrukcji automatu i wydaje się, że automaty o większej 

liczbie stanów potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć dobry wynik. Jednak ten sam automat 

pięciostanowy można opisać na wiele sposobów automatem sześciostanowym. Odpowiedź na 

pytanie, czy łatwiej skonstruować pięciostanowy automat, czy jego sześciostanowy 

odpowiednik - nie jest jednoznaczna. 

 

 

Rys. 22: Wyniki optymalizacji za pomocą ulepszonej wersji algorytmu symulowanego 

wyżarzania dla automatów o różnej liczbie stanów. 
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Rys. 23: Wyniki optymalizacji za pomocą algorytmu symulowanego wyżarzania (wersja 

standardowa) dla automatów o różnej liczbie stanów.  

 

 

Rys. 24: Wyniki optymalizacji za pomocą algorytmu roju cząstek dla automatów o różnej 

liczbie stanów.  

 

Analiza błędów wyjścia automatu dla poszczególnych sekwencji treningowych 

pokazuje, że w przypadku niektórych sekwencji błąd wyjścia był znacznie większy niż dla 

innych sekwencji (Przykład: Rys. 25). Na Rys. 25 widzimy, że na większości wykresu wynik 

jest bardzo dobry, jednak w jednym miejscu istnieje wyraźne odchylenie od wyniku 

wzorcowego. Sposobem na pozbycie się opisanych powyżej anomalii jest modyfikacja 

0,08828

0,01259 0,0086 0,00625 0,0047 0,00514 0,0065 0,00769

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fu
n
k
cj

a 
p
rz

y
st

o
so

w
an

ia

liczba stanów

0,18713

0,08825

0,01137 0,00641 0,00338

0,02254

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fu
n
k
cj

a 
p
rz

y
st

o
so

w
an

ia

liczba stanów



Strona 69 

 

funkcji przystosowania w taki sposób, aby nie liczyć wyłącznie średniej odległości od wyniku 

wzorcowego, ale w większym stopniu karać za znaczące odstępstwa od normy. 

 

 

Rys. 25: Najsłabszy wynik uzyskany na sekwencji treningowej z Rys. 20. Wykres pokazuje 

zmianę jednego z sygnałów wyjściowych porównaną z wynikiem idealnym. 

  

Poniżej przedstawiono analizę wyników różnych algorytmów w zależności od czasu 

(numeru iteracji). Algorytm konstrukcji automatu jest dwuetapowy i z tego powodu postęp w 

czasie został opisany dla każdego etapu oddzielnie. W przypadku pierwszego etapu 

konstrukcji (Rys. 26, Rys. 27, Rys. 28) pokazane są wyniki dla konkretnej iteracji nawet, 

jeżeli wynik iteracji był gorszy niż wyniki poprzedniej. Widoczne jest, że oba algorytmy 

symulowanego wyżarzania, w pojedynczych przypadkach, zatrzymały się w minimach 

lokalnych (Rys. 26 i Rys. 27). Nawet ulepszona wersja algorytmu symulowanego wyżarzania, 

(Rys. 26) pomimo tego, że generuje najlepsze wyniki, trzy razy zatrzymała się w bardzo 

słabym minimum lokalnym. Pokazują to trzy szczyty dla wartości funkcji przystosowania 

będącej między 0.6 i 0.7. W przypadku algorytmu roju cząstek (Rys. 28) nie było problemu z 

zatrzymywaniem się w bardzo słabych minimach lokalnych. Algorytm ten nie potrafił jednak 

zejść w głąb obiecujących obszarów, co sprawiało, że w większości generował słabsze wyniki 

od ulepszonej wersji algorytmu symulowanego wyżarzania.  

Dla drugiego etapu konstrukcji (Rys. 29) wszystkie algorytmy mają podobną 

charakterystykę. Na samym początku (pierwsze 0.5 mln iteracji) lepsze są oba algorytmy 

symulowanego wyżarzania od algorytmu roju cząstek. Przez większość czasu (od 1 mln do 

4.5 mln iteracji) algorytm roju cząstek przewyższa algorytmy symulowanego wyżarzania. 
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Jednak ostatecznie algorytm roju cząstek zostaje sklasyfikowany na drugim miejscu z 

wynikiem pomiędzy oboma algorytmami symulowanego wyżarzania.  

Najlepsza okazała się ulepszona wersja symulowanego wyżarzania, później algorytm 

roju cząstek i na końcu standardowy algorytm symulowanego wyżarzania. Na wykresie (Rys. 

29) widoczne jest, że oba algorytmy symulowanego wyżarzania dokonują postępu skokowo, 

natomiast wykres dla algorytmu roju cząstek jest bardziej gładki, przypominający funkcję 

hiperboliczną. Algorytm losowy nie został uwzględniony w analizie, ponieważ generował 

znacznie słabsze wyniki, co sprawiało, że wykres byłby nieczytelny. 

 

Rys. 26: Wyniki optymalizacji w zależności od numeru iteracji za pomocą algorytmu 

symulowanego wyżarzania (wersja ulepszona) – pierwszy etap. 

 

 

Rys. 27 Wyniki optymalizacji w zależności od numeru iteracji za pomocą algorytmu 

symulowanego wyżarzania (wersja standardowa) – pierwszy etap. 
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Rys. 28: Wyniki optymalizacji w zależności od numeru iteracji za pomocą algorytmu roju 

cząstek – pierwszy etap. 

 

 

Rys. 29: Wyniki optymalizacji w zależności od numeru iteracji – drugi etap. 

 

W celu weryfikacji funkcjonalności skonstruowanego automatu konieczne jest 

przeprowadzenie testów używając sekwencji testowych. W skład zestawu testowego weszło 

dwanaście sekwencji. Wszystkie sekwencje były dobierane losowo, jednak zostały podzielone 

na cztery grupy po trzy sekwencje:  
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 Przynależności do symboli wejściowych są losowane z przedziału [0,1]: np.      

           ,                 . 

 Przynależności do symboli wejściowych są losowane z przedziału [0,1]. Suma 

przynależności dla dwóch symboli w jednej chwili czasu jest zawsze równa jeden: 

             , np.                 ,                 . 

 Przynależności do symboli wejściowych są równe zero lub jeden: np.           , 

          . 

 Przynależności do symboli wejściowych są równe zero lub jeden. Suma 

przynależności dla dwóch symboli w jednej chwili czasu jest zawsze równa jeden: 

             , np.           ,           . 

 

Porównanie wartości wskaźnika jakości dla sekwencji treningowych (Rys. 21) z 

wartościami wskaźnika jakości dla sekwencji testowych (Rys. 30) pokazuje, że dla sekwencji 

testowych wyniki są znacznie słabsze. Analiza wyników pokazuje, że dla większości 

sekwencji testowych, błąd wyjścia jest w miarę mały (przykład: Rys. 31). Jednak w 

przypadku dwóch sekwencji błędy na wyjściach wyróżniają się osiągając wartości trzy i pięć 

procent (Rys. 32). 

 

 

 

Rys. 30: Wyniki testów skonstruowanych automatów. 
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Rys. 31: Wykres pokazuje zmianę jednego z sygnałów wyjściowych porównaną z wynikiem 

idealnym. Przeciętny wynik uzyskany na sekwencji testowej. 

 

 

Rys. 32: Wykres pokazuje zmianę jednego z sygnałów wyjściowych porównaną z wynikiem 

idealnym. Najsłabszy wynik uzyskany na sekwencji testowej. 

 

7.6 Ulepszona strategia doboru zestawu treningowego 

Wyniki testów skonstruowanego automatu przedstawione w poprzedniej sekcji 

pokazały, że w przypadku niektórych sekwencji testowych błąd jest znacznie większy niż dla 

sekwencji treningowych. Oznacza to, że zestaw treningowy nie został optymalnie dobrany i 

możemy poprawić wyniki testów. W tym celu należy dodać do zestawu sekwencji 
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treningowych sekwencje testowe, dla których skonstruowany automat generuje duży błąd. 

Poniżej przedstawiamy ulepszoną strategię doboru zestawu treningowego.  

Koncepcja polega na początkowym doborze stosunkowo małego zestawu treningowego. 

Następnie automat jest konstruowany i testowany. Jeżeli istnieją sekwencje znacznie 

zaniżające wynik testu, wtedy są one dodawane do zestawu treningowego. Poniżej 

przedstawiono opisaną koncepcję w punktach: 

1. Generujemy stosunkowo nieduży zestaw treningowy. 

2. Konstruujemy automat za pomocą technik metaheurystycznych. 

3. Generujemy zestaw testowy. 

4. Testujemy automat. 

5. Jeżeli istnieją sekwencje testowe, dla których błąd wyjścia skonstruowanego automatu 

jest powyżej określonego poziomu, dodajemy te sekwencje do zbioru treningowego i 

wracamy do punktu 2. 

 

Można wyróżnić dwa podejścia losowego generowania zbioru treningowego: 

1. Standardowe – polegające na wygenerowaniu dość dużego zbioru treningowego. 

2. Ulepszone – polegające na wygenerowaniu małego zbioru treningowy na początku i 

stopniowym powiększaniu go o sekwencje, które zaniżają wyniki testów nauczonego 

automatu. Główną zaletą ulepszonej strategii testowania jest to, że do zbioru 

treningowego dodawane są tylko sekwencje, które poprawiają wskaźnik jakości 

automatu. 

  

W celu porównania obu ujęć doboru zbioru treningowego, rozważmy poniższy przykład 

generujący zbiór treningowy: 

1. Rozwiązanie standardowe: 

a. Generujemy zbiór treningowy składający się z trzydziestu sekwencji. 

2. Ulepszone podejście: 

a. Generujemy zbiór treningowy składający się z dziesięciu sekwencji. 

b. Trenujemy automat. 

c. Generujemy dziesięć sekwencji testowych, uruchamiamy je na 

wygenerowanym automacie i dodajemy do zbioru treningowego te, które 

dawały słabsze wyniki.  

d. Załóżmy, że wybraliśmy trzy sekwencje, które dodajemy do zbioru 

treningowego.  
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e. Trenujemy automat. 

f. Generujemy dziesięć sekwencji, uruchamiamy je na wygenerowanym 

automacie i dodajemy do zbioru treningowego te, które dawały słabsze wyniki.  

g. Załóżmy, że wybraliśmy trzy sekwencje, które dodajemy do zbioru 

treningowego. 

  

W drugim przypadku otrzymamy zbiór treningowy złożony z 16 sekwencji (14 zostało 

odrzuconych) vs 30 sekwencji w pierwszym przypadku. 

Opisana koncepcja podobna jest do techniki uczenia aktywnego (ang. active learning) 

[46][47] i uczenia on-line (ang. on-line learning) [48], jednak cel opisanej koncepcji jest inny 

niż w przypadku aktywnego uczenia i uczenia on-line. 

 

Zaproponowana strategia doboru zestawu treningowego została zastosowana do 

konstrukcji automatu rozmytego za pomocą ulepszonej wersji algorytmu symulowanego 

wyżarzania. Wyniki eksperymentów zostały zeprezentowane w następnym podrozdziale. 

 

7.6.1 Wyniki eksperymentu 

Wyniki eksperymentów konstrukcji automatu rozmytego pokazują, że zastosowanie 

ulepszonej strategii generowania zbioru treningowego daje wyraźna poprawę w porównaniu z 

losowym doborem zestawu treningowego (Rys. 33). Na zestawie testowym uzyskano 

wskaźnik jakości           , co oznacza poprawę o 96%. Oprócz poprawy wyników 

testów automatu można zaobserwować, że poprawiono również wskaźnik jakości na zestawie 

treningowym          , co oznacza poprawę o 84%. Wyniki testów były bardzo dobre na 

wszystkich sekwencjach treningowych i testowych. Tylko na pojedynczych sekwencjach 

widoczne są minimalne błędy (Rys. 34 i Rys. 35). Są one jednak zdecydowanie mniejsze niż 

błędy w poprzednim eksperymencie (Rys. 32).  

 



Strona 76 

 

 

Rys. 33: Wyniki eksperymentów po zastosowaniu ulepszonej koncepcji doboru zestawu 

treningowego porównane z wynikami z poprzedniego eksperymentu. 

 

 

Rys. 34: Najsłabszy wynik uzyskany na sekwencji treningowej. Wykres pokazuje zmianę 

jednego z sygnałów wyjściowych porównaną z wynikiem idealnym. 
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Rys. 35: Najsłabszy wynik uzyskany na sekwencji testowej. Wykres pokazuje zmianę 

jednego z sygnałów wyjściowych porównaną z wynikiem idealnym. 

 

Poniżej przyjrzymy się wynikom optymalizacji (Rys. 36) i testów (Rys. 37) w 

zależności od liczby stanów wygenerowanego automatu. Analiza wykresów (Rys. 36 i Rys. 

37) pokazuje, że wskaźnik jakości przyjmuje zbliżone wartości zarówno dla sekwencji 

testowych jak i treningowych, w przypadku automatów o tej samej liczbie stanów. Najlepszy 

wynik uzyskano dla automatu pięciostanowego, dla którego w przypadku sekwencji 

testowych wskaźnik jakości wyniósł          . Następnie minimalnie słabsze wyniki są 

dla większych automatów sześciostanowych i siedmiostanowych, dla których   wynosi 

odpowiednio 0.0022 i 0.0049. Dla automatów o większej liczbie stanów wskaźnik jakości jest 

trochę gorszy niż dla pięciostanowego automatu, ponieważ algorytm konstrukcji wybiera 

automaty o mniejszej liczbie stanów. Optymalizacja macierzy jest częściej powtarzana dla 

automatów o mniejszej liczbie stanów, w przypadku kiedy zwiększenie liczby stanów nie daje 

poprawy (Rys. 38). W przypadku automatów o liczbie stanów mniejszej niż pięć, wyniki są 

stopniowo coraz słabsze. Dla automatu czterostanowego          , natomiast dla 

automatu trzystanowego          . 
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Rys. 36: Wskaźnik jakości dla sekwencji treningowych w zależności od liczby stanów 

wygenerowanego automatu.  

 

 

Rys. 37: Wskaźnik jakości dla sekwencji treningowych w zależności od liczby stanów 

wygenerowanego automatu. 
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Rys. 38: Liczba przeprowadzonych optymalizacji w zależności od liczby stanów.  

Wyniki optymalizacji w zależności od liczby iteracji pokazane są na Rys. 39 i Rys. 40. 

Algorytm konstrukcji automatu jest dwuetapowy. Z tego powodu postęp w czasie został 

przedstawiony oddzielnie dla każdego etapu. W przypadku pierwszego etapu konstrukcji 

(Rys. 39) pokazane są wyniki dla konkretnej iteracji nawet, jeżeli wynik iteracji był gorszy 

niż wyniki poprzedniej. Na wykresie widać, że na początku wyniki są słabsze. Algorytm 

zaczyna konstrukcję od automatu jednostanowego, który nie jest w stanie odwzorować 

wyniku wyjściowego dla zestawu treningowego.  

Dla drugiego etapu konstrukcji (Rys. 40) największy postęp dokonuje się w pierwszych 

0.2 mln iteracji i stopniowo spowalnia zbliżając się do minimum. 

 

Rys. 39: Postęp algorytmu symulowanego wyżarzania w zależności od numeru iteracji – 

pierwszy etap. 
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Rys. 40: Postęp algorytmu symulowanego wyżarzania w zależności od numeru iteracji – 

drugi etap. 

 

Wygenerowany automat pięciostanowy o najlepszym wskaźniku jakości przedstawiony 

jest na Rys. 41, macierz R opisana jest w Tabela 8 i macierz G opisana jest w Tabela 9. Na 

diagramie (Rys. 41) widać, że nie ma dużych rozbieżności pomiędzy wygenerowanym 

automatem i automatem wzorcowym (Rys. 19). Drobne różnice widoczne na diagramie 

rekompensowane są poprzez inny dobór wartości w macierzy G, co sprawia, że wyniki 

wyjściowe automatu są obarczone dość małym średnim błędem           dla zestawu 

sekwencji treningowych i           dla zestawu sekwencji testowych. Wygenerowany 

automat trzystanowy pokazany jest na Rys. 42, macierz R opisana jest w Tabela 10, a macierz 

G opisana jest w Tabela 11. Automat trzystanowy nie jest już podobny do automatu 

wzorcowego (Rys. 19). Mniejszą liczbę stanów uzyskano kosztem wskaźnika jakości: 

         dla sekwencji treningowych i          dla sekwencji testowych. Porównanie 

automatu pięciostanowego z automatem trzystanowym pokazuje, że wskaźnik jakości jest 

znacznie słabszy w przypadku automatu trzystanowego, jednak biorąc pod uwagę mniejszą 

liczbę stanów, wynik ten jest bardzo dobry. 
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Rys. 41: Wygenerowany automat pięciostanowy. Widoczne są wyłącznie krawędzie, których 

waga przekracza 0.01. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

a b a b a b a b a b 

S1 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.79 0.00 

S2 0.00 0.43 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 

S3 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.71 0.00 0.29 0.99 0.00 

S4 0.00 0.01 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.57 0.00 

S5 0.00 1.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 

Tabela 8: Macierz R wygenerowanego pięciostanowego automatu. Wiersze reprezentują stan 

początkowy, natomiast kolumny reprezentują stan docelowy. 

 

 
x y 

a b a b 

S1 0.49 1.00 0.49 0.00 

S2 0.19 0.00 0.23 0.00 

S3 0.99 0.29 0.00 0.70 

S4 0.00 0.00 0.99 1.00 

S5 0.00 0.00 0.99 0.00 

Tabela 9: Macierz G wygenerowanego pięciostanowego automatu. 
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Rys. 42: Wygenerowany automat trzystanowy. Widoczne są wyłącznie krawędzie, których 

waga przekracza 0.01. 

 S1 S2 S3 

a b a b a b 

S1 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

S2 0.00 0.30 0.00 0.70 1.00 0.00 

S3 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Tabela 10: Macierz R wygenerowanego trzystanowego automatu. Wiersze reprezentują stan 

początkowy, natomiast kolumny reprezentują stan docelowy. 

 

 
x y 

a b a b 

S1 0.50 1.00 0.50 0.00 

S2 0.00 0.00 1.00 1.00 

S3 0.17 0.00 0.84 0.00 

Tabela 11: Macierz G wygenerowanego trzystanowego automatu.  
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7.7 Proponowane usprawnienia algorytmu konstrukcji automatu 

Analiza wyników przedstawiona w poprzednim rozdziale pokazuje, że po zastosowaniu 

ulepszonej strategii doboru sekwencji treningowych, zauważalne są pojedyncze błędy. 

Pomimo tego, że w przypadku sekwencji treningowych wskaźnik jakości           a w 

przypadku sekwencji testowych wskaźnik jakości            istnieją pojedyncze 

fragmenty sekwencji, dla których       . Na Rys. 34 i Rys. 35 widać, że linie 

przedstawiające wyjścia z wygenerowanego automatu i wyjścia oczekiwane nie pokrywają się 

na małym fragmencie wykresu. W celu rozwiązania powyższego problemu proponujemy 

zmodyfikowanie funkcji przystosowania użytej do eksperymentów (31): 

 

 

  √
∑ ∑  ∑   |                        |    

    
     
   

 
   

∑      
 
     

 

   (34) 

 

gdzie 

p – współczynnik określający znaczenie wartości pojedynczych błędów znacznie większych 

od średniej wartości błędów:    . Im większe p, tym słabszy wskaźnik jakości dla dużych 

błędów.  

 

Nowa funkcja przystosowania, w przypadku kiedy    , jest równoważna funkcji 

przystosowania opisanej wzorem (31). Rozważmy zastosowanie nowej funkcji 

przystosowania z parametrem    . Załóżmy, że istnieją dwie wartości błędów: 0.1% i 

0.2%. Poprzednio użyta wersja funkcji przystosowania (31) oceni tak samo poprawę 

pierwszego i drugiego błędu o 0.1%. Wydaje się jednak, że poprawa większego błędu może 

być istotniejsza. Nowa funkcja z parametrem     lepiej ocenia zmniejszenie błędu 0.2% do 

0.1%, niż 0.1% do 0.0%. Funkcja przystosowania z parametrem     kładzie nacisk na 

karanie większych błędów.  

 

7.8 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawiono koncepcję konstrukcji automatu rozmytego za 

pomocą technik metaheurystycznych i przeprowadzono dwa eksperymenty konstrukcji 

modelu automatu. Jest to pierwsza praca wykorzystująca techniki metaheurystyczne w celu 

konstrukcji modelu automatu rozmytego, co w połączeniu z dużymi możliwościami modelu 
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daje szanse na rozpoczęcie dyskusji na temat konstrukcji automatów rozmytych i ich 

zastosowań praktycznych. Ze względu na brak odpowiednich prac w dziedzinie konstrukcji 

modelu automatu rozmytego, nie ma możliwości porównania uzyskanych wyników z 

wynikami uzyskanymi w literaturze. Wyniki eksperymentów pokazują jednak, że 

zaproponowana metoda jest skutecznym narzędziem generowania modelu automatu.  
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8. Testowanie automatów 

Na początku niniejszego rozdziału omawiamy techniki testowania automatu 

skończonego. Następnie szczegółowo przyglądamy się metodzie-U i przedstawiamy wyniki 

eksperymentów zastosowania algorytmu roju cząstek do generowania przypadków testowych 

tą metodą. W dalszej części rozdziału przedstawiamy koncepcje algorytmu hybrydowego 

wykorzystującego algorytm genetyczny i zachłanny w celu generowania przypadków 

testowych metodą-U. Na koniec uogólniamy nasze ujęcie hybrydowe tak, aby mogło zostać 

zastosowane do innych problemów optymalizacyjnych. 

 

8.1 Testowanie automatu skończonego 

Testowanie automatu skończonego wymaga porównania specyfikacji automatu z jego 

implementacją. Istnieją dwa rodzaje błędów [6][114]: 

 Błędy wyjścia; 

 Błędy stanu. 

Błędy wyjścia możemy zaobserwować, kiedy wyjście pochodzące z wykonanego testu 

jest niezgodne ze specyfikacją maszyny. Natomiast błędy stanu występują, kiedy po 

wykonaniu testu automat nie jest w oczekiwanym stanie. Błędy wyjścia mogą zostać łatwo 

wykryte przez porównanie aktualnego wyniku wyjściowego testu z oczekiwanym wynikiem 

wyjściowym wygenerowanym na podstawie specyfikacji. Podstawową metodą testowania 

automatu jest metoda-T (ang. T-method: transition tour) [114][115][116]. Kiedy stosujemy 

metodę-T, przechodzimy przez każdą krawędź co najmniej raz i porównujemy wyniki 

wyjściowe testu z wynikami wyjściowymi wygenerowanymi na podstawie specyfikacji 

automatu. Problem znalezienia najkrótszej sekwencji przechodzącej przez wszystkie 

krawędzie grafu znany jest jako Problemem Chińskiego Listonosza (ang. the chinese postman 

problem) [117]. Istnieje efektywne rozwiązanie tego problemu [117]. Niestety metoda-T 

wykrywa jedynie błędy wyjścia, natomiast błędy stanu mogą zostać wykryte poprzez 

sprawdzenie, czy automat jest w oczekiwanym stanie po wykonaniu każdej pojedynczej akcji, 

czy nie jest. Okazuje się jednak, że jest to dość skomplikowany problem. W celu 

sprawdzenia, czy maszyna jest w odpowiednim stanie, musimy wykonać specjalną sekwencję, 

za pomocą której możemy sprawdzić, czy automat jest w oczekiwanym stanie badając 

wyjścia. Opisany problem znany jest jako Problem Weryfikacji Stanu (ang. state verification) 

[6]. Istnieją trzy metody weryfikacji stanu: 
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 Metoda-U (ang. U-method) [49][50][51][52][53][104][114][115][118]; 

 Metoda-D (ang. D-method) [114][115][119]; 

 Metoda-W (ang. W-method) [114][115][120]. 

Poniżej opiszemy w skrócie każdą z metod testowania. 

 

Metoda-D 

Metoda ta polega na wygenerowaniu sekwencji zwanej sekwencją odróżniającą (ang. 

distinguishing sequence, w skrócie DS). Najważniejszą cechą sekwencji odróżniającej jest to, 

że po jej wykonaniu automat generuje inne wyjścia dla każdego stanu. Na przykład, jeżeli 

wykonamy sekwencję „bb” na automacie z Rys. 1, to w na wyjściu otrzymamy następujące 

wyniki wyjściowe w zależności od stanu początkowego: 

 dla stanu S1 – 12 

 dla stanu S2 – 22 

 dla stanu S3 – 11 

Główną wadą sekwencji odróżniających jest to, że nie każdy automat posiada taką sekwencję. 

W praktyce okazuje się, że jedynie 17% automatów posiada sekwencje odróżniające [5]. 

 

Metoda-W 

Metoda polega na wygenerowaniu zbioru sekwencji zwanych zbiorem charakteryzującym 

(ang. characterization set), który rozróżnia każdy stan po wyjściach z sekwencji. Na 

przykład, rozważmy zbiór dwóch sekwencji {„a”, „b”} dla grafu z Rys. 1. Rozważane 

sekwencje wygenerują następujące wyniki wyjściowe dla każdego stanu: 

 dla stanu S1 – {2, 1} 

 dla stanu S2 – {1, 2} 

 dla stanu S3 – {1, 1} 

Główną wadą metody jest to, że generuje ona najdłuższe sekwencje testowe, ponieważ 

wymaga ona wykonania każdej sekwencji ze zbioru na testowanym stanie [5][115][121]. 

 

Metoda-U 

Metoda generuje sekwencje zwane Unikalnymi Sekwencjami Wejścia-Wyjścia (ang. unique 

input-output sequences, w skrócie UIOs) dla każdego stanu osobno. Wynik wyjściowy z 

sekwencji wygenerowany przez testowany automat porównywany jest z wynikiem 

wyjściowym wygenerowanym na podstawie specyfikacji. Jeżeli wyniki się zgadzają oznacza 
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to, że automat jest w stanie, dla którego sekwencja została stworzona. W przeciwnym 

wypadku znaleziony został błąd stanu. 

Poniżej przedstawione są przykładowe unikalne sekwencje wejścia-wyjścia dla automatu z 

Rys. 1: 

 Dla stanu S1 – a 

 Dla stanu S2 – b 

 Dla stanu S3 – ba 

Na przykład wykonanie sekwencji “b” na każdym stanie osobno, generuje poniższe wyniki 

wyjściowe:  

 Dla stanu S1 – 1 

 Dla stanu S2 – 2 

 Dla stanu S3 – 1 

Wykonanie sekwencji “b”, gdy automat jest w stanie S2 powoduje, że wygenerowany zostanie 

wynik wyjściowy „2”. Natomiast, jeśli automat jest w stanie S1 lub S3 wynik wyjściowy 

będzie równy „1”. Oznacza to, że sekwencja „b” jest unikalną sekwencją wejścia-wyjścia i 

może zostać użyta do zweryfikowania stanu S2, ponieważ dla tego stanu generuje unikalne 

wyniki wyjściowe. 

Metoda-D i Metoda-U testują każdą krawędź tylko raz, natomiast Metoda-W wymaga 

powtórzenia testu krawędzi dla każdej sekwencji ze zbioru. W skrócie: metoda-D i metoda-U 

składają się z poniższych kroków: 

1. Idź do testowanej krawędzi. 

2. Przejdź przez krawędź. 

3. Uruchom sekwencje weryfikującą stan. 

4. Sprawdź wyjścia. 

5. Wróć do stanu startowego. 

6. Powtórz kroki 1-5 dla testu następnej krawędzi. 

Dla przykładu, komplet testów wykonany za pomocą Metody-U dla automatu z Rys. 1 

przedstawia się następująco (przypomnijmy, że stanem startowym jest S1): 

a, UIO (b), a, b, 

b, UIO (b) , a, b, 

a, a, UIO (b, a), a, b, 

a, b, UIO (b) , a, b, 

a, a, a, UIO (b, a), a, b, 

a, a, b, UIO (a). 
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8.2 Generowanie przypadków testowych za pomocą technik 

metaheurystycznych 

W niniejszej pracy skupiamy się na generowaniu unikanych sekwencji wejścia-wyjścia 

(Metoda-U), ponieważ potrafią one wykryć błąd stanu i generują najkrótsze przypadki 

testowe [5][114][115][121]. Dodatkowo metoda-U może zostać zastosowana, jeżeli dla 

określonego automatu nie istnieje sekwencja odróżniająca (metoda-D). Metoda-U może 

zostać zastosowana dla 99% automatów skończonych [5], co jest wynikiem znacznie lepszym 

niż dla metody-D, która może zostać zastosowana jedynie dla 17% automatów [5]. Metoda-U 

była wykorzystywana do testowania protokołów sieciowych [51] i układów sekwencyjnych 

[54][122][123]. Przypadki testowe powinny być tak krótkie, jak to tylko możliwe. Najkrótsze 

unikalne sekwencje wejścia-wyjścia są generowane, aby zminimalizować długość przypadku 

testowego. Niestety znalezienie najkrótszej unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia jest 

problemem NP trudnym [6]. Techniki metahurystyczne takie jak symulowane wyżarzanie 

[41][42][50], algorytmy genetyczne [49][50][53][93][94], algorytm roju cząstek 

[43][44][45][52] i „1+1” [104] były używane i okazały się skuteczne [49][50][52][53][104] w 

porównaniu z algorytmem losowym [55][56] użytym jako punkt odniesienia. Dużo badań 

zostało poświęconych generowaniu unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia, jednak żadna z 

technik nie gwarantuje znalezienia najkrótszej, unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia w 

akceptowalnym czasie. Najciekawsze badania zostały przedstawione w [50] i [49]. W [50] 

porównano cztery algorytmy: symulowane wyżarzanie, algorytm genetyczny, symulowane 

wyżarzanie z techniką współdzielenia (ang. sharing technique) i algorytm genetyczny z 

techniką współdzielenia. Wyniki eksperymentów pokazują, że nie ma znaczącej różnicy 

pomiędzy algorytmem genetycznym, a symulowanym wyżarzaniem, jednak dwie wersje 

algorytmów z techniką współdzielenia przewyższały algorytmy bez tej techniki. W [49] 

porównano algorytm genetyczny z losowym generowaniem sekwencji i pokazano 

eksperymentalnie, że algorytm genetyczny znacznie przewyższa algorytm losowy w 

przypadku dużych automatów skończonych. W [49] przeprowadzono eksperymenty na 

zbiorze 11 rzeczywistych automatów skończonych i 21 wygenerowanych losowo. Automaty 

wygenerowane losowo posiadały między 4 a 360 stanów, jednak pozostałe parametry 

topologii, takie jak liczba akcji i wyjść, były takie same dla każdego automatu. 
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8.3 Sformułowanie problemu 

Zadanie generowania najkrótszych unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia, definiujemy 

jako problem optymalizacyjny. Celem optymalizacji jest minimalizacja funkcji składającej się 

z dwóch kryteriów. Pierwszym kryterium jest unikalność sekwencji, natomiast drugim jest jej 

długość. Należy pamiętać o tym, że karamy długie i promujemy krótkie sekwencje. Formalnie 

mówiąc, minimalizowana funkcja opisana jest w następujący sposób: 

 

                          , (35) 

 

gdzie 

     – optymalizowana funkcja, 

        – długość sekwencji, 

           – ilość stanów, dla których sekwencja generuje takie samo wyjście, co dla 

weryfikowanego stanu. 

 

 

Rys. 43: Automat skończony z najkrótszą unikalną sekwencją wejścia-wyjścia o 

pesymistycznej długości równej n-1. Najkrótsza sekwencja UIO dla stanu S1 to „aaaaaaa”. 
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Poszukiwanie najkrótszej, unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia jest bardzo złożone, 

ponieważ nie istnieje efektywny algorytm, który gwarantuje rozwiązanie problemu. Problem 

został zaklasyfikowany do kategorii NP-trudnych [6]. Liczba kombinacji, którą należy 

sprawdzić w celu znalezienia najkrótszej unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia określana jest 

wzorem: 

 

 

∑   

   

   

 (36) 

 

Górnym limitem długości sekwencji jest n-1, ponieważ istnieją automaty, dla których 

najkrótsze, unikalne sekwencje wejścia-wyjścia mają taką właśnie długość (Rys. 43). 

 

8.4 Zastosowanie algorytmu roju cząstek 

Do wyszukiwania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia wykorzystany został 

standardowy algorytm roju cząstek (ang. particle swarm optimization, w skrócie PSO). W 

naszym przypadku cząstki poruszają się w przestrzeni n wymiarowej, gdzie n jest liczbą 

stanów maszyny. Generujemy po jednej sekwencji dla każdego stanu. Celem eksperymentu 

jest analiza zaproponowanego rozwiązania w procesie automatycznego generowania 

unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia ze specyfikacji automatu skończonego.  

W dotychczasowych badaniach nad generowaniem unikalnych sekwencji wejścia-

wyjścia przedstawiano koncepcje wykorzystania algorytmów metahurystycznych takich jak: 

algorytmy genetyczne i symulowane wyżarzanie [49][50][53][118]. Jednak żadna z tych prac 

nie przedstawia tego problemu jako optymalizacji wielokryterialnej. Dotychczasowe prace 

wykorzystują funkcję przystosowania, która pozwala generować krótkie sekwencje, jednak 

nigdzie unikalność sekwencji i ich długość nie zostały od siebie jawnie oddzielone. 

Wygenerowanie długiej, unikalnej sekwencji jest znacznie prostsze, niż wygenerowanie 

minimalnej, unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia. Przeważnie, kiedy staramy się generować 

krótkie sekwencje sprawiamy, że nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich unikalnych. 

Dlatego ważne jest znalezienie kompromisu pomiędzy unikalnością, a długością sekwencji. 

W niniejszej pracy zastosowaliśmy wielokryterialną funkcję przystosowania, gdzie 

pierwszym kryterium jest unikalność sekwencji, natomiast drugim jest jej długość. 

Oryginalnym elementem pracy jest również sposób kodowania (reprezentacji) sekwencji. 

Generowanie sekwencji jest problemem kombinatorycznym, natomiast algorytm roju cząstek 
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służy do optymalizowania problemów numerycznych. Aby możliwe było zastosowanie 

algorytmu w jego oryginalnej formie wykorzystany został innowacyjny sposób konwersji 

problemu kombinatorycznego do problemu numerycznego. Opisany sposób konwersji może 

zostać wykorzystany do rozwiązania wielu innych problemów kombinatorycznych za pomocą 

algorytmu numerycznego. 

 

8.4.1 Reprezentacja problemu 

Wyszukiwanie unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia jest problemem 

kombinatorycznym, natomiast algorytm roju cząstek służy do rozwiązywania problemów 

numerycznych. Z tego powodu potrzebne były pewne modyfikacje sposobu kodowania 

rozwiązań.  

Bardzo ważne jest, aby po zakodowaniu, wykres funkcji przystosowania (ang. fitness 

function) był jak najbardziej gładki, z jak najmniejszą liczbą minimów lokalnych, bez tak 

zwanych igieł (czyli bardzo dobrych wyników w bezpośrednim sąsiedztwie znacznie 

słabszych). Aby to osiągnąć należy określić odpowiednie reguły sąsiedztwa mówiące, które 

kombinacje elementów powinny być sąsiadami.  

Rozpatrzone zostały dwa sposoby kodowania. Oba sposoby kodowania dokonują 

konwersji liczby rzeczywistej będącej w przedziale [0, 1] do sekwencji akcji. W pierwszym 

etapie liczba z przedziału [0, 1] skalowana jest na liczbę całkowitą z przedziału [0, m-1], 

gdzie m to liczba wszystkich kombinacji. Przeskalowana liczba całkowita identyfikuje 

jednoznacznie daną kombinację. W przykładach z Tabela 12 i Tabela 13 przedział liczbowy 

od 0.142 do 0.214 odpowiada kombinacji numer 3. W drugim etapie otrzymana liczba 

całkowita zamieniana jest na sekwencje akcji. 

W przypadku kodowania pokazanego w Tabela 12 reguła sąsiedztwa mówi, że 

sekwencje o takim samym początku, różniące się końcówką będą blisko siebie. Według tego 

kodowania sekwencje zaczynające się od innego elementu będą na przeciwległych biegunach. 

W przypadku kodowania pokazanego w Tabela 13 zastosowane zostały dwie reguły 

sąsiedztwa. Pierwsza reguła dotyczy długości sekwencji (sekwencje o tej samej długości będą 

bardzo blisko siebie). Druga reguła sąsiedztwa określa, że sekwencje o takim samym 

początku, różniące się końcówką będą blisko siebie. 

Pokazane algorytmy konwersji można zastosować do wielu problemów 

kombinatorycznych. Co nie wyklucza istnienia innych sposoby konwersji, bardziej 

efektywnych dla konkretnego problemu optymalizacyjnego. 
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Sekwencja 

akcji 

Numer 

sekwencji 

Przedział liczbowy z 

zakresu od 0.0 do 1.0 

a 1 (0.00; 0.07] 

aa 2 (0.07; 0.14] 

aaa 3 (0.14; 0.21] 

aab 4 (0.21; 0.29] 

ab 5 (0.29; 0.36] 

aba 6 (0.36; 0.43] 

abb 7 (0.43; 0.50] 

b 8 (0.50; 0.57] 

ba 9 (0.57; 0.64] 

baa 10 (0.64; 0.71] 

bab 11 (0.71; 0.79] 

bb 12 (0.79; 0.86] 

bba 13 (0.86; 0.93] 

bbb 14 (0.93; 1.00) 

Tabela 12: Przykład kodowania 1. Sekwencje o długości nie większej niż 3.  

 

Sekwencja 

akcji 

Numer 

sekwencji 

Przedział liczbowy z 

zakresu od 0.0 do 1.0 

a 1 (0.00; 0.07] 

b 2 (0.07; 0.14] 

aa 3 (0.14; 0.21] 

ab 4 (0.21; 0.29] 

ba 5 (0.29; 0.36] 

bb 6 (0.36; 0.43] 

aaa 7 (0.43; 0.50] 

aab 8 (0.50; 0.57] 

aba 9 (0.57; 0.64] 

abb 10 (0.64; 0.71] 

baa 11 (0.71; 0.79] 

bab 12 (0.79; 0.86] 

bba 13 (0.86; 0.93] 

bbb 14 (0.93; 1.00) 

Tabela 13: Przykład kodowania 2. Sekwencje o długości nie większej niż 3. 
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8.4.2 Funkcja przystosowania 

Zastosowana została funkcja przystosowania, która uwzględnia unikalność sekwencji 

UIO oraz kara za długie sekwencje. Liczona funkcja przystosowania posiada wagi 

unikalności i kary za długie sekwencje. Odpowiadają za to parametry: 

    – waga unikalności sekwencji UIO, 

    – waga kary za długie sekwencje. 

W przypadku, gdy oba parametry są równe, funkcja przystosowania uwzględnia 

unikalność sekwencji w takim samym stopniu, jak jej długość. Innymi słowy bardzo długa, 

unikalna sekwencja jest równoważna bardzo krótkiej, zupełnie nieunikalnej sekwencji. Jest to 

spowodowane tym, że oba elementy funkcji przystosowania posiadają ten sam zakres 

wartości. 

Funkcja przystosowania określona jest następująco: 

 

 
∑(                                      )

 

   

  (37) 

 

gdzie 

  – numer sekwencji, 

n – liczba stanów automatu, 

   – i-ta sekwencja, 

                     – liczy unikalność sekwencji   , 

            – liczy długość sekwencji   . 

Funkcja                      zwraca liczbę całkowitą określającą ile razy powtarza 

się wynik sekwencji, po uruchomieniu jej na wszystkich stanach. Jeżeli funkcja zwróci wynik 

równy 0 oznacza to, że jest to sekwencja unikalna. Jeżeli funkcja zwróci wynik 1 oznacza to, 

że sekwencja daje taki sam wynik na 2-ch stanach. Zero jest wartością minimalną i oznacza 

znalezienie unikalnej sekwencji wejścia-wyjścia. Funkcja WyliczUnikalność zwraca wartości 

z zakresu [0, n -1]. 

Funkcja             zwraca liczbę całkowitą określającą długość sekwencji. Funkcja 

Długość zwraca wartość z zakresu [0, n -1]. 
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8.4.3 Testy i wyniki badań 

Testy algorytmu zostały wykonane na 24 automatach skończonych. Na każdym 

automacie test został uruchomiony dziesięć razy. Podczas losowania grafu, pewne jego 

parametry były z góry określane tak, aby przetestować automaty o różnorodnej topologii. 

Dotyczy to następujących parametrów: 

 liczba stanów, 

 liczba akcji, 

 liczba wyjść, 

 gęstość grafu. 

 

Przetestowane zostały następujące topologie automatów: 1 (8-2-2-100), 2 (8-2-3-100), 3 

(8-3-2-100), 4 (8-3-3-100), 5 (16-2-2-100), 6 (16-2-4-100), 7 (16-4-2-100), 8 (16-4-4-100), 9 

(16-2-2-75), 10 (16-2-4-75), 11 (16-4-2-50), 12 (16-4-4-50), 13 (16-4-2-33), 14 (16-4-4-33), 

15 (24-2-2-100), 16 (24-2-4-100), 17 (24-4-2-100), 18 (24-4-4-100), 19 (24-2-2-75), 20 (24-

2-4-75), 21 (24-4-2-50), 22 (24-4-4-50), 23 (24-4-2-33), 24 (24-4-4-33).  

W notacji tej pierwsza liczba to numer automatu, druga określa liczę stanów, następne to: 

ilość akcji, ilość wyjść i gęstość grafu. Gęstość grafu podana jest w procentach. 100% określa 

maksymalną gęstość dla automatu o podanej liczbie stanów i akcji. Na przykład dla automatu 

nr. 11 maksymalna liczba przejść wynosi 64 (16stanów * 4akcje = 64 przejścia). 

Współczynnik gęstości 50% oznacza, że są 32 przejścia. 

 

W ramach eksperymentu algorytm roju cząstek został porównany z losowym 

generowaniem rozwiązań. Parametry algorytmu roju cząstek dobierane były 

eksperymentalnie. Skuteczność algorytmu jest bardzo mocno uzależniona od dobranych 

parametrów.  Parametry algorytmu roju cząstek zalecane przez innych autorów [124] dawały 

rezultaty podobne do losowego generowania sekwencji i konieczne było indywidualne 

dostrojenie algorytmu dla tego konkretnego problemu. Największe znaczenia ma parametr  , 

natomiast   ,    i liczebność populacji miały już nieco mniejsze znaczenie. Drobna zmiana 

sposobu liczenia funkcji przystosowania powodowała konieczność ponownego dobrania 

parametrów algorytmu. Podczas strojenia algorytmu ograniczona została początkowa 

prędkość, zamiast standardowych wartości [-1,1] prędkość losowana jest z zakresu [-0.2, 0.2]. 

W przypadku, gdy inicjowana prędkość była zbyt duża, cząstki dużo czasu poświęcały na 
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badanie wartości granicznych -1 lub 1 zanim wytraciły swoją prędkość. Było to zupełnie 

niepotrzebne i skutkowało wzrostem czasu obliczeń. 

 

Przeprowadzone zostały trzy rodzaje testów dla różnych wartości wag funkcji 

przystosowania:  

1.    = 1,    = 1 

2.    = 1,    = 0.5 

3.    = 1,    = 0 

Wartości wag są kwestią indywidualną, zależną od potrzeb. Wybrane zostały różne 

parametry, aby pokazać skuteczność algorytmu w przypadku, kiedy zależy nam na krótkich 

sekwencjach lub unikalności. 

 

 

Rys. 44: Uśrednione wyniki w zależności od wartości wag funkcji przystosowania. 

 

W każdym przypadku wyniki (Rys. 44) pokazują, że algorytm roju cząstek prowadzi do 

generowania lepszych sekwencji, niż te generowane losowo. Wykres odchyleń 

standardowych (Rys. 45) pokazuje, że dla      i        odchylenia standardowe są 

niemal dwukrotnie większe dla algorytmu roju cząstek. Sugeruje to zależność wyniku od 

punktu startowego i możliwość zwiększenia skuteczności działania algorytmu roju cząstek 

poprzez wprowadzenie populacji konkurujących ze sobą. Z analizy odchyleń standardowych 

wynika, że jeżeli zamiast uruchamiać test dziesięć razy, mielibyśmy dziesięć konkurujących 

ze sobą populacji, różnica pomiędzy losowym generowaniem sekwencji a rojem cząstek 

powiększyłaby się na korzyść algorytmu roju cząstek. Dla      odchylenie standardowe 
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jest dosyć małe. Znalezienie optymalnego rozwiązania w przypadku, gdy nie karamy za 

długość sekwencji jest łatwiejsze i algorytm roju cząstek jest bardzo blisko optymalnego 

rozwiązania. 

 

 

Rys. 45: Uśrednione odchylenia standardowe w zależności od wartości wag funkcji 

przystosowania. 

 

Dla każdej wersji funkcji przystosowania dobrane zostały następujące parametry 

algorytmów: 

1. kodowanie 2,      ,         , populacja = 100 

2. kodowanie 2,      ,         , populacja = 100 

3. kodowanie 1,      ,         , populacja = 100 

 

Warunkiem stopu było wykonanie dwustu iteracji dla algorytmu roju cząstek. Ze 

względu na to, że algorytm losowy nie posiada populacji, kryterium stopu jest dla niego 

20tys. iteracji. Kodowanie 1 sprawdza się najlepiej w sytuacji, kiedy kara za długość 

sekwencji jest mniejsza lub wcale jej nie ma. Natomiast w sytuacji, kiedy duży nacisk 

kładziony jest na jak najkrótsze sekwencje, lepiej sprawdza się kodowanie 2. Jest to 

spowodowane innym zdefiniowaniem sąsiedztwa w poszczególnych kodowaniach. 
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Numer grafu (nazwa) 

Wynik ± Odchylenie standardowe 

Metoda losowa Rój cząstek 

1 (8-2-2-100) 11,80 ± 0,71 11,60 ± 1,36 

2 (8-2-3-100) 7,75 ± 0,40 6,75 ± 0,81 

3 (8-3-2-100) 12,90 ± 0,73 12,45 ± 0,96 

4 (8-3-3-100) 6,75 ± 0,46 5,60 ± 0,92 

5 (16-2-2-100) 48,90 ± 2,13 44,90 ± 3,86 

6 (16-2-4-100) 38,15 ± 1,53 32,15 ± 5,22 

7 (16-4-2-100) 52,65 ± 1,75 51,10 ± 4,89 

8 (16-4-4-100) 35,50 ± 1,75 27,95 ± 4,34 

9 (16-2-2-75) 35,05 ± 0,72 25,15 ± 1,16 

10 (16-2-4-75) 26,10 ± 1,07 18,90 ± 1,39 

11 (16-4-2-50) 28,65 ± 0,59 20,40 ± 1,73 

12 (16-4-4-50) 14,50 ± 1,24 8,20 ± 1,73 

13 (16-4-2-33) 14,45 ± 0,61 12,70 ± 1,60 

14 (16-4-4-33) 10,95 ± 0,35 8,40 ± 0,70 

15 (24-2-2-100) 115,75 ± 4,50 111,75 ± 7,54 

16 (24-2-4-100) 83,10 ± 5,09 74,05 ± 5,57 

17 (24-4-2-100) 118,40 ± 3,08 114,20 ± 10,36 

18 (24-4-4-100) 87,95 ± 3,80 69,55 ± 10,62 

19 (24-2-2-75) 70,25 ± 1,90 50,00 ± 3,49 

20 (24-2-4-75) 67,70 ± 1,36 46,50 ± 7,14 

21 (24-4-2-50) 57,20 ± 2,29 40,70 ± 2,43 

22 (24-4-4-50) 39,10 ± 1,07 26,30 ± 1,66 

23 (24-4-2-33) 44,80 ± 0,75 34,75 ± 4,12 

24 (24-4-4-33) 23,60 ± 1,32 17,05 ± 2,37 

Średnia 43,83 ± 1,63 36,30 ± 3,58 

Tabela 14: Wyniki optymalizacji wraz z odchyleniem standardowym dla funkcji 

przystosowania o wagach     ,       . 
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Wyniki testów dla funkcji przystosowania o wagach     ,        przedstawia 

Tabela 14. Zostały one poddane bardziej szczegółowej analizie. Ta wersja funkcji 

przystosowania została wybrana, ponieważ kara za długość sekwencji wydaje się być 

najbardziej odpowiednia. Dla     , kara za długość sekwencji jest bardzo duża, natomiast 

dla      nie ma żadnej kary, co prowadzi do generowania bardzo długich sekwencji. 

Wyniki przedstawione w Tabela 14 pokazują skuteczność działania algorytmu roju cząstek w 

zależności od topologii grafu. Niezależnie od topologii grafu wynik algorytmu roju cząstek 

zawsze jest lepszy niż algorytmu losowego. Na podstawie analizy Tabela 14 można 

zaobserwować następujące tendencje: 

 Odchylenie standardowe algorytmu roju cząstek jest większe w każdym przypadku. 

 Grafy o mniejszej ilości stanów charakteryzują się lepszym wynikiem. 

 Grafy o mniejszej gęstości charakteryzują się lepszym wynikiem. 

 Grafy o większej liczbie wyjść charakteryzują się lepszym wynikiem. 

 Ilość akcji nie ma tak dużego znaczenia jak ilość stanów, gęstość grafu czy ilość 

wyjść. 

 Różnica wyników pomiędzy algorytmem roju cząstek, a losowym generowaniem 

rozwiązań powiększa się wraz ze zmniejszaniem się gęstości grafu. Tabela 15 

pokazuje, że największa różnica 45,8% na korzyść algorytmu roju cząstek jest na 

grafach o gęstości 50%. Natomiast dla grafów o maksymalnej gęstości różnica ta 

wynosi już tylko 10,2%. 

 

Gęstość 

grafu 

Losowe 

rozwiązania 

Algorytm roju 

cząstek 
Różnica 

100% 51,63 46,84 10,24% 

75% 49,78 35,14 41,66% 

50% 34,86 23,90 45,87% 

33% 23,45 18,23 28,67% 

Tabela 15: Średnie wyniki w zależności od gęstości grafu. 

 

Bardzo interesująco wyglądają wyniki w zależności od czasu (liczby generacji).  W 

początkowej fazie algorytm roju cząstek jest słabszy niż losowe generowanie sekwencji. Z 

upływem czasu rój cząstek poprawia wyniki przewyższając losowe generowanie sekwencji. 
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Spowodowane jest to początkową prędkością cząstek, które po jakimś czasie kierują się w 

stronę minimów lokalnych. Rys. 46 przedstawia przykładowy postęp optymalizacji na grafie 

12 (16-4-4-50). Na wykresie widać, że do dziesiątej iteracji algorytm roju cząstek nie ma 

większych postępów. Dopiero około dziesiątej iteracji gwałtownie przyśpiesza. W okolicach 

dwudziestej iteracji równa się z losowym optymalizatorem i w końcu go deklasuje. 

 

 

Rys. 46: Postęp optymalizacji na grafie 12 (16-4-4-50). Algorytm roju cząstek na tle 

losowego. Oś pionowa to wynik funkcji przystosowania, natomiast oś pozioma to czas 

(numer iteracji).  

 

8.5 Zastosowanie algorytmu hybrydowego 

Zaproponowane rozwiązanie jest algorytmem hybrydowym składającym się z 

algorytmu zachłannego i algorytmu genetycznego (Rys. 47). Algorytm zachłanny już na 

starcie jest w stanie wygenerować dość dobre rozwiązania w praktycznie zerowym czasie, 

ponieważ użyta implementacja wykorzystuje informacje o architekturze testowanego 

automatu skończonego oraz informacje o problemie generowania unikalnych sekwencji 

wejścia-wyjścia. Użyty algorytm zachłanny został zaprojektowany z myślą o rozwiązaniu 

tego konkretnego problemu. Pomimo tego, że generuje dość dobre wyniki, użyty 

samodzielnie generuje zawsze te same rozwiązania. W celu obejścia tego problemu użyliśmy 

zbioru parametrów zwanych ziarnem (Rys. 48), które umożliwiają algorytmowi zachłannemu 

generowanie różnych rozwiązań dla różnych ziaren. W tym przypadku ziarnem jest lista akcji 

i zaproponowane rozwiązanie zachłanne generuje rozwiązania składające się tylko z akcji 

implikowanych przez ziarno. Żeby jeszcze bardziej usprawnić naszą metodę generowania 
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sekwencji użyty został algorytm genetyczny, jako generator ziarna. Algorytm genetyczny 

kontroluje algorytm zachłanny poprzez ziarno i sprawia, że działanie algorytmu hybrydowego 

jest bardziej inteligentne. 

Algorytm hybrydowy składa się z fazy inicjalizacji, podczas której badana jest 

architektura automatu oraz dwóch faz optymalizacyjnych. Architektura algorytmu 

zaprezentowana jest na Rys. 47. 

 

 

Rys. 47: Architektura rozwiązania hybrydowego użyta do generowania unikalnych sekwencji 

wejścia-wyjścia. 

 



Strona 101 

 

 

Rys. 48: Przykład przetwarzania ziarna przez algorytm zachłanny użyty do generowania 

unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. W każdym kroku akcja jest usuwana z ziarna i 

wstawiana w miejsce, gdzie poprawa funkcji przystosowania jest największa. 

 

8.5.1 Funkcja przystosowania 

Funkcja przystosowania wylicza unikalność sekwencji i kara długie sekwencje. 

Formalnie funkcja przystosowania liczona jest wzorem: 

 

 
     ∑(                                    ) 

 

   

 (38) 

gdzie 

     – liczona funkcja przystosowania, 

   – unikalna sekwencja wejścia-wyjścia dla stanu   , 

Funkcja                         – wylicza unikalność sekwencji    dla stanu   , 

Funkcja             – liczy długość sekwencji   . 
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Uwzględniając fakt, że generujemy jedną sekwencję na każdy stan, nasza funkcja 

przystosowania wyraża sumę cząstkowych wartości przystosowań dla wszystkich 

wygenerowanych sekwencji. Poniżej przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób liczona jest 

unikalność oraz długość sekwencji. 

Funkcja WyliczUnikalność – zwraca liczbę całkowitą, która określa ile razy wynik 

wyjściowy z sekwencji powtórzy się, jeśli uruchomimy go na każdym stanie automatu. Jeżeli 

funkcja zwróci 0, oznacza to, że wynik z sekwencji jest unikalny dla stanu Si. Jeżeli zwróci 

wynik równy 1, oznacza to, że sekwencja generuje ten sam wynik wyjściowy na jednym 

stanie dodatkowo. Funkcja zwraca liczbę z zakresu [0, n-1].  

Formalnie funkcja jest opisana w poniższej: 

 

 ⋀                                         

 

 (39) 

gdzie 

            – wygenerowane wyjście z sekwencji   , które zostało uruchomione w stanie   . 

 

Funkcja Długość – zwraca liczbę całkowitą, która określa długość sekwencji. Zwracana liczba 

jest z zakresu [0, n – 1]. 

 

Rozważmy przykład liczenia funkcji przystosowania dla poniższych sekwencji w przypadku 

automatu z Rys. 1: 

 dla stanu S1 – bbb, 

 dla stanu S2 – ab, 

 dla stanu S3 – aab. 

Dla powyższych sekwencji otrzymamy poniższe wartości funkcji przystosowania: 

 dla stanu S1 – 0 za unikalność i 3 kary za długość, 

 dla stanu S2 – 1 za unikalność i 2 kary za długość, 

 dla stanu S3 – 1 za unikalność i 3 kary za długość. 

Po zsumowaniu wyników cząstkowych otrzymamy 10. 

 

8.5.2 Faza inicjalizacji 

Początkowo zliczamy ile razy każda para wejścia-wyjścia powtarza się (wzorowaliśmy 

się tutaj na [49]). 
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Na Rys. 1 mamy poniższe pary: 

a/1 – 2 powtórzenia 

a/2 – 1 powtórzenie 

b/1 – 1 powtórzenie 

b/2 – 2 powtórzenia 

 

Następnie liczymy współczynniki iao za pomocą poniższego wzoru: 

 

 
   [     ]  

               

   
  (40) 

gdzie 

   [     ] – liczony współczynnik     dla akcji    i wyjścia   , 

                – liczba przejść, które dla wejścia    generują wyjście   . 

 

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób liczone są współczynniki iao na przykładzie automatu z 

Rys. 1: 

                             

                             

                             

                             

 

Współczynniki iao skalują poprzednio wyliczone liczności par wejście-wyjście do 

liczby rzeczywistej z przedziału [0, 1]. Po przeskalowaniu mogą one być zastosowane do 

uproszczonej funkcji przystosowania, co zostanie pokazane w następnej sekcji. 

 

8.5.3 Uproszczona funkcja przystosowania 

Największą zaletą uproszczonej funkcji przystosowania jest to, że oferuje ona znacznie 

lepszą wydajność niż kompletna funkcja przystosowania opisana w rozdziale 8.5.1. Warto 

zaznaczyć, że uproszczona funkcja przystosowania wyliczana jest w czasie liniowym, 

podczas gdy kompletna wersja funkcji przystosowania liczona jest w czasie kwadratowym. 

Kiedy dodajemy akcję do już istniejącej sekwencji, nie musimy przeliczać całej uproszczonej 

funkcji od nowa. Wystarczy jedynie pomnożyć poprzednią wartość przez współczynnik iao. 
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Jest to duża zaleta w przypadku naszego algorytmu zachłannego, ponieważ dodaje on akcje 

na końcu już istniejących sekwencji. 

Ograniczeniem uproszczonej funkcji przystosowania jest to, że minima dla 

uproszczonej i kompletnej wersji najprawdopodobniej nie będą się dokładnie pokrywać. 

Uproszczona funkcja przybliża jedynie wynik kompletnej funkcji przystosowania i z powodu 

tego przybliżenia została nazwana uproszczoną. 

Uproszczona funkcja przystosowania liczona jest dla każdej sekwencji osobno poniższym 

wzorem: 

 

      ∏              

   

   

  (41) 

gdzie 

     – wynik uproszczonej funkcji przystosowania, 

     – i-ta akcja z sekwencji, 

     – wynik wyjściowy z automatu po wykonaniu i-tej akcji, 

  – długość sekwencji. 

 

Gdy automat posiada stany, które nie maja pełnego zestawu akcji i x(i) jest niedostępna 

w aktualnym stanie, wtedy zmienna y(i) przyjmuje wartość null i                   . 

Ustawienie współczynnika iao na 1.0 sprawia, że nieistniejące akcje są ignorowane i możliwe 

jest wyliczenie uproszczonej funkcji przystosowania dla automatów o niepełnej specyfikacji. 

Uproszczona funkcja przystosowania zwraca liczbę rzeczywistą z przedziału [0, 1] i 

przedstawiony algorytm zachłanny minimalizuje uproszczoną funkcję przystosowania. 

 

Dla przykładu rozważmy poniższe sekwencje dla automatu z Rys. 1: 

 dla stanu S1 – bbb, 

 dla stanu S2 – ab, 

 dla stanu S3 – aab. 

Dla powyższych sekwencji otrzymamy poniższe wartości uproszczonej funkcji 

przystosowania: 

 dla stanu S1 –                                                         

 dla stanu S2–                                      

 dla stanu S3 –                                                         

Warto zaznaczyć, że uproszczoną funkcję przystosowania liczymy dla każdego stanu osobno. 
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8.5.4 Fazy optymalizacji 

Podczas pierwszej fazy (Rys. 47) algorytm genetyczny operuje na osobnikach. W 

naszej implementacji osobnik przechowuje informacje o ziarnie dla naszego algorytmu 

zachłannego.  Każde ziarno będące w postaci listy akcji przekształcane jest przez algorytm 

zachłanny do sekwencji wejścia-wyjścia, zanim kompletna wersja funkcji przystosowania 

zostanie wyliczona. Ponieważ algorytm genetyczny jest powszechnie znany [93][94], opisany 

został jedynie sposób działania algorytmu zachłannego. 

 

8.5.4.1 Algorytm zachłanny 

Zaproponowany algorytm zachłanny przyjmuje, jako parametr wejściowy ziarno. 

Ziarno jest w postaci uporządkowanej listy akcji, która jest zamieniana do sekwencji wejścia-

wyjścia. To samo ziarno zawsze daje taki sam wynik w postaci tych samych sekwencji, 

jednak te same sekwencje mogą zostać uzyskane z wielu różnych ziaren. 

Algorytm działa według poniższego schematu: 

1. Tworzymy pustą tablicę sekwencji – uio[i]. Liczba generowanych sekwencji będzie równa 

liczbie stanów na grafie, ponieważ generujemy po jednej sekwencji dla każdego stanu. 

2. W pętli przetwarzamy każdą akcję z ziarna.   

FOR i = 1 TO seedLength 

BEGIN 

bestUIO = -1; 

bestFitnessProgress = 0.0;  

3. Algorytm zachłanny szuka odpowiedniej sekwencji, która po dodaniu akcji najbardziej 

poprawi uproszczoną funkcję przystosowania. 

FOR j = 1 TO n 

BEGIN 

IF (uio[j].CalculateImprovement(seed[i]) > bestFitnessProgress) 

BEGIN 

bestFitnessProgress = uio[j].CalculateImprovement(seed[i]); 

bestUIO = j; 

END 

END 

uio[bestUIO].AddAction(seed[i]); 

END 

4. Na końcu otrzymujemy po jednej sekwencji dla każdego stanu automatu. 

 

Powyżej użyliśmy następujących zmiennych: 

seed –  ziarno w postaci listy akcji, 

seedLength – Liczba akcji w ziarnie, 

uio – tablica generowanych sekwencji. 
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Użyliśmy również dwóch funkcji: 

uio[j].CalculateImprovement(akcja) – wylicza uproszczoną funkcję przystosowania po 

dodaniu nowej akcji na końcu sekwencji, 

uio[j].AddAction(akcja) – dodaje nową akcję na koniec sekwencji. 

 

8.5.4.2 Przykład iteracji algorytmu zachłannego 

Rozważmy automat z Rys. 1 i ziarno: „abba”. W dziale „Faza inicjalizacji” 

wyliczyliśmy już współczynniki iao dla automatu z Rys. 1. Poniżej pokażemy jak działa 

algorytm zachłanny krok po kroku.  

1) Na początku mamy 3 puste sekwencje. Po jednej dla każdego stanu. Inicjujemy wartości 

początkowe funkcji przystosowania na 1.0 dla każdego stanu, więc poprawa jest możliwa 

tylko w zakresie od 0.0 do 1.0.  

2) Bierzemy pierwszą akcję ‘a’ z ziarna i wyliczamy, gdzie najkorzystniej ją dodać. 

a) Stan S1: poprawa uproszczonej funkcji przystosowani równa jest 0.833 

b) Stan S2: poprawa uproszczonej funkcji przystosowani równa jest 0.667 

c) Stan S3: poprawa uproszczonej funkcji przystosowani równa jest 0.667 

3) Dodajemy akcje do stanu S1, ponieważ dla tego stanu otrzymaliśmy najlepszy wynik. 

Musimy pamiętać, że automat przejdzie w stan S2. 

4) Bierzemy drugą akcję ‘b’ z ziarna i wyliczamy, gdzie najkorzystniej ją dodać. 

a) Stan S1: poprawa równa jest 0.139 

b) Stan S2: poprawa równa jest 0.833 

c) Stan S3: poprawa równa jest 0.667 

5) Dodajemy akcję do stanu S2, ponieważ dla tego stanu otrzymaliśmy najlepszy wynik. 

6) Bierzemy następną akcję ‘b’ z ziarna i wyliczamy, gdzie najkorzystniej ją dodać. 

a) Stan S1: poprawa równa jest 0.139 

b) Stan S2: poprawa równa jest 0.139 

c) Stan S3: poprawa równa jest 0.667 

7) Dodajemy akcje do stanu S3, ponieważ dla tego stanu otrzymaliśmy najlepszy wynik. 

Musimy pamiętać, że automat przejdzie w stan S1. 

8) Bierzemy ostatnią akcję ‘a’ z ziarna. 

a) Stan S1: poprawa równa jest 0.111 

b) Stan S2: poprawa równa jest 0.111 

c) Stan S3: poprawa równa jest 0.277 
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9) Dodajemy akcje do stanu S3, ponieważ dla tego stanu otrzymaliśmy najlepszy wynik. 

10) Na końcu otrzymujemy następujące sekwencje: a,b, ba. 

a) S1:   S1(a) ->  S2 

b) S2:   S2(b) ->  S2 

c) S3:   S3(ba) ->  S1 ->  S2 

Zaproponowany algorytm zachłanny jest wydajny, ponieważ chcąc wyliczyć nową 

uproszczoną funkcję przystosowania, potrzebuje tylko jednej operacji mnożenia: aktualnej 

wartości funkcji i odpowiedniego współczynnika iao. 

 

8.5.5 Opis eksperymentu 

Zestaw testowy składał się z 32 losowo wygenerowanych automatów skończonych o 

różnorodnej topologii.  Rozmiar maszyn został ograniczony do 64 stanów, natomiast inne 

parametry były dobierane w taki sposób, aby pokryć wszystkie sensowne topologie. Podczas 

generowania losowych automatów uwzględniane były następujące parametry: 

 liczba stanów, 

 liczba akcji, 

 liczba wyjść, 

 gęstość grafu. 

Gęstość grafów określana jest za pomocą poniższego równania wyrażonego w procentach: 

 

 
               

 

   
  (42) 

gdzie 

   – liczba krawędzi grafu. 

 

Przetestowane zostały następujące topologie automatów: 1 (8-2-2-100), 2 (8-2-3-100), 3 

(8-3-2-100), 4 (8-3-3-100), 5 (16-2-2-100), 6 (16-2-4-100), 7 (16-4-2-100), 8 (16-4-4-100), 9 

(16-2-2-75), 10 (16-2-4-75), 11 (16-4-2-50), 12 (16-4-4-50), 13 (32-2-2-100), 14 (32-2-6-

100), 15 (32-6-2-100), 16 (32-6-6-100), 17 (32-2-2-75), 18 (32-2-6-75), 19 (32-6-2-50), 20 

(32-6-6-50), 21 (32-6-2-33), 22 (32-6-6-33), 23 (64-2-2-100), 24 (64-2-8-100), 25 (64-8-2-

100), 26 (64-8-8-100), 27 (64-2-2-75), 28 (64-2-8-75), 29 (64-8-2-50), 30 (64-8-8-50), 31 

(64-8-2-25), 32 (64-8-8-25).  
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W notacji tej pierwsza liczba to numer maszyny, druga określa liczę stanów, następne 

to: ilość akcji, ilość wyjść i gęstość grafu. Na przykład dla maszyny numer 11 mamy 16 

stanów, 4 akcje, 2 wyjścia i gęstość grafu 50% (graf ma 32 krawędzie). 

W ramach eksperymentów użyty został poniższy zestaw algorytmów: 

 Algorytm hybrydowy: genetyczny + zachłanny (krzyżowanie: 5%, mutacja: 10%); 

 Symulowane wyżarzanie (temperatura początkowa: 0.05, temperatura końcowa: 0.0); 

 Algorytm genetyczny (krzyżowanie: 50%, mutacja 10%); 

 Algorytm zachłanny (wersja symulowanego wyżarzania z temperaturą początkową i 

końcową równą 0); 

 Algorytm losowy. 

Parametry algorytmów były dobierane eksperymentalnie. Na początku na małym 

zbiorze automatów testowane były różne parametry pokrywające większość kombinacji. 

Następnie sprawdzane były parametry znajdujące się w sąsiedztwie tych, które uzyskały 

najbardziej obiecujące wyniki. Na koniec, do dalszych eksperymentów wybrane zostały 

parametry, dla których uzyskaliśmy najlepszy wynik. Na przykład dla algorytmu 

genetycznego początkowo sprawdzone zostały różne kombinacje parametrów mutacji ‘m’ i 

krzyżowania ‘k‘: (m=0.9 ; k=0.9), (m=0.7 ; k=0.9), (m=0.5 ; k=0.9) … (m=0.1 ; k=0.1). 

Następnie sprawdzane były parametry w okolicach tych, które dały dobre wyniki. 

 

8.5.6 Wyniki 

Analiza wyników optymalizacji funkcji przystosowania (Rys. 49) wraz z odchyleniami 

standardowymi (Rys. 50) pokazuje, że algorytm hybrydowy deklasuje wszystkie inne 

rozwiązania. Niskie wartości funkcji przystosowania, w połączeniu z niskimi odchyleniami 

standardowymi, wskazują na dobrą jakość wyników. Warto zwrócić uwagę na duże 

odchylenia standardowe dla standardowego algorytmu zachłannego, ponieważ ten algorytm 

jest szczególnie podatny na zatrzymywanie się w minimach lokalnych, a wartości dla tych 

minimów znacznie się różnią. Algorytm zachłanny generuje nawet gorsze wyniki niż 

algorytm losowy na automatach o gęstości 25% (Rys. 52). Dzieje się tak dlatego, że algorytm 

zachłanny jest zależny od lokalizacji początkowej, a przy takiej topologii łatwo znaleźć 

minimum lokalne, z którego algorytm zachłanny niestety już nie wyjdzie. Nie wiemy, gdzie 

dokładnie znajduje się minimum globalne i z tego powodu wyniki algorytmów porównujemy 

z wynikami generowanymi przez algorytm losowy, które traktujemy jako punkt odniesienia. 
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Monitorujemy również wartości odchyleń standardowych i na tej podstawie oceniamy jakość 

rozwiązań. 

 

Rys. 49: Średnie wartości funkcji przystosowania uzyskane dla różnych metod generowania 

unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia (średnia wyliczona na podstawie wszystkich 

testowanych automatów). 

 

 

Rys. 50: Odchylenia standardowe optymalizowanej funkcji przystosowania uzyskane dla 

różnych metod generowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. 

 

Zależność wyników optymalizacji od topologii grafu została pokazana na Rys. 51, Rys. 

52, Rys. 53 i Rys. 54. Na podstawie porównania wyników każdej heurystyki z wynikami 

wygenerowanymi przez metodę losową można wysunąć następujące wnioski: 
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 Algorytm hybrydowy przewyższa inne heurystyki w każdym przypadku. 

 Większe grafy (o większej liczbie stanów) oznaczają większą złożoność 

obliczeniową. Każdy algorytm porównany procentowo z metodą losową, generuje 

lepsze wyniki na większych grafach. Rozwiązanie hybrydowe porównane z innymi 

heurystykami również generuje coraz lepsze wyniki wraz ze zwiększaniem się liczby 

stanów. 

 Grafy o dużej gęstości oznaczają większą złożoność obliczeniową, ponieważ  automat 

w ich przypadku posiada większą liczbę przejść pomiędzy stanami, co zwiększa 

szanse na powtórzenie się wyjść z automatu i utrudnia generowanie unikalnych 

sekwencji wejścia-wyjścia. Wszystkie algorytmy porównane procentowo z metodą 

losową, generują lepsze wyniki na grafach o dużej gęstości. Różnica w wynikach 

pomiędzy metodą hybrydową, a innymi heurystykami zmniejsza się delikatnie wraz 

ze wzrostem gęstości grafu. Warto odnotować, że algorytm zachłanny generuje słabe 

wyniki dla grafów o małej gęstości. Spowodowane jest to zależnością tego algorytmu 

od punktu startowego i łatwością znajdowania minimów lokalnych, których ten 

algorytm nie potrafi już opuścić. Grafy o małej gęstości mają mniej transformacji z 

jednego stanu do innego, co ułatwia znalezienie minimum lokalnego, ale utrudnia 

przejście do odległego rejonu grafu. 

 Większa liczba akcji oznacza większą liczbę wszystkich możliwych kombinacji i w 

konsekwencji większą złożoność obliczeniową problemu. Wszystkie algorytmy 

porównane procentowo z metodą losową generują lepsze wyniki na wszystkich 

grafach niezależnie od ilości akcji. Jednak różnica wyników każdej heurystyki z 

wynikami generowanymi przez metodę losową maleje wraz ze wzrostem liczby akcji. 

Największy spadek obserwujemy dla algorytmu zachłannego, a najmniejszy dla ujęcia 

hybrydowego. 

 Mniejsza liczba obiektów wyjściowych automatu oznacza trudniejszy problem, 

ponieważ łatwiej jest rozróżnić aktualny stan od innych, jeżeli mamy więcej 

możliwych wyjść. Łatwiej jest wygenerować krótką sekwencję testową, jeżeli mamy 

dużo obiektów wyjściowych pomimo tego, że liczba możliwych kombinacji 

wejściowych jest taka samo. W przypadku, kiedy na grafie byłoby tyle samo wyjść, 

co stanów automatu, możliwe staje się wygenerowanie jednoelementowych 

unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. Każdy algorytm porównany w procentach z 

metodą losową generuje lepszy wynik na grafie z większą liczbą wyjść. Oznacza to, 
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że algorytmy heurystyczne potrafią wykorzystać większą ilość wyjść na swoją 

korzyść w przeciwieństwie do algorytmu losowego. Największą poprawę 

obserwujemy dla ujęcia hybrydowego, natomiast najmniejszą dla algorytmu 

zachłannego. 

 

 

Rys. 51: Wyniki funkcji przystosowania w zależności od liczby stanów automatu uzyskane 

przez różne heurystyki. Oś Y przedstawia różnicę (w %) do wyników wygenerowanych przez 

algorytm losowy.  

 

 

Rys. 52: Wyniki funkcji przystosowania w zależności od gęstości grafu uzyskane dla różnych 

heurystyk. Oś Y przedstawia różnicę (w %) do wyników wygenerowanych przez algorytm 

losowy.  
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Rys. 53: Wyniki funkcji przystosowania w zależności od liczby akcji automatu uzyskane dla 

różnych heurystyk. Oś Y przedstawia różnicę (w %) do wyników wygenerowanych przez 

algorytm losowy. 

 

 

Rys. 54: Wyniki funkcji przystosowania w zależności od liczby symboli wyjściowych 

automatu uzyskane dla różnych heurystyk. Oś Y przedstawia różnicę (w %) do wyników 

wygenerowanych przez algorytm losowy. 

 

Patrząc na wyniki z perspektywy czasu (Rys. 55) zauważamy, że rozwiązanie 

hybrydowe generuje dobre wyniki już na starcie. Algorytm genetyczny, zachłanny i 

symulowane wyżarzanie generują satysfakcjonujące wyniki po 3000 iteracjach. Algorytmy 

zachłanny i symulowane wyżarzanie są bardziej zależne od punktu startowego, niż algorytm 
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genetyczny. Obserwacja jest spowodowane faktem, że algorytm genetyczny bazuje na 

populacji i na początku losuje więcej niż jedno losowe rozwiązanie. 

 

 

Rys. 55: Wartości funkcji przystosowania w kolejnych iteracjach uzyskane dla różnych 

heurystyk (Średnia ze wszystkich testowanych automatów). 

 

8.5.7 Analiza rzeczywistego przykładu 

W ramach przykładu skonstruowaliśmy detektor liczb pierwszych (Rys. 56). Stan 

automatu reprezentuje liczbę, akcja reprezentuje operację arytmetyczną dodawania lub 

odejmowania, a wyjście określa czy aktualny stan automatu odpowiada liczbie pierwszej. Na 

przykład, jeżeli automat zaczyna w stanie 10 i doda 1, wtedy skończy w stanie numer 11 i 

wygeneruje sygnał wyjściowy ‘y’ (od ang. yes) oznaczający, że automat jest w stanie 

określającym liczbę pierwszą. 
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Rys. 56: Detektor liczb pierwszych. Akcje p1, p2, m1, m2 określają odpowiednio operacje 

arytmetyczne: +1, +2, -1, -2. Wyjścia ‘y’ and ‘n’ odpowiadają za informacje zwrotną: gdzie 

‘y’ oznacza, że automat osiągną liczbę pierwszą, natomiast ‘n’, że nie. Stan 1 jest stanem 

startowym. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że automat ma zaledwie dwanaście stanów, możemy znaleźć 

najlepsze rozwiązanie za pomocą metody „na siłę” (ang. brute force), który sprawdza 

wszystkie możliwe kombinacje wejść. 
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Rys. 57: Wyniki optymalizacji funkcji przystosowania dla detektora liczb pierwszych. 

 

Wyniki optymalizacji naszej funkcji przystosowania razem z wygenerowanymi 

unikalnymi sekwencjami wejścia-wyjścia przedstawia Rys. 57 i Tabela 16. Efektywność 

optymalizacji algorytmów dla przykładu detektora liczb pierwszych (Rys. 57) jest ułożona w 

takiej samej kolejności, jak dla wyników zagregowanych (Rys. 49). Wyniki algorytmów w 

sensie kryterium długości sekwencji naszej funkcji przystosowania prezentują się 

następująco: najkrótsze sekwencje wygenerowała metoda „na siłę”, następnie ujęcie 

hybrydowe, algorytm genetyczny, algorytm zachłanny, symulowane wyżarzanie i na końcu 

losowe generowanie rozwiązań. Wyniki algorytmów w sensie kryterium unikalności naszej 

funkcji przystosowania prezentują się w następującej kolejności: symulowane wyżarzanie, 

ujęcie hybrydowe, metoda „na siłę”, algorytm genetyczny, algorytm zachłanny i najsłabiej 

wypada losowe generowanie rozwiązań. Najbardziej interesującym faktem jest to, że 

sekwencje wygenerowane przez symulowane wyżarzanie są najdłuższe, jeżeli nie liczymy 

losowego generowania rozwiązań. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na kryterium unikalności 

naszej funkcji przystosowania, to symulowane wyżarzanie jest najbardziej efektywne. Metoda 

„na siłę” i ujęcie hybrydowe oferują kompromis pomiędzy kryterium długości i unikalności 

sekwencji naszej funkcji przystosowania. 
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Algorytm Unikalne sekwencje wejścia-wyjścia 

Metoda „na siłę” 

1: p1, p1; 2: p1, m1; 3: p2, p2; 4: p1, p2; 5: 

p2, p2; 6: m2, m2; 7: p2, p2; 8: p1, p2; 9: p2, 

m2; 10: m1, p2; 11: m2, p2; 12: m1, m2; 

Ujęcie hybrydowe 

1: p2, p2; 2: p2, m2, m1; 3: p2, p2; 4: p1, p2; 

5: m1, m2, p1; 6: m2, m2; 7: p2, p2; 8: p1, 

p2; 9: p2, m2; 10: p1, m2; 11: m2, p2; 12: 

m1, m2; 

Symulowane wyżarzanie 

1: p2, p2, m2; 2: p1, p2, p2; 3: m1, p1, p2; 4: 

m2, p2, p2; 5: m1, m2; 6: p2, m2, m2, m2, 

p1, p2; 7: m2, p1, p2, p1; 8: m1, p1, p1; 9: 

m1, m1, p2, m1; 10: p1, m2; 11: m2, p2; 12: 

m1, m1, m1; 

Metoda zachłanna 

1: p2, m1; 2: p2, m2; 3: m1, p2; 4: p2, m1, 

m1, m2; 5: m1, m2, p1; 6: m2; 7: m2, m1, 

m2; 8: p2, p2, m2, m1; 9: p1, m2, p2, m2, p1; 

10: m2, p1, p2; 11: m2, m1, p1, p1; 12: m1, 

m2; 

Algorytm genetyczny 

1: p1, p2; 2: p1, p2; 3: p2, p2; 4: m2, p2, p2; 

5: m1, p1; 6: m2, p2, m1, m2; 7: m2, m1; 8: 

p1, p2; 9: p2, p2, m1; 10: p1, m1, m1; 11: 

m2, m1; 12: m1, m2, p2; 

Losowe generowanie rozwiązań 

1: p1, p2, p1; 2: m1, p1; 3: p2, m1; 4: p1, p1; 

5: m2, p1; 6: p2, p1, m1, p1; 7: p2, m2, p2, 

m1, p1; 8: m1, m1, m2, m2; 9: p1, m1, p2, 

p1; 10: m1, m1, m2; 11: m2, p1, m1, m1, 

m1, m1, m2, m2, m1; 12: m2, m1, p1, p1, 

m1, m2; 

Tabela 16: Unikalne sekwencje wejścia-wyjścia wygenerowane przez różne algorytmy 

heurystyczne. Sekwencje są oddzielone średnikami. Pierwsza liczba oznacza stan, następnie 

po dwukropku wypisane są akcji tworzące sekwencje. Na przykład, “1:p1,p1;” definiuje 

sekwencje podwójnej akcji p1, która będzie wykonana ze stanu numer 1. 
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Kompletny zestaw testowy może zostać skonstruowany za pomocą Metody-U opisanej 

na początku sekcji „Testowanie automatu skończonego”. Na przykład, zestaw testowy dla 

detektora liczb pierwszych (Rys. 56) skonstruowany z unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia, 

uzyskanych ujęciem hybrydowym (patrz Tabela 16), przedstawia się następująco (w celu 

poprawy czytelności unikalne sekwencje wejścia-wyjścia przedstawione są w nawiasach): 

p1, (p2, m2, m1), 

p2, (p2, p2) , m2, m2, m2, 

m1, (p2, p2), m2, m2 

m2, (p2, p2), m2, m2 

p1, p1, (p2, p2), m2, m2, m2, 

… 

 

8.5.8 Hybrydowa metaheurystyka sterowana ziarnem 

W celu adaptacji ujęcia hybrydowego do innych problemów, algorytm zachłanny musi 

zostać zastąpiony przez inny algorytm specjalizujący się w rozwiązywaniu konkretnego 

problemu. Koniecznym wymaganiem jest również, aby algorytm zachłanny był sterowany 

ziarnem. Przykład adaptacji algorytmu zachłannego sterowanego ziarnem do problemu 

plecakowego (ang. knapsack problem) [125] przedstawiony jest na Rys. 58. Algorytm 

zachłanny powinien korzystać z wiedzy o problemie plecakowym, jednak jest to poza 

zakresem niniejszej pracy. W naszej architekturze hybrydowej można użyć wielu różnych 

algorytmów metaheurystycznych, jako algorytm generujący ziarno. Zgeneralizowana 

architektura ujęcia hybrydowego przedstawiona jest na Rys. 59. 
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Rys. 58: Algorytm zachłanny sterowany ziarnem zaadoptowany do problemu plecakowego. 

W każdym kroku sortujemy elementy po wartości na kilogram. Wybieramy pierwszy element 

z posortowanej listy dla liczby 1 w ziarnie, wybieramy drugi element dla liczby 2 w ziarnie i 

wybieramy n-ty elementy dla n-tej liczby w ziarnie. Jeżeli ziarno zawiera same jedynki 

„1111” to w każdym kroku wybieramy element o największej wartości na kilogram. 
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Rys. 59: Architektura hybrydowej metaheurystyki sterowanej ziarnem 

 

8.6 Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawiono dwie nowe metody rozwiązania problemu 

generowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. Pierwszą metodą jest algorytm roju 

cząstek wykorzystujący uniwersalny sposób konwersji problemu kombinatorycznego do 

problemu numerycznego. Wyniki eksperymentów pokazały, że algorytm roju cząstek 

przewyższał losowe generowanie sekwencji, dając lepsze wyniki na każdym z testowanych 

automatów, niezależnie od użytej wersji funkcji przystosowania. Drugą przedstawioną 

metodą generowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia jest ujęcie hybrydowe 

wykorzystujące algorytm zachłanny i algorytm genetyczny.  Algorytm zachłanny używa 

dodatkowych informacji o topologii automatu i problemie generowania unikalnych sekwencji 

wejścia-wyjścia, natomiast algorytm genetyczny generuje ziarno dla naszego algorytmu 

zachłannego. Przeprowadzono serię eksperymentów porównując ujęcie hybrydowe, algorytm 

genetyczny, symulowane wyżarzanie, algorytm zachłanny i losowe generowanie rozwiązań. 

Analiza wyników pokazuje, że ujęcie hybrydowe przewyższa inne heurystyki w każdym 

przypadku użytym w serii eksperymentów. Na koniec uogólniono ujęcie algorytmu 
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hybrydowego tak, aby można było je zastosować do innych problemów optymalizacyjnych. 

Analiza wyników eksperymentów prowadzi do konkluzji, że ujęcia hybrydowe podobne do 

zaprezentowanego w niniejszej pracy są znacznie lepszym wyborem, niż uniwersalne 

metaheurystyki jak algorytm genetyczny czy symulowane wyżarzanie. W naszym przypadku 

hybrydyzacja daje nam najlepsze cechy metody zachłannej i algorytmów 

metaheurystycznych. Algorytm zachłanny posiadający wiedzę o optymalizowanym problemie 

jest zdolny bardzo szybko generować dobre rozwiązania, jednak często zatrzymuje się w 

lokalnym minimum. Algorytm metaheurystyczny jest jego przeciwieństwem, ponieważ 

potrafi opuścić lokalne minimum. Potrzebuje jednak czasu, aby wygenerować dobre 

rozwiązanie. Używając hybrydyzacji jesteśmy w stanie szybko wygenerować dobre wyniki 

oraz opuścić minimum lokalne (Rys. 55). 

 

  



Strona 121 

 

9. Koncepcje testowania automatu rozmytego 

Testowanie automatu rozmytego, podobnie jak w przypadku testowania automatu 

skończonego, polega na porównaniu specyfikacji automatu z jego implementacją. Jednak 

problem testowania automatu rozmytego jest znacznie bardziej złożony ze względu na 

znacznie większą liczbę transformacji pomiędzy stanami i nieskończoną liczbą kombinacji 

stanów w jakich może znajdować się automat. Do przedstawienia przykładów generowanych 

sekwencji testowych użyto automatu z Rys. 5, jednak żeby diagram był bardziej czytelny, 

dodano ukryte przejścia ze stanu do samego siebie. Nowy diagram przedstawiony jest na Rys. 

60. 

 

 

Rys. 60: Automat rozmyty użyty do generowania przykładowych sekwencji testowych. 

 

9.1 Testowanie losowymi sekwencjami 

Testowanie składa się z etapu generowania sekwencji testowych oraz z etapu 

weryfikacji, czy wynik wyjściowy wygenerowany przez automat jest poprawny. Sekwencje 

testowe konstruujemy w następujący sposób. Generujemy sekwencje wejściowe losowo. 
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Odczytujemy wyjścia z automatu idealnego (specyfikacji) dla każdej sekwencji wejściowej. 

W ten sposób otrzymujemy zbiór testowych sekwencji wejścia-wyjścia                

   , gdzie każdy element ti składa się z sekwencji wejściowej                  i 

wyjściowej                 . 

 

Mając zbiór sekwencji testowych, możemy przejść do etapu weryfikacji czy automat 

generuje poprawne wyniki wyjściowe. Uruchomiamy sekwencje testowe na automacie i 

porównujemy otrzymane wyjścia z wyjściami, które otrzymaliśmy na automacie idealnym. 

Porównanie wyjść może się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy polega na wyznaczeniu 

współczynnika tolerancji błędu   i porównaniu, czy błąd nigdzie nie przekracza 

wyznaczonego współczynnika  . Automat jest poprawny, jeżeli spełniony jest poniższy 

warunek: 

 

 

⋀ ⋀ ⋀|                       |   

 

   

     

   

 

   

  (43) 

 

gdzie 

D – rozmiar zbiorku testowego, 

      – długość k-tej sekwencji testowej, 

o – liczba wyjść automatu, 

            – wynik wyjściowy z testowanego automatu, 

            – oczekiwany wynik wyjściowy, 

k – numer sekwencji testowej, 

j – numer elementu w sekwencji, 

i – numer wyjścia automatu. 

 

Drugi sposób polega na policzeniu wskaźnika jakości automatu   za pomocą wzoru (31) lub 

(34). 

 

Przykłady wyliczeń błędu: 

Rozważmy pierwszy sposób oparty o współczynnik tolerancji błędu  . Załóżmy 

następującą wyjściową sekwencję testową dla automatu o dwóch symbolach wyjściowych: 

              ,               ,               . Współczynnik       . Załóżmy, że 
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po teście otrzymaliśmy następujący wynik:                 ,               ,      

           . Jeżeli zastosujemy formułę (43), test wykryje błąd na wyjściu       ponieważ 

           . 

 

Rozważmy drugi sposób polegający na policzeniu wskaźnika jakości automatu. 

Załóżmy, że mamy tą samą sekwencję testową i ten sam wynik, co w poprzednim 

przykładzie. Jeżeli zastosujemy wzór (34) i parametr p = 2, to uzyskamy następujący wynik:  

 

  √
                                               

   

 

 

 

 √
                                   

 

 

 √
      

 

 

          

 

 

9.2 Testowanie na zasadzie metody-T 

Technika wzorowana jest na metodzie-T użytej do testowania automatu skończonego i 

zaadoptowana została do testowania automatu rozmytego. Pierwszym etapem metody jest 

przekształcenie automatu rozmytego do automatu skończonego poprzez jego uproszczenie 

(Przykład: automat rozmyty z Rys. 60 przekształcony do Rys. 61). Podczas przekształcenia 

pozostawiamy wyłącznie po jednej krawędzi wychodzącej ze stanu dla każdego symbolu 

wejściowego.  Krawędzie będą wybierane w taki sposób, aby dla każdej pary stan-symbol 

wybrać krawędź, dla której wartość z macierzy R jest największa. Każda krawędź 

przekształconego automatu skończonego ze stanu Si do stanu Sj aktywowana symbolem Ih 

musi spełniać poniższe równanie:  

 

 
⋀         

 

   

  (44) 

 

gdzie 

n – liczba stanów automatu, 

     – wartości z macierzy R . 
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Rys. 61: Przykład automatu rozmytego z Rys. 60 przekształconego do automatu skończonego 

(bez symboli wyjściowych). 

 

Następnie dla każdej krawędzi wybieramy symbol wyjściowy, który posiada największą 

wartość w macierzy G. Przykład: Dla macierzy G z Tabela 4 uzyskamy automat skończony 

przedstawiony na Rys. 62. 

 

 

Rys. 62: Przykład automatu rozmytego z Rys. 60 przekształconego do automatu skończonego 

(z symbolami wyjściowymi). 
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Następnym etapem testowania jest wygenerowanie sekwencji testowej poprzez 

przejście przez wszystkie krawędzie przekształconego automatu skończonego, tak samo jak w 

standardowej wersji metody-T. W przypadku automatu rozmytego wygenerowana sekwencja 

aktywuje w jednej chwili czasu tylko jeden symbol do maksymalnego stopnia przynależności 

równego 1.0. Przejdźmy do przykładu sekwencji testowej dla automatu z Rys. 61. 

Wygenerowana sekwencja testowa dla Rys. 61 będzie w postaci: babaabba. Natomiast dla 

automatu rozmytego Rys. 60 przyjmie postać:           ,           ,           , 

          ,           ,           ,           ,           . Po wykonaniu 

sekwencji testowej na automacie rozmytym, porównujemy wyjścia z testowanego automatu z 

oryginałem. Porównanie wyjść może się odbywać na dwa sposoby, podobnie jak w 

przypadku testowania za pomocą losowych sekwencji (metoda współczynnika tolerancji 

błędu lub metoda wskaźnika jakości automatu).  

 

9.3 Testowanie każdego wierzchołka 

Testowanie każdego wierzchołka polega na przetestowaniu każdego stanu w taki 

sposób, aby spełnione było poniższe równanie:  

 

 
⋀           

 

   

  (45) 

gdzie 

   – testowany stan. 

 

W celu maksymalizacji przynależności do stanu, można wykorzystać techniki 

heurystyczne, ponieważ nie jest znana metoda rozwiązania tego problemu. W przypadku 

użycia technik heurystycznych można posłużyć się poniższym wzorem, jako funkcją 

przystosowania: 

 

 

        ( ∑  (  )

 

       

     ⁄ )  (46) 

gdzie 

  – liczona funkcja przystosowania. 

 



Strona 126 

 

Powyższa funkcja przystosowania maksymalizuje przynależność do testowanego stanu, 

przy jednoczesnym minimalizowaniu przynależności do każdego innego, w celu 

minimalizacji wpływu innych transformacji na wyjście. 

 

Dla przykładu każdy stan automatu z Rys. 60 można przetestować sekwencją „baaab”, czyli 

          ,           ,           ,           ,           . 

 

Powyższy przykład spełnia równanie (45). Po przejściu przez wszystkie krawędzie 

porównujemy wyjścia z testowanego automatu z oryginałem (specyfikacją). Porównanie 

wyjść może się odbywać na dwa sposoby, podobnie jak w przypadku testowania za pomocą 

losowych sekwencji (metoda współczynnika tolerancji błędu lub metoda wskaźnika jakości 

automatu).  

 

9.4 Testowanie każdej krawędzi 

Metoda polega na przetestowaniu każdego przejścia automatu. W celu przetestowania 

przejścia maksymalizujemy przynależność do stanu, z którego można uruchomić testowane 

przejście. Następnie wysyłamy do automatu symbol wejściowy, który to przejście aktywuje.  

 

Testowana 

krawędź 

Dojście do 

stanu 

początkowego 

Sekwencja 

testowa 
Stan końcowy 

Sekwencja 

powrotu 

S1-a-S2 i S1-a-S4 b  a S2 aaaaaaba 

S1-b-S1 i S1-b-S3 b  b S1 - 

S2-a-S2 i S2-a-S4 a  a S4 aaaaaba 

S2-b-S2 a  b S2 aaaaaaba 

S3-a-S1 aaab  a S1 - 

S3-b-S3 aaab  b S3 a 

S4-a-S4 aaa  a S4 aaaaaba 

S4-b-S3 aaa  b S3 a 

Tabela 17: Przykładowe sekwencje testowe dla każdej krawędzi. 
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Poniżej przedstawiamy przykład testu automatu z Rys. 60: 

Sekwencje testowe dla każdej krawędzi przedstawione są w Tabela 17. Po złożeniu 

wszystkich sekwencji otrzymamy: b a aaaaaaba b b a a aaaaaba a b aaaaaaba aaab a aaab 

b a aaa a aaaaaba aaa b a. Przypominamy, że ‘a’ odpowiada wektorowi wejściowemu 

          , natomiast ‘b’ odpowiada wektorowi            . Sekwencja testowa 

przedstawiona w postaci wektorów wejściowych przyjmie postać:           ,      

     ,           ,           ,            ... 

 

Po przejściu przez wszystkie krawędzie porównujemy wyjścia z testowanego automatu 

z oryginałem. Porównanie wyjść może odbywać się na dwa sposoby, podobnie jak w 

przypadku testowania za pomocą losowych sekwencji (metoda współczynnika tolerancji 

błędu lub metoda wskaźnika jakości automatu). 

 

9.5 Testowanie automatu na zasadzie metody-U 

Metoda podobna do poprzedniej (Testowanie każdej krawędzi), jednak po 

przetestowaniu krawędzi zanim powrócimy do stanu początkowego, wykonujemy unikalną 

sekwencję wejścia-wyjścia (UIO). W celu wygenerowania unikalnej sekwencji wejścia-

wyjścia dla automatu rozmytego, musimy przekształcić diagram do postaci automatu 

skończonego. Przekształcenia dokonamy w taki sam sposób, jak w przypadku testowania 

metodą-T dla automatu rozmytego (Rys. 62). Następnie zastosujemy algorytm hybrydowy do 

wygenerowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. Rozwiązanie hybrydowe sprawdzi się 

lepiej, niż inne techniki, ponieważ dobrze radzi sobie na trudnych grafach z dużą liczbą 

przejść.  

Przykład dla automatu Rys. 60: 

Załóżmy, że wygenerowane zostały poniższe unikalne sekwencje wejścia-wyjścia: 

 S1-aab 

 S2-ab 

 S3-aaa 

 S4-b 

Następnie dodajemy wygenerowane sekwencje do każdego przypadku testowego z Tabela 

17. Wybieramy unikalną sekwencje wejścia-wyjścia dla stanu, który ma największy stopień 

przynależności w danej chwili czasu. Otrzymamy sekwencje testowe przedstawione w Tabela 

18, które po złożeniu mogą stworzyć jedną sekwencję: b a ab a, b b aab a, a a b a, a b ab a, 

aaab a aab a, aaab b aaa aaaaaba , aaa a b a, aaa b aaa aaaaaba. Po wykonaniu sekwencji 
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testowej porównujemy wyjścia z testowanego automatu z oryginałem, analogicznie jak w 

przypadku poprzednich metod testowania. 

 

 

Testowana 

krawędź 

 

Dojście do 

stanu 

początkowego 

Sekwencja 

testowa 

Stan 

końcowy 

(przed 

UIO) 

Sekwencja 

UIO 

Stan 

końcowy 

(po UIO) 

Sekwencja 

powrotu 

S1-a-S2 

S1-a-S4 

b  a S2 ab S3 a 

S1-b-S1 

S1-b-S3 

b  b S1 aab S3 a 

S2-a-S2 

S2-a-S4 

a  a S4 b S3 a 

S2-b-S2 a  b S2 ab S3 a 

S3-a-S1 aaab  a S1 aab S3  a 

S3-b-S3 aaab  b S3 aaa S4 aaaaaba  

S4-a-S4 aaa  a S4 b S3 a 

S4-b-S3 aaa  b S3 aaa S4 aaaaaba  

Tabela 18: Sekwencje testowe metody-U. 

 

9.6 Testowanie bez automatu idealnego 

Opisane koncepcje testowania mają zastosowanie, jeżeli mamy dostęp do specyfikacji 

automatu idealnego. Jednak w wielu przypadkach tworzymy model automatu, kiedy nie ma 

takiej specyfikacji. Konieczne jest wtedy zastosowanie innych technik, które wykraczają poza 

ramy tej pracy.  

 

9.7 Podsumowanie 

W rozdziale przedstawiono koncepcje testowania automatów rozmytych wzorując się 

na technikach testowania automatów skończonych, takich jak metoda-T i metoda-U. W 

rozdziale zaproponowano pięć technik testowania automatów rozmytych: testowanie 

losowymi sekwencjami, testowanie na zasadzie metody-T, testowanie każdej krawędzi, 
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testowanie każdego wierzchołka i testowanie na zasadzie metody-U. Testowanie każdej 

krawędzi i testowanie każdego wierzchołka są ulepszonymi wersjami testowania na zasadzie 

metody-T. Niniejszy rozdział stanowi istotny wkład w dziedzinę teorii automatów, ponieważ 

do tej pory w literaturze nie było prac poświęconych testowaniu automatów rozmytych. 
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10. Podsumowanie  

W niniejszej rozprawie przedstawiono nowe koncepcje automatów rozmytych z 

rozmytymi stanami oraz rozmytymi symbolami wejść i wyjść. Nowością niniejszej koncepcji 

jest przedstawienie automatu za pomocą opisu relacyjnego, co sprawia, że ujęcie to jest 

bardziej ogólne, niż przedstawiane do tej pory w literaturze opisy automatów używające 

funkcji.  

Kolejnym nowatorskim elementem jest przedstawienie koncepcji zastosowania 

grupowania rozmytego do konstrukcji symboli wejściowych i wyjściowych automatu. 

Automat rozmyty jest abstrakcyjnym modelem matematycznym, operującym na 

abstrakcyjnych symbolach i przynależnościach do tych symboli. Zastosowanie metod 

grupowania rozmytego umożliwia zastosowanie automatu do rozwiązywania problemów 

świata rzeczywistego. Metody grupowania rozmytego dokonują konwersji danych 

wejściowych i wyjściowych pochodzących ze świata rzeczywistego do postaci akceptowanej 

przez automat rozmyty, czyli wektorów określających przynależności do abstrakcyjnych 

symboli wejść i wyjść automatu rozmytego.  

Oryginalnym elementem pracy jest również koncepcja konstrukcji automatu rozmytego 

za pomocą algorytmów metaheurystycznych oraz techniki inżynierii wstecznej. W celu 

konstrukcji automatu rozmytego zaprojektowano dwuetapowy algorytm metaheurystyczny. 

Pierwszy etap odpowiada za dobór liczby stanów, natomiast drugi – za optymalizację 

macierzy automatu. W ramach eksperymentów porównano trzy wersje naszego algorytmu z 

losowym generowaniem rozwiązań. W pierwszym etapie zawsze używano algorytmu 

symulowanego wyżarzania, natomiast w drugim etapie zastosowano rój cząstek i dwie wersje 

symulowanego wyżarzania (standardowa i ulepszona). Wyniki eksperymentów pokazały, że 

najmniejsze wartości funkcji przystosowania uzyskaliśmy dla wersji z ulepszonym 

algorytmem symulowanego wyżarzania. W drugiej części eksperymentu zaproponowaliśmy 

strategię doboru zestawu treningowego do konstrukcji automatu. Nasza strategia treningu 

automatu doprowadziła do zmniejszenia średniego błędu automatu na zestawie testowym. 

W pracy przedstawiono dwie nowe metody rozwiązania problemu generowania 

unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia. Pierwszą jest algorytm roju cząstek, który 

wykorzystuje uniwersalny sposób konwersji problemu kombinatorycznego do problemu 

numerycznego. Opisany sposób konwersji może zostać wykorzystany do rozwiązania wielu 

innych problemów kombinatorycznych za pomocą dowolnego algorytmu optymalizacji 
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numerycznej. Natomiast drugą metodą jest ujęcie hybrydowe wykorzystujące efektywny 

algorytm zachłanny i algorytm genetyczny. Algorytm zachłanny używa dodatkowych 

informacji o topologii automatu i problemie generowania unikalnych sekwencji wejścia-

wyjścia, natomiast algorytm genetyczny generuje ziarno dla naszego algorytmu zachłannego.  

Wyniki eksperymentów pokazały, że algorytm roju cząstek przewyższał losowe 

generowanie sekwencji dając lepsze wyniki na każdym z testowanych automatów, niezależnie 

od użytej wersji funkcji przystosowania. W przypadku ujęcia hybrydowego 

przeprowadziliśmy serię eksperymentów dającą solidne podstawy do porównania wyników 

wygenerowanych przez zaproponowane ujęcie hybrydowe, algorytm genetyczny, 

symulowane wyżarzanie, algorytm zachłanny i losowe generowanie rozwiązań. Szczegółowa 

analiza pokazuje, że ujęcie hybrydowe przewyższa inne heurystyki w każdym przypadku 

użytym w serii eksperymentów.  

Analiza, jak również wyniki eksperymentów, prowadzą do konkluzji, że ujęcia 

hybrydowe, podobne do tego zaprezentowanego w niniejszej pracy, są znacznie lepszym 

wyborem niż uniwersalne metaheurystyki. W naszym przypadku hybrydyzacja daje nam 

najlepsze cechy metody zachłannej i algorytmów metaheurystycznych. Algorytm zachłanny 

posiadający wiedzę o optymalizowanym problemie jest zdolny bardzo szybko generować 

dobre rozwiązania, jednak często zatrzymuje się w lokalnym minimum. Algorytm 

metaheurystyczny jest jego przeciwieństwem, ponieważ potrafi opuścić lokalne minimum. 

Potrzebuje jednak czasu, aby wygenerować sensowne rozwiązanie. Używając hybrydyzacji 

jesteśmy w stanie szybko wygenerować dobre wyniki oraz opuścić minimum lokalne. 

W pracy przedstawiono pięć koncepcji testowania automatu rozmytego: testowanie 

losowymi sekwencjami, testowanie na zasadzie metody-T, testowanie na zasadzie metody-U, 

testowanie każdego wierzchołka i testowanie każdej krawędzi. Automat rozmyty może 

przechodzić przez więcej niż jedną krawędź grafu w jednej chwili czasu i z tego względu 

metodę-T można było zaadoptować na więcej niż jeden sposób. Metoda testowania każdej 

krawędzi jest ulepszoną odmianą zaadoptowanej metody-T. W przypadku zaadoptowania 

metody-U do automatów rozmytych zostały zastosowane unikalne sekwencje wejścia-

wyjścia, które można generować za pomocą przedstawionego rozwiązania hybrydowego.  

Niniejsza praca jest pierwszą wykorzystująca techniki metaheurystyczne w celu 

konstrukcji modelu automatu rozmytego. Biorąc pod uwagę możliwości modelu, które są 

porównywalne z sieciami neuronowymi, opublikowanie wyników przeprowadzonych badań 

daje szansę na rozpoczęcie naukowej dyskusji na temat technik konstrukcji/uczenia 

automatów rozmytych. Zaproponowana koncepcja wykorzystania metod grupowania 
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rozmytego w celu konstrukcji wektorów wejść i wyjść automatu oraz przedstawiony 

uogólniony opis automatu za pomocą relacji, może z kolei rozpocząć dyskusję na temat 

zastosowań praktycznych automatów ze szczególnym uwzględnieniem metod grupowania 

rozmytego. 

 

Poniżej omówimy wybrane kierunki przyszłych badań. 

W pracy przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania metod grupowania rozmytego. 

W przyszłości interesujące będzie jednak przeprowadzenie bardziej wyczerpujących 

eksperymentów. Zastosowanie metod grupowania rozmytego w celu konstrukcji wektorów 

wejściowych i wyjściowych automatu, umożliwi użycie automatu rozmytego w przypadku 

praktycznego problemu ze świata rzeczywistego. Algorytmy metaheurystyczne, podobnie jak 

w przypadku eksperymentów pokazanych w pracy, zostaną zastosowane w celu nauczenia 

modelu. Interesującym przykładem może być zastosowanie automatu rozmytego, jako modelu 

prognostycznego lub systemu decyzyjnego. 

Przedstawiona w pracy hybrydowa metaheurystyka sterowana ziarnem (Rys. 59) została 

zastosowana do problemu testowania, jednak interesujące mogą być eksperymenty 

pokazujące skuteczność tej techniki w przypadku innych problemów, takich jak problem 

komiwojażera lub problem plecakowy. Zastosowanie algorytmu do wymienionych 

problemów umożliwi porównanie wyników z innymi dostępnymi w literaturze, ze względu na 

dużą liczbę prac na temat rozwiązania wymienionych problemów. 

Przeprowadzona w pracy analiza wyników algorytmu roju cząstek, użytego do 

generowania unikalnych sekwencji wejścia wyjścia pokazała, że zastosowanie kilku populacji 

konkurujących ze sobą znacząco poprawi wyniki optymalizacji w przypadku problemu 

testowania automatu skończonego. Sensowne jest przeprowadzenie eksperymentów 

potwierdzających powyższą obserwację. 

Analiza wyników pokazała, iż efektywność algorytmu metaheurystycznego, użytego do 

generowania unikalnych sekwencji wejścia-wyjścia, uzależniona jest od topologii 

testowanego automatu. Z tego powodu ważne jest użycie różnych parametrów algorytmu w 

zależności od liczby symboli wejść i wyjść, liczby stanów oraz gęstości grafu. 

Przeprowadzenie eksperymentów w tym kierunku umożliwi poprawę efektywności 

testowania automatu skończonego. 
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