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Streszczenie

W niniejszej pracy rozpatrywany jest system wieloagentowy, związany z problemem 
pasterza, należącym do klasy problemów pościgu-ucieczki. Do jego rozwiązania 
zaproponowano algorytm immunologiczny MISA, wykorzystujący elementy i 
mechanizmy typowe dla naturalnego układu odpornościowego.

Oryginalność algorytmu MISA, w porównaniu ze znanymi algorytmami 
immunologicznymi, polega na zastosowaniu go do uczenia się systemu w czasie 
rzeczywistym. Jednym z wymogów, jaki musi być spełniony, aby zapewnić 
efektywność działania on-line, jest unikanie błędnych posunięć, prowadzących do 
pogorszenia stanu systemu. W algorytmie MISA wykorzystuje się pamięć o sieciowej 
strukturze, co umożliwia wstępne oszacowanie jakości podejmowanych działań i wybór 
tych najlepszych z punktu widzenia realizacji zadanego celu grupowego. Losowa 
eksploatacja przestrzeni rozwiązań zastąpiona jest przez ukierunkowane posunięcia, 
wybrane na podstawie posiadanych już informacji. Ponadto sieciowa struktura pamięci 
umożliwia dodatkowe zróżnicowanie jakości stanów systemu, na podstawie danych o 
stanach zajmujących sąsiednie miejsca w pamięci. Taka dywersyfikacja stanowi 
alternatywę dla określania wartości nagród/kar w algorytmie uczenia się jakościowego. 
W przeciwieństwie do algorytmu uczenia się jakościowego nie jest konieczna 
znajomość następnego najlepszego stanu, możliwego do realizacji.

Kolejną zaletą zaproponowanego algorytmu jest generacja zachowań 
prowadzących do samo-organizacji systemu wieloagentowego. Efekt ten osiągnięto 
dzięki implementacji oddziaływań obserwowanych pomiędzy składnikami naturalnego 
układu odpornościowego. Wprowadzenie prostych praw, rządzących wzajemnymi 
relacjami poszczególnych agentów, umożliwia koordynację działań całego systemu.

Bardzo istotną rolę odgrywa ograniczenie percepcji agentów tworzących 
rozpatrywany system. Przyjęcie takiego modelu agenta ma istotny wpływ na złożoność 
problemu, ale z drugiej strony czyni go bardziej realistycznym, a przez to zwiększa 
możliwość zastosowań w często spotykanych w praktyce systemach rozproszonych.

Pomimo uproszczeń dotyczących składników i mechanizmów przedstawiony 
system wykazuje cechy charakterystyczne dla złożonych systemów adaptacyjnych i 
umożliwia obserwację ich zachowań.

Dowodem na uniwersalność algorytmu MISA jest jego zastosowanie do 
routowania w mobilnych sieciach komputerowych.
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1. Wprowadzenie

1.1. Interdyscyplinarność sztucznej inteligencji

W czasach współczesnych wyraźnie widoczna jest tendencja do łączenia osiągnięć 
różnych dziedzin wiedzy, w celu pełniejszego opisu otaczającego świata. Prowadzone 
są np. badania nad chemicznymi i fizycznymi mechanizmami rządzącymi działaniem 
systemów biologicznych, mające na celu wytłumaczenie tak złożonych procesów jak 
dziedziczenie, rozwój czy ewolucja. Już od kilku dekad mechanizmy znane z genetyki i 
neurologii zostały rozciągnięte na nauki społeczne, przyczyniając się do zmiany 
pojmowania takich pojęć jak zachowanie, umysł, kultura [117]. Sztuczna inteligencja, 
pretendująca do tworzenia systemów inteligentnych, zdolnych do rozwiązywania 
złożonych problemów, jest doskonałym przykładem tendencji do przenikania się 
różnych dziedzin i stanowi chyba najbardziej interdyscyplinarną gałąź nauki.

Wyraźnie zarysowany jest podział na silną i słabą sztuczną inteligencję. Ta 
pierwsza stawia sobie bardzo ambitne zadanie stworzenia pewnych form inteligencji 
opartej na systemach informatycznych, podobnie jak człowiek zdolnych do 
rzeczywistego wnioskowania i rozwiązywania problemów. Słaba sztuczna inteligencja 
zajmuje się szerokim spektrum problemów szczegółowych o dobrze określonych celach 
i kryteriach ich osiągnięcia. Problemy te dotyczą wykonywania przez systemy 
informatyczne zadań, których złożoność powoduje, że wymagają one inteligencji, jeśli 
są wykonywane przez człowieka [16].

Większość badań nad sztuczną inteligencją również niniejsza praca, skupia się 
na jej słabej wersji. O ile zbudowanie systemu posiadającego umiejętności myślenia 
porównywalne z możliwościami człowieka leży na razie w sferze science fiction, to 
implementacja form inteligencji obserwowanych u organizmów niższych nastręcza 
znacznie mniej trudności. W badaniach sztucznej inteligencji wykorzystuje się wzorce 
inteligencji pojmowanej szeroko, jako zjawisko występujące na wielu szczeblach życia 
organicznego. Dla podkreślenia ogólności badanych zjawisk często używa się szerszego 
pojęcia - sztuczne życie. Uogólnienie pojęcia inteligencji przyczynia się do 
interdyscyplinarności tej gałęzi nauki.

U źródeł badań nad sztuczną inteligencją leżą osiągnięcia z innych dziedzin, 
takich jak [68]:

• Filozofia - logika, metody wnioskowania, pojęcie umysłu jako systemu fizycznego, 
podstawy uczenia się, język, racjonalność;

• Matematyka - formalna reprezentacja i dowód, algorytmy, obliczenia, 
(nie)rozstrzygalność, (nie)przechodniość, prawdopodobieństwo;

• Psychologia - adaptacja, zjawisko percepcji i sterowania, techniki eksperymentalne 
(np. psycho fizyka);

• Ekonomia - formalna teoria racjonalności decyzji;
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• Lingwistyka - reprezentacja wiedzy;

• Neurologia - fizyczne podłoże funkcji umysłowych;

• Teoria sterowania - systemy homeostatyczne, stabilność, proste projektowanie 
agentów.

Lista dziedzin, które są wykorzystywane w badaniach nad sztucznymi 
systemami inteligentnymi stale rośnie. Już w 1982 r. Gould [33] zwrócił uwagę na 
społeczny i biologiczny aspekt inteligencji. „Inteligencja jest zjawiskiem społecznym. 
Większość inteligentnych zwierząt żyje, dostosowuje się do zasad i czerpie korzyści z 
życia w grupie.” Oczywisty jest zatem fakt, iż sztuczna inteligencja musi obejmować 
tematy stanowiące przedmiot badań biologii, socjologii i innych nauk społecznych.

Największe źródło inspiracji dla badaczy sztucznej inteligencji, lub w szerszym 
kontekście sztucznego życia, stanowi oczywiście biologia. Widoczne są dwie tendencje 
przenikania się tych dziedzin. Pierwsza polega na wykorzystaniu zjawisk 
przyrodniczych jako metafor, na bazie których tworzone są sztuczne systemy [75]. 
Druga, nowsza, stawia sobie za zadanie lepsze poznanie przyrody poprzez symulację 
zachodzących w niej zjawisk przy użyciu sztucznych systemów [23].

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów biologicznych powstały min.:

• Sztuczne sieci neuronowe - modelujące w uproszczony sposób działanie 
komórek nerwowych w mózgu [66].

• Algorytmy genetyczne - wykorzystujące osiągnięcia doboru naturalnego i 
genetyki, leżące u podstaw ewolucji w przyrodzie [39].

• Sztuczne systemy immunologiczne - implementujące pewne funkcje i procesy 
typowe dla układu odpornościowego do rozwiązywania skomplikowanych 
problemów domenowych; systemy te stanowią temat niniejszej pracy i będą 
dokładniej omówione w rozdziale 6.

• Sztuczne systemy homeostatyczne - łączące funkcje układów: nerwowego, 
odpornościowego i hormonalnego, w celu skonstruowania stabilnego systemu, 
funkcjonującego w zmiennym środowisku [70],

• Sztuczne roje owadów - wzorowane na zachowaniach charakterystycznych dla 
owadów tworzących rój [53],

• Algorytmy mrówkowe - wykorzystujące sposób komunikowania się i wzajemne 
oddziaływania kolonii mrówek do sterowania ruchem w sieciach 
teleinformatycznych [85],

Żaden z wyżej wymienionych systemów czy algorytmów nie stanowi 
dokładnego odzwierciedlenia swojego naturalnego pierwowzoru. Jednakże pomimo 
daleko idących uproszczeń, a niekiedy wręcz naiwnego modelowania zjawisk 
przyrodniczych [94], dają one dobre rezultaty w rozwiązywaniu wielu problemów 
domenowych. Inspirowane biologicznie algorytmy najlepiej sprawdzają się w 
systemach, w których powstają złożone zachowania zbiorowe a także niezbędna jest 
adaptacja, uczenie się i samo-organizacja.

W niniejszej pracy wykorzystano model układu odpornościowego. Ponieważ jest 
to niezwykle skomplikowany układ i jego działanie nie jest w pełni poznane, 
zaimplementowano tylko niektóre składniki i mechanizmy, występujące w naturalnym 
układzie odpornościowym. W zaproponowanym algorytmie najważniejszą rolę
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odgrywają sieciowa struktura pamięci, wzorowana na pamięci immunologicznej, oraz 
oddziaływania pomiędzy elementami systemu, analogiczne do oddziaływań składników 
układu odpornościowego. Pomimo wielu uproszczeń udało się otrzymać jedną z 
najbardziej charakterystycznych własności systemu immunologicznego - bardzo szybką 
adaptację układu związaną z efektywnym procesem uczenia się.

1.2. Złożone systemy adaptacyjne

Określenie złożone systemy adaptacyjne, użyte po raz pierwszy w pracy [40], obejmuje 
występujące w przyrodzie systemy (biologiczne i społeczne), zachowujące się jako 
całość w sposób znacznie bardziej skomplikowany, niż wskazywałaby na to zwykła 
suma zachowań pojedynczych jednostek. Przykłady takich systemów stanowią 
wymienione już układy biologiczne (układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny), 
systemy społeczne (kolonie mrówek) a także środowiska komercyjne (rynek papierów 
wartościowych). We wszystkich wyżej wymienionych przykładach zachodzi proces 
samo-organizacji, charakterystyczny dla funkcj ono wania naturalnych systemów w 
przyrodzie. Z punktu widzenia sztucznej inteligencji istotne jest to, iż często pomimo 
prostoty pojedynczych jednostek, ich grupy wykazują złożone zachowania zbiorowe, 
będące wynikiem min. wzajemnych oddziaływań i komunikacji.

Jedno z zasadniczych pytań, na które starano się znaleźć odpowiedź w 
pracy [40] dotyczy sposobu, w jaki dochodzi do samo-organizacji systemu 
zdecentralizowanego, bez centralnego planowania i sterowania. Zauważono, iż każdy z 
elementów tworzących złożony system adaptacyjny ma swoje indywidualne zadania, a 
niekiedy przystosowuje się i oddziałuje z innymi elementami, lub nawet systemami, w 
celu wytworzenia lub utrzymania swojej integracji z systemem i życia całego 
organizmu.

Głównym zadaniem cytowanej pracy było wyodrębnienie wspólnych cech, 
podstawowych własności i mechanizmów, na których opiera się funkcjonowanie 
złożonych systemów adaptacyjnych. Pomimo wielu różnic, wszystkie tego typu 
systemy charakteryzują się następującymi podstawowymi własnościami:

• Agregacja - rozumiana w sensie statycznym i dynamicznym. Agregacja 
statyczna odpowiada opisowi wrodzonej struktury systemu, natomiast 
dynamiczna wiąże się z powstawaniem złożonych, globalnych zachowań, 
wynikających z prostszych oddziaływań składowych.

• Nieliniowość - obecność nieliniowości na różnych poziomach dynamiki 
systemu, prowadzi do większej złożoności jego zachowania.

• Przepływ - dotyczy sposobu, w jaki dane (np. informacje, stymulacje, impulsy 
elektryczne, zasoby itp.) są przenoszone w systemie

• Różnorodność - niezbędna cecha do utworzenia i utrzymania złożonego 
systemu.

Ponadto wyodrębniono następujące podstawowe mechanizmy:

• Identyfikacja - odnosi się do zróżnicowania oddziaływań pomiędzy określonymi 
składnikami systemu, stanowi podstawę filtracji, specjalizacji, kooperacji i 
współzawodnictwa.
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• Modele wewnętrzne - mechanizmy predykcji, odróżniające złożone systemy 
adaptacyjne od innych systemów, równoważące eksplorację z eksploatacją.

• Elementy składowe - inaczej generatory, stanowią podstawowe elementy lub 
części, tworzące modele wewnętrzne.

Te podstawowe własności i mechanizmy zostaną dokładniej przedstawione na 
przykładzie układu odpornościowego w rozdziale 5, a ponadto będą odniesione do 
rozpatrywanego w niniejszej pracy sztucznego systemu immunologicznego. Możliwość 
wyodrębnienia tych podstawowych elementów świadczyć będzie o przynależności do 
grupy złożonych systemów adaptacyjnych, a więc o podobieństwie do systemów 
naturalnych.

1.3. Cel pracy

Zgodnie z jednym z najpopularniejszych i najstarszych określeń, podanym przez Johna 
McCarthyego w 1956 roku, sztuczna inteligencja ma na celu „zbudowanie maszyny, 
zachowującej się w sposób, który byłby określony jako inteligentny w odniesieniu do 
zachowującego się tak człowieka”. Podobnie jak inteligencja człowieka najpełniej 
przejawia się w rozwiązywaniu złożonych problemów badania nad sztucznymi 
systemami inteligentnymi muszą obejmować złożone zachowania i złożone środowiska. 
Nieodłącznymi cechami takich systemów powinny być zakłócenia szumami, 
niekompletność i niepewność informacji.

Uczenie się i związane z nim adaptacja oraz autonomiczność działania są chyba 
najbardziej wyrazistymi atrybutami inteligencji. Sztuczny system inteligentny musi 
mieć więc zdolność uczenia się, czyli wprowadzania na podstawie doświadczeń 
autonomicznych zmian, w wyniku których jakość jego działania ulega poprawie [16].

Wreszcie system inteligentny powinien być wyposażony w pamięć do 
przechowywania nabytych informacji. Organizacja pamięci musi gwarantować szybki 
dostęp do zawartych w niej danych, a co za tym idzie jej optymalną wielkość.

W niniejszej pracy zaproponowano nowy algorytm uczenia się złożonego 
systemu. Założono iż algorytm ten musi spełniać następujące warunki:

• Skalowalność - sprawdzanie się zarówno dla małych systemów 
jednoagentowych jak i dużych, złożonych z większej liczby agentów,

• Odporność na błędy -efektywność w obecności przekłamanych danych,

• Działanie on-line - jednoczesne działanie i uczenie się systemu.

Zaproponowany algorytm MISA (Multiagent Immune System Algoritm) 
zastosowano do rozwiązania problemu w systemie wieloagentowym. Zgodnie z 
definicją podaną przez Russela i Norviga agent jest jednostką która obserwuje 
środowisko i dostosowuje swoje działania do obserwowanego stanu [82], aby 
zrealizować wyznaczone zadanie. System wieloagentowy (Multi-Agent System - MAS) 
złożony jest z więcej niż jednego agenta, przy czym oprócz indywidualnych celów i 
dążeń każdy z nich ma realizować zadany cel grupowy. W systemach wieloagentowych 
stany innych agentów mogą składać się na stan środowiska danego agenta. Złożoność 
środowiska jest zatem zapewniona przez wprowadzenie innych agentów. Złożoność 
zachowań wypływa natomiast z konieczności realizacji zadanego celu grupowego.
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Dodatkowym utrudnieniem jest ograniczenie percepcji agentów - „widzą” oni tylko na 
określoną odległość. Fakt ten pociąga za sobą niekompletność informacji 
poszczególnych agentów o stanie systemu i zakłócenie ich szumami. W takich 
warunkach niemożliwe jest wprowadzenie sterowania centralnego, system jest zatem 
rozproszony.

Algorytm MISA jest algorytmem immunologicznym, wykorzystującym 
mechanizmy odpornościowe, odpowiedzialne za obronę organizmów żywych przed 
intruzami. Jak już wspomniano działaniu naturalnych układów odpornościowych i 
sztucznych systemów immunologicznych będą poświęcone dalsze fragmenty pracy 
(rozdziały 5, 6 i 7). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż kluczową rolę w omawianym 
algorytmie odgrywa organizacja pamięci oraz oddziaływania pomiędzy elementami 
systemu, czyli agentami. Pamięć systemu, wzorowana na strukturze sieciowej pamięci 
immunologicznej, zapewnia skalowalność i odporność na błędy. Przeniesienie pewnych 
elementów modelu oddziaływań komórek będących składnikami naturalnego układu 
odpornościowego na zachowanie agentów prowadzi do samo-organizacji systemu, bez 
potrzeby wprowadzania sterowania centralnego.

Omawiany algorytm służy do rozwiązania problemu systemowego należącego 
do klasy problemów pościgu-ucieczki, omówionych w rozdziale 2. W problemach tego 
typu agenci muszą wykazać się umiejętnościami przewidywania przyszłych działań i 
zamierzeń na podstawie poznanych reakcji przeciwnika. Powinni potrafić wyciągać 
właściwe wnioski na bazie niekompletnych informacji a ponadto wykorzystywać 
znajomość przewidzianych posunięć przeciwnika do realizacji własnych celów. System 
składa się z dwóch rodzajów agentów: aktywnych (inteligentnych) i pasywnych 
(odpowiadających np. typowym stanom środowiska). Oba typy agentów funkcjonują w 
uproszczonym świecie będącym kratą o rozmiarach n x n. Zadaniem agentów 
aktywnych jest umieszczenie agentów pasywnych w określonym miejscu kraty w 
możliwie najmniejszej liczbie kroków. Agenci aktywni nie znają dynamiki agentów 
pasywnych i poznają ją na podstawie własnych doświadczeń. Algorytm MISA prowadzi 
do optymalizacji działań agentów aktywnych poprzez ich proces uczenia się i wzajemne 
oddziaływania pomiędzy nimi.

Celem pracy było nie tylko rozwiązanie określonego problemu domenowego, 
który ma zastosowanie w wielu praktycznych zagadnieniach (rozdział 2 i 10), ale 
również próba lepszego poznania mechanizmów występujących w biologii, socjologii 
czy psychologii poprzez implementację ich bardzo uproszczonych a niekiedy 
hipotetycznych modeli. Pomimo wielu ograniczeń rozpatrywanego systemu i całej 
niedoskonałości zaproponowanego algorytmu, złożoność, adaptacja i skalowalność 
układu umożliwiają obserwację zjawisk typowych dla zachowań inteligentnych, 
występujących w przyrodzie ożywionej. Tym samym w pracy realizowany jest jeden z 
podstawowych celów sztucznej inteligencji, jakim jest podpatrywanie fenomenu 
naturalnej inteligencji przy zastosowaniu syntetycznego podejścia, polegającego na 
generowaniu i analizowaniu sztucznych zachowań inteligentnych.

1.4. Pytania szczegółowe

W niniejszej pracy obserwowano mechanizmy typowe dla zachowań społecznych i 
grupowych. Podjęto próbę badania zagadnień, które są nieodłącznie związane z 
funkcjonowaniem grup czy społeczeństw, a które w syntetycznej postaci mogą być
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obserwowane w systemach wieloagentowych. Poprzez obserwację uproszczonych 
niekiedy zachowań i zjawisk usiłowano znaleźć odpowiedzi na pytania zasadnicze dla 
funkcjonowania złożonych systemów:

• Jakie są podstawowe mechanizmy, wspólne dla układów złożonych z wielu 
jednostek?

• Jak wzajemne oddziaływania jednostek tworzących system wpływają na działanie 
systemu?

• Jakie informacje o grupie, wspólnym zadaniu, środowisku i innych członkach 
grupy musi posiadać jednostka?

• Jaki zakres komunikacji jest niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu?

• Jakie najprostsze modele agentów i zasad ich działania umożliwiają generowanie 
złożonych zachowań grupowych, obserwowanych w świecie?

• W jakim stopniu przynależność do grupy może kompensować ograniczenia 
możliwości agentów?

• Czy dysponując obarczonymi błędem lub niekompletnymi informacjami system 
może działać prawidłowo?

Próby odpowiedzi na te dość często stawiane pytania prowadzą do 
wygenerowania i zbadania kluczowej własności inteligentnego systemu złożonego, jaką 
jest samo-organizacja.

Oprócz aspektu wieloagentowego w pracy rozpatrywany jest również proces 
uczenia się w odniesieniu do jednostki. Zaproponowano nowy algorytm uczenia się, 
stanowiący rozwinięcie ogólnie znanych metod i wykorzystujący metaforę 
immunologiczną. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak organizacja i struktura pamięci wpływa na szybkość procesu uczenia się?

• W jakim stopniu zwiększenie ilości zapamiętanych danych wpływa na 
efektywność uczenia się?

• Jaką rolę odgrywa zapominanie niektórych informacji w procesie uczenia się?

• Kiedy jest zachowana równowaga pomiędzy eksploracją a eksploatacją?

• Czy ukierunkowana w pewien sposób eksploatacja przyspiesza uczenie się?

Niniejsza praca nie daje oczywiście wyczerpujących odpowiedzi na 
przedstawione pytania. Jest jedynie próbą obserwacji istotnych cech mechanizmów 
składających się na szeroko pojętą inteligencję.

1.5. Układ pracy

W niniejszym rozdziale przedstawiono cel i zakres pracy a także pojęcie złożonego 
systemu adaptacyjnego oraz nakreślono ogólne tendencje interdyscyplinarności i 
przenikania się nauk przyrodniczych i społecznych.
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Rozdział drugi poświęcony jest klasie problemów pościgu-ucieczki ze 
szczególnym uwzględnieniem problemu pasterza. Zawiera dokładny opis systemu 
wieloagentowego, będącego przedmiotem dalszych rozważań.

W rozdziale trzecim przedstawiono istniejące rozwiązania problemu pasterza. 
Zwrócono uwagę na ograniczenia i niedostatki niektórych rozwiązań. Na przykładzie 
tych rozwiązań zaprezentowano różne metody maszynowego uczenia się pojedynczych 
agentów.

W rozdziale czwartym tematyka uczenia się z układu jednego agenta 
rozszerzona zostaje na układ wieloagentowy. Omówione są problemy związane z 
uczeniem się systemów złożonych i przedstawione własne rozwiązanie problemu 
pasterza, wykorzystujące algorytm uczenia się jakościowego.

Rozdział piąty stanowi prezentację naturalnego układu odpornościowego jako 
złożonego systemu adaptacyjnego. Zawiera opis podstawowych składników i 
mechanizmów tego układu zgodnie z obecnym stanem wiedzy biologicznej i fizycznej.

W rozdziale szóstym dokonano krótkiego przeglądu sztucznych systemów 
immunologicznych. Przedstawiono najciekawsze algorytmy immunologiczne dzieląc je 
na klonalne, sieciowe i hybrydowe.

Rozdział siódmy zawiera opis kilku algorytmów immunologicznych, 
zastosowanych do rozwiązywania problemów w systemach adaptacyjnych.

Algorytm MISA został opisany w rozdziale ósmym. Najpierw skupiono się na 
ograniczonej jego wersji - algorytmie sieciowym, a następnie ulepszono ją przez 
dołączenie kolejnych mechanizmów i elementów.

W rozdziale dziewiątym przedstawiono wyniki eksperymentów, potwierdzające 
efektywność działania algorytmu MISA. Ponadto modelowano różne zachowania 
systemu.

Rozdział dziesiąty poświęcony jest zastosowaniom omawianego algorytmu i 
jego przyszłym implementacjom do routowania w sieciach komputerowych.
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2. System wieloagentowy w problemie pasterza

W tym rozdziale zostaną omówione pojęcia agenta i systemu wieloagentowego, oraz 
ich najistotniejsze z punktu widzenia niniejszej pracy właściwości. Ponadto będzie 
zaprezentowane szerokie spektrum problemów pościgu-ucieczki i związanych z nimi 
modeli. Wreszcie zostanie przedstawiony system wieloagentowy, który odpowiada 
rozpatrywanemu problemowi i stanowi przedmiot badań tej pracy.

2.1. Agent i jego środowisko

W rozdziale 1 podano jedną z definicji agenta i krótko wyjaśniono pojęcie systemu 
wieloagentowego. Ponieważ działanie systemu wieloagentowego, a także 
poszczególnych agentów, stanowi podmiot niniejszej pracy, warto poświęcić tym 
tematom więcej uwagi.

W zasadzie nie ma jednej definicji agenta. Istnieje kilka wzajemnie 
uzupełniających się określeń, podkreślających różne jego właściwości i stosowanych w 
zależności od kontekstu. Nwana i Ndumu [73] przyjmują, iż agent jest składnikiem 
oprogramowania lub sprzętu, działającym w celu osiągnięcia zadań wyznaczonych 
przez użytkownika.

Hayes-Roth zwraca uwagę na trzy funkcje wykonywane nieustannie przez 
agenta: percepcję dynamicznych warunków środowiska; wnioskowanie w celu 
interpretacji percepcji lub rozwiązywania problemów i determinację akcji.

Według Maesa [61] agent jest systemem komputerowym, który funkcjonuje w 
złożonym, dynamicznym środowisku, obserwuje je i podejmuje w nim autonomiczne 
działania, mające na celu realizację zadań dla których został utworzony.

Wooldrig i Jennings [119] rozróżniają dwa pojęcia - słaby i mocny agent. Słaby 
agent, jako określenie bardziej ogólne, stosowane jest w przypadku systemów 
sprzętowych, lub (najczęściej) oprogramowania wykazujących następujące cechy:

• autonomię: na działania agentów nie wpływa bezpośrednio oddziaływanie ludzi 
czy innych podmiotów, ponadto agenci w pewnym stopniu kontrolują swoje 
reakcje i stany wewnętrzne [14];

• zachowania społeczne: agenci oddziałują z innymi agentami (lub ludźmi) 
poprzez swego rodzaju język komunikacji [32];

• reaktywność: agenci postrzegają swoje środowisko (np. świat fizyczny, interfejs 
użytkownika, zbiór innych agentów, sieć Internet lub kombinacje powyższych) i 
odpowiadają na zachodzące zmiany;

• pro-aktywność: agenci nie tylko reagują na zmiany środowiska ale ponadto 
wykazują ukierunkowane zachowania przez przejmowanie inicjatywy.
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W niektórych dziedzinach, szczególnie w sztucznej inteligencji, określenie agent 
może mieć mocniejsze i bardziej specyficzne znaczenie. Przypisuje się mu pojęcia 
częściej stosowane w odniesieniu do ludzi, jak np. wiedzę, przekonania, zamierzenia 
czy zobowiązania [88] a nawet emocje.

Oprócz charakterystyki agenta istotny wpływ na jego decyzje i działania ma 
również środowisko. Zgodnie z [82] może być ono dostępne, tzn. takie, o którego stanie 
agent potrafi uzyskać kompletne, dokładne i aktualne informacje. Środowiska złożone, 
jak np. świat fizyczny, określone sąjako niedostępne.

Według innego podziału środowisko może być deterministyczne lub 
stochastyczne. Charakterystyczną cechą środowiska deterministycznego jest jego 
niezmienność, która zapewnia, iż wielokrotnie podejmowana przez agenta ta sama akcja 
jest za każdym razem jednakowo oceniona. W środowisku stochastycznym własność ta 
nie zachodzi.

Jeśli działania agenta składają się z dyskretnych epizodów, które nie są w żaden 
sposób połączone mówi się o środowisku epizodycznym. W przypadku istnienia 
związków pomiędzy działaniami lub stanami przeszłymi i bieżącymi środowisko 
określa się jako nie epizodyczne.

2.2. System wieloagentowy

Rozpatrywany system wieloagentowy składa się z dwóch rodzajów agentów - 
pasywnych i aktywnych. Jedynie agenci aktywni są agentami inteligentnymi, 
odpowiadającymi określeniom przedstawionym w poprzednim podrozdziale. Są oni 
odpowiedzialni za realizację zadanego celu grupowego Agenci pasywni stanowią 
natomiast element dynamicznego środowiska.

Najczęściej systemy wieloagentowe są dzielone ze względu na heterogeniczność 
lub homogeniczność agentów (cechy agentów) i komunikację lub jej brak (cechy 
systemu). W systemach homogenicznych wszyscy agenci mają jednakowe umiejętności 
i zasoby, natomiast w systemach heterogenicznych występuje zróżnicowanie cech 
agentów, prowadzące do specjalizacji w wykonywaniu określonych zadań.

Agenci aktywni tworzący omawiany system są homogeniczni - mają jednakowe 
zasoby i umiejętności. Mogą się między sobą komunikować, przy czym zasięg 
komunikacji jest ograniczony i odpowiada ustalonemu zasięgowi percepcji.

Charakterystyczną cechą środowiska złożonego z agentów z ograniczeniami, a 
więc i omawianego systemu, jest fakt, iż dany agent może w danej chwili czasu nie 
posiadać informacji o stanie środowiska, znanych innym agentom (włącznie ze stanami 
wewnętrznymi tych agentów) [74], Niekompletność informacji przyczynia się do 
decentralizacji i rozproszenia systemu wieloagentowego.

Generowanie zachowań prowadzących do rozwiązywania problemów w 
systemach wieloagentowych może zachodzić przez komunikację pomiędzy agentami 
(np. wymiana wiedzy, intencji, przekonań), współpracę agentów (np. negocjacje) oraz 
koordynację i sterowanie. W przypadku systemu rozproszonego mogą być 
zaimplementowane tylko dwa pierwsze elementy.

Przyjmuje się, iż agenci oddziałują ze sobą jeśli w wyniku obopólnych działań 
zaistniał pomiędzy nimi dynamiczny związek, mający wpływ na przyszłe zachowanie.
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Jeśli pojedynczym agentom przypisze się takie cechy jak cele, zasoby i umiejętności to 
interakcje pomiędzy agentami można przedstawić w następujący sposób [118]:

• niezależność (brak interakcji);

• prosta współpraca (wspólne cele, wystarczające zasoby, niewystarczające 
umiejętności), np. poprzez współdzielenie wiedzy,

• przeszkadzanie (różne cele, niewystarczające zasoby, wystarczające 
umiejętności), np. utrudnianie wykonania zadania jednym agentom przez inne, 
wymaga specjalnej koordynacji pomiędzy elementami systemu,

• skoordynowana współpraca (wspólne cele, niewystarczające zasoby, 
wystarczające umiejętności), np. zarządzanie siecią, systemy wielorobotowe,

• czyste współzawodnictwo indywidualne (różne cele, wystarczające zasoby, 
wystarczające umiejętności) ma miejsce gdy nie zachodzą konflikty na tle 
zasobów i zwycięża najlepszy,

• czyste współzawodnictwo grupowe (różne cele, wystarczające zasoby, 
niewystarczające umiejętności) polega na potrzebie tworzenia 
współzawodniczących zespołów,

• indywidualne konflikty na tle zasobów (różne cele, niewystarczające zasoby, 
wystarczające umiejętności),

• grupowe konflikty na tle zasobów (różne cele, niewystarczające zasoby, 
niewystarczające umiejętności).
W omawianym systemie będą modelowane niektóre z wymienionych form 

oddziaływań, w celu oszacowania wpływu wzajemnych interakcji agentów (lub ich 
braku) na optymalność działania systemu czyli szybkość realizacji wspólnego zadania 
grupowego.

2.3. Problemy pościgu-ucieczki

Problem pasterza należy do szerokiej klasy problemów pościgu-ucieczki. Zagadnienia 
tego typu stanowią przedmiot badań kilku różnych dziedzin takich jak informatyka, 
badania operacyjne, teoria gier czy teoria sterowania. Rozwiązanie problemu pościgu- 
ucieczki polega na znalezieniu strategii dla agenta ścigającego, usiłującego schwytać 
agenta uciekającego, który z kolei unika schwytania. Istnieje wiele różnych modeli, w 
których rozpatrywany jest problem pościgu-ucieczki. Różnice najczęściej wynikają z 
odmiennych założeń dotyczących:

• Środowiska, w którym rozgrywa się akcja. Może to być płaszczyzna, siatka, graf itp.

• Liczby agentów. Rozpatrywane systemy składają się z jednego lub więcej agentów 
ścigających i jednego lub więcej agentów uciekających.

• Informacji dostępnych dla agentów. W najbardziej skrajnym podejściu, zwanym 
najgorszym przypadkiem [58], zakłada się, iż agenci uciekający modelują Przyrodę, 
a co za tym idzie posiadają wszystkie potrzebne informacje, jak np. stan środowiska, 
położenia agentów ścigających a nawet ich strategie, natomiast agenci ścigający nie 
znają położeń uciekających. W analizach probabilistycznych [107] oba rodzaje
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agentów mają podobne możliwości - nie znają środowiska, postrzegają je lokalnie 
za pomocą czujników o ograniczonym zasięgu.

• Ograniczenia ruchów agentów. Określa się prędkość maksymalną, minimalny kąt 
zmiany kierunku ruchu itp., przy czym wartości te mogą być różne dla obu 
rodzajów agentów.

• Określenie pojęcia schwytania. Niekiedy przyjmuje się, iż agent uciekający został 
pochwycony jeśli tylko został zauważony przez agenta ścigającego. W innych 
przypadkach pochwycenie polega na tym, że w bezpośrednim otoczeniu agenta 
uciekającego znajduje się jeden lub kilku agentów ścigających. Istnieje również 
grupa problemów, w których agenci ścigający mają za zadanie odnalezienie 
agentów uciekających i doprowadzenie ich do określonego miejsca.

• Określenie struktury zagadnienia. Niektóre modele zakładają strukturę dyskretną, 
tzn. czas kwantyfikowany jest za pomocą kroków a płaszczyznę działania stanowi 
krata; położenia agentów określa się dla całkowitej liczby kroków za pomocą 
współrzędnych pól kraty. W innych podejściach problem rozpatrywany jest w 
ciągłej strukturze czasowej i przestrzennej.

Zagadnienia należące do klasy problemów pościgu-ucieczki znajdują szerokie 
spektrum zastosowań. Jedna z wcześniejszych prac [15] dotyczy zabezpieczeń 
budynków, tzw. problem galerii sztuki. Zagadnienia tego typu koncentrują się na 
znalezieniu optymalnej liczby statycznych strażników (agentów), gwarantującej pełne 
zabezpieczenie galerii. Wprowadzenie agentów dynamicznych umożliwia modelowanie 
akcji ratowniczych w obliczu katastrof. Agenci ścigający (roboty) wyposażeni w 
czujniki o ograniczonym zasięgu działając w nieznanym środowisku mają za zadanie 
schwytanie agentów uciekających [107]. Istnieje również wiele zastosowań militarnych, 
jak np. poszukiwanie optymalnej strategii ucieczki samolotu przed pociskiem o 
optymalnym torze lotu [81],

2.4. Model rozpatrywanego systemu wieloagentowego

Rozpatrywany model jest rozszerzeniem układu wykorzystywanego do ilustracji 
problemu pasterza, np. [52], [83], [1], Na kracie o krawędzi n znajduje się k agentów 
aktywnych i l agentów pasywnych. Zadaniem agentów aktywnych jest umieszczenie 
agentów pasywnych w określonym miejscu kraty. Dla ustalenia uwagi przyjęto, że jest 
to pole o współrzędnych (0, 0).

W jednym polu kraty może przebywać kilku agentów tego samego typu. 
Minimalna odległość pomiędzy agentem aktywnym a pasywnym wynosi dmin - 
1 jednostka.

Do pomiaru odległości między agentami używana jest metryka Czebyszewa:

dtJ = max(|x, -x7|, \y,-yj |) (2.1)

gdzie:
xt, y— współrzędne agenta i
Xj , y— współrzędne agentaj
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Agenci „widzą się” tylko na odległość dmax (w pracy przyjęto, że dma^Z 
jednostki), a obszar percepcji agenta aktywnego stanowi jego domenę lokalną. Domena 
lokalna agenta aktywnego podzielona jest na dwie części - widoczną (w odległości 
równej dmax) i aktywną (w odległości mniejszej od dmax), jak pokazano na rysunku 2.1.

[ | Strefa aktywna

Strefa widoczna

Rys. 2.1. Lokalna domena agenta aktywnego

Agent aktywny może przemieścić się o 1 jednostkę wzdłuż osi ĆWi/lub OY (rys. 
2.2. a). Agent pasywny może wykonać ruch o długości 2 jednostek wzdłuż każdej osi. 
Ruchy agenta pasywnego są zdeterminowane odległością od agenta aktywnego; ten 
pierwszy wykonuje ruch tylko po to, aby oddalić się na ustaloną odległość. Jeśli agent 
pasywny widzi aktywnego w odległości dmax , pozostaje na miejscu; jeśli odległość jest 
mniejsza - oddala się na odległość dmax. Przemieszczenia agenta pasywnego są 
jednoznacznie określone dla każdego położenia względem agenta aktywnego w 
następujący sposób:

przyjmując oznaczenia:
xa(ł), ya(k) - współrzędne położenia agenta aktywnego w chwili k

xp(k), yp(k) - współrzędne położenia agenta pasywnego w chwili k
1. jeśli agent pasywny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie agenta aktywnego:

x/?(^ + l)=x/,(k)+(x/ł)-xfl(ł)) 
yP (k + 0=yP (ł)+U (ł) - ya W)

2. jeśli agent pasywny znajduje się w odległości 2 jednostek od agenta aktywnego, 
wtedy przesuwa się o 1 jednostkę, w kierunku pokazanym na rys. 2.2. b.

3. jeśli agent pasywny znajduje się w którymkolwiek ze skrajnych położeń:

1.1 agent pasywny w którymkolwiek rogu:

jeśli |x/k)-xa(ł) = 1 i ya(k] = 1 to: (2.3)

xp(k + l) = xp(k) i yp(k + l)=yp(k)

agent pasywny w lewym górnym lub prawym dolnym rogu:
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xp (k +1) = xp (k) + yp (k) - ya (k\

yP(k+x)=yP (*0+k W ~ x° W

agent pasywny w prawym górnym lub lewym dolnym rogu:
^ + 1) = %^)- y/£)-y0(ł)J

1.2 agent pasywny na lewym lub prawym brzegu:

xp(> + l) = xp(>) (2.6)

yP (k+1)=yP (k)+(yP W - ya W)

agent pasywny na górnym lub dolnym brzegu:
x/,(ł + l) = x/,(ł)+(xp(ł)-xa(ł)) (2.7)

yfi + 1)=yP(k)

4. jeśli agent pasywny znajduje się w sąsiedztwie dwóch lub więcej agentów 
aktywnych, całkowite przesunięcie agenta pasywnego składa się z 
poszczególnych przesunięć i liczone jest w następujący sposób:

dx = sign Yjdx,
v y

mm
m

Y/k,1’2
Z=1

I
m
^dyt min

m

Xdy< I’2
z=l

gdzie m jest liczbą agentów aktywnych w sąsiedztwie pasywnego, a dxi, dy, są

(2-8)

Rys. 2.2 Dynamika agentów a) aktywnego, b) pasywnego w odległości 2 jednostek od 
aktywnego
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Agenci aktywni wykonują ruchy mające na celu umieszczenie agentów 
pasywnych w określonym miejscu, nie znając ich dynamiki. Nie realizują oni żadnych z 
góry narzuconych strategii, ale ich ruchami rządzą określone zasady. Również agenci 
pasywni nie mają zaimplementowanych żadnych zachowań grupowych. Agenci 
aktywni uczestniczą w procesie uczenia się on-line.
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3. Istniejące rozwiązania problemu pasterza

W tym rozdziale zostaną przedstawione różne algorytmy uczenia się. Szerzej będzie 
omówiony algorytm uczenia się ze wzmocnieniem, którego odmiany zostały 
wykorzystane do rozwiązania problemu pasterza. Następnie zaprezentowane zostaną 
istniejące rozwiązania najprostszej wersji tego problemu, tzn. ograniczającej się do 
jednego agenta aktywnego i jednego pasywnego.

3.1. Uczenie się agentów

Jednym z głównych zadań każdego z agentów aktywnych w rozpatrywanym systemie 
jest poznawanie środowiska i wypracowywanie odpowiednich reakcji na obserwowany 
stan, tak aby podejmowane działania były optymalne. Innymi słowy agenci biorą udział 
w procesie uczenia się.

Jak już wspomniano w rozdziale 1 maszynowe uczenie się jest jedną z 
kluczowych dziedzin sztucznej inteligencji, zajmującą się rozwojem technik 
umożliwiających „uczenie się” komputerów. W zależności od uzyskiwanego wyniku 
algorytmy maszynowego uczenia się można podzielić na następujące typy [116]:

• Uczenie się pod nadzorem - algorytm generuje funkcję odwzorowującą dane 
wejściowe na dane wyjściowe, dostarczane przez krytyka. Rolę krytyka może 
spełniać np. środowisko. Przykładami tego typu uczenia się są drzewa 
decyzyjne [80] i sieci neuronowe [66],

• Uczenie się bez nadzoru - algorytm generuje model zbioru danych 
wejściowych. W przeciwieństwie do uczenia się pod nadzorem nie jest wyraźnie 
określony zbiór wyjściowy. Zadanie agenta polega na znalezieniu zależności 
pomiędzy danymi wejściowymi. Ta forma uczenia się jest stosowana w drążeniu 
danych i obejmuje np. granulację danych [31].

• Uczenie się ze wzmocnieniem - algorytm służy do wypracowania reakcji na 
zaobserwowany stan otoczenia. Jest formą pośrednią pomiędzy uczeniem się 
pod nadzorem i bez nadzoru. Agent nie otrzymuje przykładów danych 
wejściowych i wyjściowych, ale środowisko dostarcza mu nagrody lub kary, 
które może wykorzystać jako wzmocnienie (sprzężenie zwrotne) przy wyborze 
działań. Agent jest więc w pewnym sensie „nadzorowany” przez środowisko.

• Transdukcja - algorytm podobny do uczenia się pod nadzorem ale zamiast 
konstruować funkcje, próbuje przewidzieć nowe dane wyjściowe na podstawie 
poprzednich danych wejściowych i wyjściowych oraz nowych danych 
wejściowych [103],

• Uczenie się dla nauki - algorytm wykorzystywany do poznawania swoich 
własnych preferencji indukcyjnych na podstawie poprzednich doświadczeń [7].

20



Uczenie się poprzez interakcję jest podstawową ideą, na której bazuje wiele 
teorii uczenia się i inteligencji. Uczenie się oparte na nagrodzie/karze stanowi najlepszy 
przykład zastosowania tej idei. W uczeniu się pod nadzorem np. wykorzystuje się 
przykłady, dostarczane przez zewnętrznego nauczyciela, posiadającego odpowiednią 
wiedzę. Mimo iż jest to ważny i często stosowany typ uczenia się to nie nadaje się do 
rozwiązywania interaktywnych problemów, gdzie nie chodzi o otrzymanie przykładów 
pożądanych zachowań, które byłyby poprawne i reprezentatywne dla wszystkich 
stanów układu, ale o wybór akcji, które w danym stanie są najlepsze, ze względu na 
realizację zadania. W modelach interaktywnych, gdzie agent ma najczęściej 
ograniczoną wiedzę o środowisku, a proces uczenia się i wykonywanie zdania zachodzi 
jednocześnie, istotna jest efektywność bieżących działań.

Wstępny warunek uczenia się on-line i ograniczenia agentów wskazują, iż 
uczenie się ze wzmocnieniem powinno być jednym z głównych procesów 
realizowanych w systemie omawianym w niniejszej pracy. Co więcej pewne odmiany 
tego typu uczenia się zostały już wcześniej zaimplementowane do rozwiązania 
problemu pasterza. Warto zatem poświęcić temu algorytmowi więcej uwagi.

3.2. Uczenie się ze wzmocnieniem

Algorytm uczenia się ze wzmocnieniem jest kolejnym przykładem zastosowania 
metafory biologicznej w sztucznej inteligencji. Jego idea wywodzi się z badań na 
zwierzętach prowadzonych przez Thorndikea w 1911 roku [96], Zwierzęta mają 
zdolność uczenia się metodą prób i błędów, kojarzenia swoich działań z 
otrzymywanymi nagrodami. Procesy posiadające cechy typowe dla uczenia się ze 
wzmocnieniem obserwowane są w przyrodzie dość często. Z punktu widzenia niniejszej 
rozprawy najbardziej interesujące jest to, iż procesy takie zachodzą podczas reakcji 
obronnej układu odpornościowego. Temat ten zostanie omówiony w rozdziale 5.

Uczenie się ze wzmocnieniem można najprościej określić jako odwzorowanie 
sytuacji na akcje, mające na celu uzyskania jak największej nagrody [96], Uczeń nie jest 
informowany jakie konkretne działania ma podjąć, ale musi odkryć poprzez próby, 
które akcje skutkują największą nagrodą. W najbardziej interesujących przypadkach 
dana akcja może nie tylko prowadzić do otrzymania natychmiastowej nagrody, ale 
również wpływać na kolejną sytuację, a poprzez nią na następne nagrody. Te dwie 
cechy - metoda prób i błędów oraz opóźnienie nagrody - są najbardziej 
charakterystyczne dla uczenia się ze wzmocnieniem.

Inaczej uczenie się ze wzmocnieniem można określić jako klasę problemów, w 
których agent odkrywa środowisko obserwując swój stan bieżący, podejmuje działania i 
otrzymuje nagrody (lub kary). Agent musi potrafić, przynajmniej w pewnym stopniu, 
określać stan środowiska i podejmować działania mające na nie wpływ. Konieczne jest 
również zadanie agentowi jednego lub większej ilości celów, które odnoszą się do stanu 
środowiska. Najkrócej ujmując muszą być spełnione trzy warunki: percepcja, działanie i 
cel.

Uczenie się agenta często sprowadza się do wypracowania pewnej strategii 
pozwalającej wybrać właściwą akcję w każdym stanie środowiska. Strategia stacjonarna 
nie zależy od czasu, a tylko od bieżącego stanu, tzn. ta sama procedura wyboru akcji 
jest wykonywana, za każdym razem, gdy agent zaobserwuje dany stan. Jeśli strategia
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jest deterministyczna, to w określonym stanie zawsze wybiera się tę samą akcję, w 
przeciwieństwie do strategii randomizowanej, kiedy to wybór akcji z pewnego zbioru 
opiera się na określonym rozkładzie prawdopodobieństwa.

Ważną własnością uczenia się ze wzmocnieniem jest bezpośrednie i całościowe 
podejście do problemu agenta realizującego określony cel i oddziałującego z 
niepewnym środowiskiem. Zwykle od początku przyjmuje się, iż agenci muszą działać 
pomimo znacznej niepewności środowiska. W planowaniu odnoszącym się do uczenia 
się ze wzmocnieniem należy wziąć pod uwagę wybór akcji w czasie rzeczywistym jak 
również sposób, w jaki modele środowiska są otrzymywane i polepszane.

3.3. Procesy decyzyjne Markowa

W procesie uczenia się ze wzmocnieniem agent podejmuje decyzje na podstawie 
obserwowanego stanu otoczenia. Istotne jest zatem, aby można było przewidzieć 
następny stan układu i następną nagrodę/karę tylko na podstawie stanu i nagrody/kary w 
obecnej chwili. O środowisku w którym przyszłość zależy wyłącznie od teraźniejszości 
mówi się, że spełnia warunek Markowa.

Procesy decyzyjne Markowa stanowią elegancką matematyczną strukturę 
reprezentacji sekwencyjnych problemów decyzyjnych w warunkach niepewności.

W ogólnym przypadku prawdopodobieństwo, iż w chwili t+l układ znajdzie się 
w stanie s’, a nagroda/kara będzie równa r jest określone za pomocą następujących 
parametrów:

(3-1)

gdzie:

st, st.\, ... so~ stany środowiska odpowiednio w chwili t, t-1, ... 0,

at, at-i, ... ao - akcje podejmowane odpowiednio w chwili t, t-\, ... 0,
rt, ... r\ - nagrody otrzymywane odpowiednio w chwili t, ... 1.

Jeśli spełniona jest własność Markowa, to odpowiedź środowiska w chwili t+1 
zależy tylko od reprezentacji stanu oraz akcji w chwili t natomiast dynamika 
środowiska może być zdefiniowana następująco:

Pr fe•+) =s ,rl+l =r\st,at\, (3-2)

dla wszystkich s r, st, at.

Można pokazać poprzez iterację powyższego równania, iż w środowisku 
spełniającym własność Markowa da się przewidzieć wszystkie przyszłe stany i 
oczekiwane nagrody/kary na podstawie znajomości stanu bieżącego i 
prawdopodobieństw przejść danych wzorem (3.2). W uczeniu się ze wzmocnieniem 
nawet w przypadku stanów nie mających własności Markowa przyjmuje się, iż są 
przybliżeniem stanów spełniających tę własność.
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Proces decyzyjny spełniający własność Markowa zwany jest procesem 
decyzyjnym Markowa (PDM) i można go zdefiniować jako następującą czwórkę:

PDM = {S,A,p,ó) (3.3)

gdzie:
<S - przestrzeń stanów;

A - zbiór akcji;

p - funkcja nagrody/kary;

5 - funkcja przejścia stanów.

W przypadku skończonych przestrzeni stanów i akcji mówi się o skończonym 
procesie PDM, wyrażonym dla dowolnego stanu 5 i akcji a poprzez równania:

7^, = Pr(s(5,(3) = 5')= Pr{5z+] = =s,at = a] (3.4)

■C = E{p(s,a)} = £{rz+i|s; =s,at =a,st+] =5'} (3.5)

gdzie:

Pas,■ - prawdopodobieństwo przejścia do stanu 5 ’ po wykonaniu akcji a w stanie s,
Ras, ~ wartość oczekiwana następnej nagrody/kary.

Większość algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem opiera się na oszacowaniu 
funkcji wartości stanów (lub par stan-akcja), aby ustalić jakość stanu pod względem 
przyszłych oczekiwanych nagród/kar. Ponieważ te ostatnie zależą od akcji, które 
zostaną podjęte przez agenta, funkcje wartości definiuje się w doniesieniu do określonej 
strategii.

Strategię tc określa się jako odwzorowanie stanów seS i akcji aeA(s) na 
prawdopodobieństwo 71(5, a) podjęcia akcji a w stanie 5. Wartość stanu 5 ze względu na 
strategię %, oznaczona przez P"(s), jest to wartość oczekiwana zdyskontowanej sumy 
nagród/kar dla punktu wyjścia w stanie s i strategii n. Dla procesu PDM funkcja stanu- 
wartości ze względu na strategię n wyraża się następująco:

(3-6)

gdzie:

y e[0, 1) - współczynnik dyskontowania regulujący względną zależność krótko- i 
długoterminowych nagród/kar.

Podobnie definiuje się a), funkcję wartości akcji ze względu na strategię 
n dla każdej pary stan-akcja (s, a) eSxA. Jest to wartość oczekiwana zdyskontowanej 
sumy nagród/kar poczynając od stanu s, wykonując akcję a i następnie realizując 
strategię k:
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0K(s,fl)=£jp(s,tf)+2j = s,a0 = a (3.7)
L k=\ J

Funkcja wartości akcji stanowi wygodną reprezentację jednocześnie funkcji wartości i 
strategii.

3.4. Optymalne funkcje wartości

Rozwiązanie zadania uczenia się ze wzmocnieniem polega na znalezieniu strategii
maksymalizującej funkcję wartości. Przyjmuje się, iż strategia n’ jest lepsza od strategii
Ti jeśli F71 (5) > FAsj dla każdego stanu se S i przynajmniej dla jednego stanu
nierówność jest ostra. Strategia optymalna to taka, dla której nie istnieje inna, lepsza od
niej. Dla danego zagadnienia istnieje optymalna funkcja wartości V, której może • « • • •odpowiadać więcej niż jedna optymalna strategia, oznaczona przez 71 . Optymalna 
funkcja wartości zdefiniowana jest w następujący sposób:

F*(j') = maxF11^) (3.8)
71

dla każdego stanu se S.

Analogicznie definiuje się optymalną funkcję wartości akcji Q :

Q*(s,a) = maxQn(s,a) (3.9)
71

dla każdego stanu 56 S i każdej akcji aeA(s).

Przyjmując, iż dla optymalnej strategii wartość stanu równa się wartości 
oczekiwanej następnej nagrody/kary dla najlepszej akcji z tego stanu otrzymuje się 
równanie Bellmana:

V* (5) = max Q11* (5, a)
a

K*(^) = max^{ą+i+yF‘(5(+ip( =5,rz, =aj (3.10)
aeA(s)

Vf (5) = max Y [Pi- +yP* (?)]

Dla skończonych procesów PDM ostatnie równanie posiada jedno rozwiązanie, 
niezależne od strategii. Równanie Bellmana stanowi w zasadzie układ równań, jedno 
równanie dla każdego stanu. Jeśli znana jest dynamika środowiska, czyli wartości 
nagród/kar Rass i prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami PaSS’, taki układ równań 
jest rozwiązywalny przy zastosowaniu jednej z metod rozwiązywania układu równań 
nieliniowych. Taka metoda otrzymywania optymalnej strategii jest jednak rzadko 
wykorzystywana bezpośrednio z uwagi na konieczność spełnienia trzech warunków:

• dokładna znajomość dynamiki sytemu,

• odpowiednio duże zasoby obliczeniowe,
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• spełnienie własności Markowa.
Najczęściej spotykaną przeszkodą jest brak odpowiednich zasobów 

komputerowych do wykonania obliczeń dla środowisk, w których liczba stanów jest 
duża (np. rzędu 10 ). Jakkolwiek wiele metod podejmowania decyzji opiera się na 
przybliżonym rozwiązaniu układu równań Bellmana. Można przyjąć na przykład, iż w 
heurystycznych metodach poszukiwań wykorzystuje się rozwinięcie prawej strony 
równania Bellmana, tworząc w ten sposób „drzewo” różnych możliwości, a następnie 
przybliża się wartość V na końcowych węzłach za pomocą heurystycznej funkcji 
wartości. Wiele metod uczenia się ze wzmocnieniem stanowi przybliżone rozwiązanie 
równania Bellmana, wykorzystując obserwowane na bieżąco przejścia zamiast w pełni 
określonej dynamiki systemu.

W algorytmach programowania dynamicznego traktuje się równania Bellmana 
jako iteracyjne reguły aktualizacji odpowiednich funkcji.

3.5. Rozwiązanie w oparciu o programowanie dynamiczne

Rozwiązanie problemu pasterza przedstawione w pracy [52] opiera się na 
programowaniu dynamicznym. Ograniczono się tu do rozpatrzenia stosunkowo 
prostego przypadku z kratą o rozmiarze 3 jednostki, jednym agentem aktywnym i 
jednym pasywnym.

Określenie Programowanie Dynamiczne (PD) odnosi się do różnych 
algorytmów, wykorzystywanych do wyznaczania optymalnych strategii w systemach, w 
których zachodzą procesy odpowiadające idealnemu procesowi PDM. Główna idea 
programowania dynamicznego podobnie jak uczenia się ze wzmocnieniem polega na 
wykorzystaniu funkcji wartości do organizacji i konstrukcji procesu poszukiwania 
odpowiednich strategii.

Problem wyznaczania funkcji wartości lub funkcji wartości akcji dla znanej 
strategii nazywany jest problemem wartościowania strategii (policy evaluation). W 
praktyce wartościowanie strategii za pomocą programowania dynamicznego polega na 
traktowaniu równań Bellmana jako iteracyjnie stosowanych reguł aktualizacji 
odpowiednich funkcji.

W algorytmie w pracy [52] bezpośrednio wykorzystano programowanie 
dynamiczne, w celu otrzymania funkcji wartości dla każdego stanu systemu. 
Zdefiniowano strategię agenta aktywnego /z: X-^U, jako funkcję odwzorowującą zbiór 
stanów systemu Xna zbiór akcji agenta U. Funkcję wartości PjXx) określono jako sumę 
wszystkich przyszłych kosztów chwilowych przy zadanym stanie początkowym 
systemu x oraz realizowanej strategii p:

CO

= (3.11)
k=0

gdzie:
x(0) = i

cx(k) ~ koszt chwilowy, zdefiniowany jak poniżej:
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(3.12)
= min(k W - X (k -1)| +1ya (k) - ya (k -1)| +

+ |*pW - xp(k -1)| + k(k) -yp(k-1)|,1)

gdzie:
xa(k), ya(k) - współrzędne położenia agenta aktywnego w chwili k,
xp(k), yp(K) - współrzędne położenia agenta pasywnego w chwili k.

Funkcja wartości jest w tym przypadku liczbą ruchów agentów, które muszą 
wykonać, aby agent pasywny został doprowadzony do wyznaczonego miejsca. 
Rozwiązanie problemu sprowadza się do znalezienia w oparciu o programowanie 
dynamiczne rozwiązania równania Bellmana postaci:

V* (x(k)) = min L (w) + R* (x(ł + 1))} (3.13)
wefi(.x) 1 J

gdzie:
?|c

V (i) - funkcja wartości dla optymalnej strategii p

R*(z) = minR (z) (3.14)
g

Równanie (3.13) wskazuje sposób podejmowania decyzji przez agenta 
aktywnego pod warunkiem znajomości funkcji wartości.

Problem przedstawiono w postaci ważonego grafu skierowanego G = (X, E), 
składającego się ze skończonego zbioru węzłów X, odpowiadających stanom systemu 
(sytuacjom na kracie) i skończonego zbioru połączeń E, obrazujących możliwość 
przejść pomiędzy dwoma stanami. Z każdym połączeniem związana jest waga (koszt). 
Koszt jednostkowy połączenia wynosi 1. Jeśli pomiędzy dwoma węzłami u i v istnieje 
ścieżka prowadząca przez inne węzły, waga tej ścieżki równa się sumie wag wszystkich 
zawartych w niej połączeń.

W algorytmie programowania dynamicznego odwrócono zagadnienie i przyjęto, 
iż zbiór S stanów źródłowych układu tworzą stany końcowe, odpowiadające 
położeniom agentów bezpośrednio po doprowadzeniu agenta pasywnego do 
wyznaczonego miejsca. Odległość d pomiędzy węzłem vt a zbiorem węzłów S 
zdefiniowano następująco:

fi[S,x(] = min{ć/[x(,J\/x; e X-S,sf e S'} (3-15)

Jako wynik działania zaproponowanego algorytmu otrzymuje się zbiór węzłów
R, dla których są określone minimalne odległości od zbioru stanów źródłowych S. W 
każdym kroku wybiera się węzeł x,gX-S o najmniejszej określonej odległości od zbioru
S, po czym do zbioru R dołącza węzeł v;, a następnie uaktualnia wartości d dla 
wszystkich węzłów bezpośrednio sąsiadujących z x(. Na końcu otrzymuje się kolejkę Q, 
zawierającą wszystkie węzły ze zbioru X-S z odpowiadającymi im odległościami d od 
zbioru węzłów źródłowych S.

Wykorzystując informacje otrzymane po wykonaniu algorytmu, agent aktywny 
może podjąć w każdym stanie systemu decyzję o wyborze działania, prowadzącego do
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najlepszego z dostępnych w danej chwili stanów. W wyniku takiego postępowania 
doprowadza on agenta pasywnego do wybranego pola kraty w możliwie najmniejszej 
liczbie kroków.

Z zastosowaniem przedstawionego rozwiązania problemu pasterza opartego na 
programowaniu dynamicznym związane są pewne warunki:

• znane są wartości oczekiwane nagród/kar dla wszystkich stanów oraz 
prawdopodobieństwa przejść dla wszystkich par stanów i akcji,

• kompletny przegląd całej przestrzeni stanów i akcji,

• obliczenie pełnej strategii optymalnej.

Programowanie dynamiczne może być stosowane jedynie w przypadku modeli o 
niewielkiej liczbie stanów, a co za tym idzie dla małych rozmiarów kraty i niewielkiej 
liczby agentów. Liczba stanów układu rośnie wykładniczo ze wzrostem ilości agentów. 
Na podstawie przeprowadzonej w pracy [52] analizy ustalono, iż rząd złożoności 
problemu jest proporcjonalny do kwadratu ilości stanów. W przypadku dużych układów 
wieloagentowych z uwagi na konieczność zaangażowania ogromnych mocy 
obliczeniowych zaproponowane rozwiązanie jest nieprzydatne.

3.6. Algorytm Q-learning dla problemu pasterza

Kolejne rozwiązanie problemu pasterza zaproponowano w pracy [1], Algorytm uczenia 
się ze wzmocnieniem, a dokładniej uczenia się jakościowego został tam wykorzystany 
dla najprostszego systemu składającego się z jednego agenta pasywnego i jednego 
aktywnego oraz bardziej skomplikowanego układu trzech agentów aktywnych i jednego 
pasywnego. Poniższy algorytm dotyczy najprostszego przypadku, natomiast 
rozwiązanie dla systemu wieloagentowego przedstawione będzie w kolejnym rozdziale.

3.6.1. Algorytm Q-learning

Algorytm uczenia się jakościowego (ang. Q-learning) [111] polega na szukaniu funkcji 
wartości akcji Q. która stanowi bezpośrednie przybliżenie optymalnej funkcji wartości 
akcji Q . Niech Q (s, a) oznacza wartość oczekiwaną całkowitej zdyskontowanej sumy 
nagród/kar zaczynając od stanu s, wykonując akcję a i następnie realizując strategię 
optymalną (równanie 3.7 w podrozdziale 3.3), natomiast V (s) jest funkcją wartości 
stanu s, przy założeniu, że początkowa akcja a była akcją optymalną. Główna idea 
uczenia się jakościowego wyraża się wzorem:

V* (s) = max Q*(s, a) (3.16)

W kolejnych krokach działania algorytmu uaktualnienia funkcji O dokonywane 
są według wzoru:

Q(sl+} , ) = (l - a Z M-h> at) + [R, + Y max 2(l+i > «)J (3 •17)
l a J

gdzie:
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st - stan systemu w kroku t,
a/ - akcja podjęta w kroku t,
st+\ - stan systemu w następnym kroku,
a - akcja możliwa do zrealizowania w stanie 07+1,
R, - nagroda/kara otrzymana w kroku t,

at<= [0, 1) - współczynnik uczenia.

y e[0, 1) - współczynnik dyskontowania regulujący względną zależność krótko- i 
długoterminowych nagród/kar.

Powyższe uaktualnienie może być realizowane tylko przy założeniu, że system 
spełnia własność Markowa, tzn. można przewidzieć następny stan układu i następną 
nagrodę/karę na podstawie stanu i nagrody/kary w obecnej chwili. Aby algorytm 
uczenia dążył do zbieżności, współczynnik uczenia musi maleć w czasie.>[c
Udowodniono, iż równanie (3.16) dąży do Q (s, a) gdy w każdej chwili w każdym 
stanie każda akcja może zostać wybrana z pewnym niezerowym 
prawdopodobieństwem. Innymi słowy w każdym stanie każda akcja będzie wykonana 
nieskończenie wiele razy, jeśli algorytm działa nieskończenie długo.

Algorytm uczenia się jakościowego nie zakłada znajomości modelu systemu, 
tzn. wszystkich stanów systemu, prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami czy 
kosztów tych przejść. Agent aktywny zdobywa wiedzę o systemie na bieżąco przez 
oddziaływanie ze środowiskiem, poszukując równocześnie optymalnej strategii 
postępowania. Agent identyfikuje stan układu, podejmuje akcję prowadzącą do innego 
stanu i w zależności od tego czy nowy stan układu jest pożądany czy nie otrzymuje 
nagrodę lub karę (wzmocnienie), która to z kolei jest wykorzystywana do uaktualnienia 
jakości pary stan-akcja.

3.6.2. Eksploatacja czy eksploracja

Jedną z cech charakterystycznych dla uczenia się ze wzmocnieniem, w szczególności 
dla uczenia się jakościowego, jest wybór pomiędzy eksploracją a eksploatacją. Aby 
otrzymać nagrodę o jak największej wartości, agent musi wybierać akcje, które w 
przeszłości już sprawdził, i które okazały się produktywne. Z drugiej strony tylko przez 
wybór nowych działań może znajdować lepsze rozwiązania. Agent powinien 
eksploatować uzyskaną wiedzę, aby uzyskać nagrodę i jednocześnie eksplorować 
środowisko, w poszukiwaniu większych nagród. Dostateczna eksploracja jest jednym z 
warunków zbieżności algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem. Wpływa ona na 
szybkość zbieżności i jakość uzyskanej strategii - zbyt mała eksploracja może 
powodować przedwczesną zbieżność do strategii suboptymalnej, zbyt duża eksploracja 
powoduje, że zbieżność jest powolna, a po nauczeniu się optymalnej strategii agent nie 
posługuje się nią. Efektywne strategie eksploracji stanowią jeden z ważniejszych 
problemów badawczych w uczeniu się maszynowym. W jednym z najprostszych 
podejść stosuje się strategię zachłanną [16].
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Niech strategia 7t będzie dwuargumentową funkcją, przyporządkowującą 
każdemu stanowi s oraz akcji a prawdopodobieństwo z jakim akcja a zostanie wybrana 
do wykonania w stanie 5.

Strategia s -zachłanna polega na wyborze z pewnym prawdopodobieństwem 
e>0 dowolnej akcji, losowo według rozkładu równomiernego, a z 
prawdopodobieństwem 1-e akcji zachłannej. Formalnie można to określić w 
następujący sposób:

tt(s, a)=
arg max Q(.s,a

arg max Q(s, a) (3.18)

7r(s,a*) = 7^7
U

w przeciwnym przypadku.

+ - a e

gdzie:
arg maxa<9(,s', a) - zbiór wszystkich wartości a, które maksymalizują Q(s, a).

Wadą strategii e-zachłannej jest to, iż prawdopodobieństwo losowego 
zachowania się agenta nie zależy od tego, czego już zdołał się nauczyć. Jednym ze 
sposobów przezwyciężenia tego mankamentu jest redukowanie wartości e w trakcie 
procesu uczenia się. Inny sposób to np. strategia oparta na rozkładzie Boltzmanna, 
opisana wzorem:

exp^Q^a*)/T )
2exp(2(s,q)/F)

(3.19)

gdzie:
T>0 - temperatura, regulująca stopień losowości.

Przy tej strategii prawdopodobieństwo wyboru akcji niezachłannej jest tym 
mniejsze, im większą wartość funkcji Q od pozostałych ma dana akcja zachłanna. 
Oczywiście w trakcie uczenia się można „schładzać" tę strategię (redukować parametr 
T).

3.6.3. Rozwiązanie problemu pasterza

Dla układu składającego się z jednego agenta aktywnego i jednego pasywnego funkcja 
nagrody/kary została ustalona w taki sposób, aby premiowane były akcje prowadzące 
do przybliżania się agenta aktywnego do pasywnego oraz akcja bezpośrednio 
prowadząca do umieszczenia agenta pasywnego w wyznaczonym miejscu. Poniżej 
przedstawiony jest algorytm wyznaczania nagrody/kary.

X_b, Y_b — bieżące współrzędne aktywnego agenta,

X_n, Y_n - nowe współrzędne aktywnego agenta,

Xp, Yp - współrzędne pasywnego agenta.
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B_odl, N_odl - bieżąca i nowa odległość pomiędzy agentem pasywnym i aktywnym.

Funkcja nagrody/kary 
nagroda = 0;
B_odl = max[abs(Xp-X_b), abs(Yp-Y_b)];
N_odl = max[abs(Xp-X_n), abs(Yp-Y_n)];

Jeśli N_odl<B_odl nagroda:=nagroda+l
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl=B_odl nagroda:=nagroda+0 
W przeciwnym wypadku jeśli N__odl>B_odl nagroda: =nagroda-1 

Jeśli Xp=0 i Yp=0
Jeśli abs (Xp-X_n) >1 lub abs (Yp-Y__n) >1 nagroda : =nagroda+5

Pseudokod 3.1 Algorytm wyznaczania nagrody/kary dla najprostszego problemu 
pasterza

W omawianym rozwiązaniu eksploracja oparta jest na rozkładzie Boltzmanna 
przy wartości parametru 7=1.

W wyniku procesu uczenia się otrzymywana jest tablica wartości Q, równych 
wartości funkcji, wyznaczonych w algorytmie programowania dynamicznego.

Na rysunku poniżej przedstawiono zależność liczby kroków, jaką musi wykonać 
agent aktywny, aby doprowadzić pasywnego do wyznaczonego miejsca, od ilości epok, 
w których system poddawany był trenowaniu. Mianem epoki określa się cykl działania 
systemu od stanu początkowego do umieszczenia agenta pasywnego w wyznaczonym 
miejscu. System poddawany jest procesowi uczenia się dla pewnych ilości epok (0, 100, 
200, ..., 2500), w wyniku którego otrzymuje się tablice wartości Q. Tablice 
odpowiadające różnym długościom okresu uczenia się są następnie wykorzystane do 
optymalizacji działań agenta aktywnego. Eksperyment, którego wyniki widoczne są na 
rysunku 3.1 przeprowadzono na kracie o rozmiarze 3, dla stanu początkowego o 
współrzędnych agenta aktywnego (0, 0) i agenta pasywnego (2, 2). Wykres ilustruje 
proces uczenia się, w wyniku którego po pewnym okresie trenowania działanie systemu 
stabilizuje się. Stabilizacja odpowiada osiągnięciu zbieżności wartości Q do wartości 
optymalnej, równej minimalnej liczbie kroków, w których agent pasywny jest 
doprowadzany do początku kraty.
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Rys. 3.1 za [1] Liczba kroków niezbędnych do realizacji celu dla dwóch różnych 
przebiegów.

Przedstawione rozwiązanie nie skupia się na dokładnym poznaniu przez agenta 
modelu świata ale na przypisaniu zaobserwowanym stanom określonych akcji, 
prowadzących do maksymalizacji wzmocnienia. Agent dostosowuje się do środowiska, 
nie rozumiejąc go w pełni. Ograniczenie wiedzy zapewniającej optymalność działań 
agenta pozwala przypuszczać, że powyższe rozwiązanie będzie się również sprawdzało 
w przypadku większych systemów, składających się z większej liczby agentów, a co za 
tym idzie większej liczby stanów.

3.7. Sieci bayesowskie

W pracy [83] do rozwiązania problemu pasterza wykorzystano model sieci 
bayesowskiej. Podobnie jak w przypadku algorytmu opartego na programowaniu 
jakościowym agent aktywny odkrywa dynamikę agenta pasywnego w trakcie działania 
systemu, czyli bierze udział w procesie uczenia się on-line. Dodatkową zaletą 
prezentowanego podejścia jest próba pewnego usystematyzowania i „streszczenia” 
wiedzy agenta aktywnego w postaci struktury przyczynowo-skutkowej, czyli sieci 
bayesowskiej.

Model agenta inteligentnego, zaproponowany w pracy [83] wyposażony jest w 
system wnioskowania i system wspierania decyzji. Ten pierwszy zrealizowano za 
pomocą sieci bayesowskiej, natomiast drugi przez diagram wpływu.

Aby móc zdefiniować pojęcie sieci bayesowskiej należy najpierw przypomnieć 
określenie grafu skierowanego [113], Graf skierowany przedstawia się jako następującą 
parę:

G=(D,£) (3.20)

gdzie:

U={X\, X2, ...,X„} - zbiór węzłów,

E={(X, X/)\Xj, Xj-eU} - zbiór skierowanych łuków postaci Az->Aj;.
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Jeżeli (Xj, X^E to węzeł Xf nazwa się ojcem węzła Xj, natomiast Xj synem Xt. 
Symbol pa{Xj) oznacza zbiór rodziców węzła Xj, a symbol ch(XJ) jego dzieci. Jeżeli dla 
węzła V w grafie G istnieje droga Ł-> ... ->A to Łjest poprzednikiem węzła A; symbol 
cm(X) odpowiada zbiorowi poprzedników węzła X. Analogicznie zbiór węzłów, do 
których prowadzą drogi od węzła X nazywa się zbiorem następników i oznacza przez 
de(X). Mówi się, iż graf jest acykliczny jeśli nie istnieje bezpośrednia ścieżka Aj ... 
—>X„ taka, że Ai=A„.

Przyjmuje się, że sieć bayesowska jest następującą czwórką:

<G, E, {P(X,\pa(X^}^n> (3.21)

gdzie:

U={X\, X2, ..., Xn} - skończony zbiór zmiennych,

Di - skończony zbiór rozłącznych wartości, które może przyjmować zmienna A,

E={(XiyXj)\Xi, Xj<=U} - zbiór skierowanych łuków postaci X—>Xj,
G=(U, E) - acykliczny graf skierowany, w którym zbiorem węzłów jest zbiór 
zmiennych U, a zbiorem łuków skierowanych zbiór E,
P(Xi\pa(Xi)) - prawdopodobieństwo warunkowe, pozwalające obliczyć 
prawdopodobieństwo przyjęcia przez Xt określonej wartości gdy znane są wartości 
zmiennych warunkujących A/. Zbiór tych prawdopodobieństw nazywa się parametrami 
sieci, natomiast zbiór pa(X,) zwany jest często zbiorem bezpośrednich przyczyn dla A,.

Jeśli zmienna A nie posiada żadnych rodziców, tablica prawdopodobieństw 
warunkowych zastępowana jest prawdopodobieństwem bezwarunkowym P(X).

Łuk skierowany od zmiennej A, do zmiennej Xj może być interpretowany jako 
reprezentacja bezpośredniej zależności zmiennej Xj od zmiennej Xt. Natomiast brak 
takiego łuku w sieci interpretuje się jako warunkową niezależność zmiennej Xj od 
zmiennej Xj.

Charakterystyczną cechą sieci bayesowskich jest wykorzystanie struktury 
graficznej do reprezentacji i zarządzania wiedzą o probabilistycznych zależnościach 
pomiędzy zmiennymi. Określenie wzajemnych relacji między węzłami odgrywa 
kluczową rolę w zastosowaniu do zbiorów niekompletnych danych. Proces uczenia się 
sieci bayesowskich składa się z dwóch części: uczenia się parametrów sieci, czyli 
wartości prawdopodobieństw, określających zależności pomiędzy węzłami sieci, oraz 
uczenie się struktury sieci.

Diagramy wpływu to również acykliczne grafy skierowane mające trzy typy 
węzłów: węzły decyzyjne, węzły prawdopodobieństwa i węzły użyteczności. Pierwszy 
typ odpowiada wyborom, których może dokonać decydent, kolejny reprezentuje 
zmienne losowe lub wartości niepewne (podobnie jak w sieci bayesowskiej) i ostatni 
typ przedstawia cel (lub użyteczność), który jest optymalizowany. Łuki prowadzące do 
węzłów użyteczności i węzłów prawdopodobieństwa podobnie jak w sieci bayesowskiej 
odpowiadają zależnościom funkcyjnym lub prawdopodobieństwu. Łuki prowadzące do 
węzłów decyzyjnych informują, które zmienne będą znane decydentowi przed 
podjęciem decyzji.

Diagram wpływu może być uważany za specjalny rodzaj sieci bayesowskiej, dla 
której wartość każdej zmiennej decyzyjnej nie jest określona losowo przez wartości
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węzłów, z których prowadzą do nich kra wędzie grafu, ale jest narzucona przez warunki 
optymalizacji.

W omawianym rozwiązaniu sieć bayesowską wykorzystano do modelowania 
świata postrzeganego przez agenta. Wchodzące w jej skład węzły VA i Ve odpowiadają 
przekonaniom agenta dotyczącym środowiska, odzwierciedlając równocześnie 
niepewność tych przekonań. Węzły VA reprezentują zmienne związane z innymi 
agentami systemu, natomiast węzły Ve odpowiadają zmiennym związanym z danym 
agentem. Węzły użyteczności Ue i Ua wyrażają preferencje co do stanu świata 
zewnętrznego. Węzeł Ue odpowiada preferencjom własnym agenta a jego wartość jest 
funkcją wartości węzłów Ve, oczekiwanych akcji innych agentów A 2 oraz własnych 
prawdopodobnych akcji. Węzły decyzyjne Ve>a i Vde odzwierciedlają alternatywne 
akcje, które mogli wykonać agenci.

Każdy agent modeluje innych agentów w postaci diagramu wpływu, 
składającego się ze zmiennych Va, funkcji użyteczności U a i węzłów decyzyjnych Vda- 
Na rysunku 3.2 przedstawiono strukturę agenta przyjętą w omawianej pracy.

W proponowanym systemie uczenia się agent poznaj e środowisko za pomocą 
czujników i jednocześnie odpowiednio modyfikuje swój model świata, reprezentowany 
przez sieć bayesowską. Następnie na podstawie tego modelu agent przewiduje kolejny 
stan środowiska i określa akcję, prowadzącą do zmiany systemu zgodnie z 
wyznaczonym celem. Proces uczenia się przebiega w dwóch kierunkach, ponieważ 
agent równocześnie poznaje i kształtuje środowisko. Połączone tu zostały dwie metody 
uczenia się:

• Uczenie się ze wzmocnieniem polegające na adaptacji modelu świata do 
obserwowanych danych (parametryzacja sieci bayesowskiej) oraz na 
wyznaczaniu przewidywanego stanu środowiska na podstawie aktualnego 
modelu świata.
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• Uczenie się bez nadzoru realizowane przez zbieranie danych za pomocą 
czujników i określanie akcji prowadzącej do najbardziej pożądanej ze 
względu na wyznaczony cel (użyteczność) zmiany środowiska.

W pracy [83] przedstawiono wyniki eksperymentów dla najprostszego 
przypadku, tj. jednego agenta aktywnego i jednego pasywnego umieszczonych na 
kracie o krawędzi 4 jednostki. Sieć bayesowska składa się ze zmiennych 
odpowiadających współrzędnym agentów i ich akcjom czyli ruchom. Diagram wpływu 
tworzą współrzędne drugiego agenta (zmienne prawdopodobieństwa), akcje (zmienne 
decyzyjne) i zmienna użyteczności Ud. Określono funkcję użyteczności odpowiadającą 
odwrotności sumy euklidesowej odległości agenta aktywnego od pasywnego i 
pasywnego od początku układu.

Ł',., = -y---  --- 1----- ---- — (3.22)

gdzie:

Sx, Sy - współrzędne agenta pasywnego,

Dx, Dy - współrzędne agenta aktywnego.

Agent aktywny wykonuje na początku akcję a następnie przewiduje ruch agenta 
pasywnego, który z kolei jest wykorzystywany do wyznaczenia funkcji użyteczności. W 
końcu wybiera akcję o największej wartości funkcji użyteczności.

W procesie uczenia się agent aktywny buduje strukturę sieci bayesowskiej 
odpowiadającej systemowi i określa zależności pomiędzy zmiennymi. Konieczne jest 
jednak podanie wstępnej struktury, na bazie której przebiega proces uczenia się agenta. 
W praktyce oznacza to podanie pewnych niekompletnych informacji o dynamice agenta 
pasywnego. Jeśli podana struktura sieci jest wystarczająco dokładna agent aktywny 
realizuje zadanie dysponując tylko niekompletnymi danym wstępnymi. W przeciwnym 
przypadku, gdy podana wstępnie struktura sieci jest niedokładna, agent aktywny 
uczestniczy w procesie eksploracji i uczenia się środowiska. Niekiedy na podstawie 
nabytych doświadczeń zmienia podaną strukturę sieci.

Omawiane rozwiązanie jest interesujące ze względu na dwukierunkowość 
procesu uczenia się agenta ale jak już wspomniano jego wadą jest brak skalowalności. 
Każdy z agentów modeluje w swojej sieci strukturę wewnętrzną pozostałych, liczba 
węzłów rośnie więc proporcjonalnie do liczby agentów w systemie. Biorąc pod uwagę, 
że ilość możliwych łuków rośnie jak kwadrat ilości węzłów, ustalenie struktury i 
wyznaczenie warunkowych prawdopodobieństw (parametrów sieci) w dużych sieciach 
pociąga za sobą znaczne koszty obliczeniowe.

3.8. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono kilka przykładów rozwiązania problemu 
pasterza. Wszystkie pokazane metody sprawdzają się bardzo dobrze w małych 
systemach składających się z jednego agenta aktywnego i jednego pasywnego 
rozmieszczonych na kracie o wielkości nieznacznie przekraczającej promień percepcji 
agentów. Dla większych systemów niektóre rozwiązania (programowanie dynamiczne,
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sieci bayesowskie) okazują się nieprzydatne ze względu na bardzo szybki wzrost 
koniecznych obliczeń wraz ze wzrostem ilości stanów systemu. Jedynie algorytm 
uczenia się jakościowego wykazuje cechy skalowalności - złożoność rozwiązania nie 
zależy od ilości agentów w systemie. Zastosowanie tego podejścia w systemie 
wieloagentowym zostanie przedstawione w następnym rozdziale.

Na podstawie analizy przedstawionych przykładów można wysunąć hipotezę, że 
połączenie algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem z równoczesnym porządkowaniem 
zaobserwowanych stanów w określonej strukturze sieciowej przyniesie bardzo dobre 
rezultaty.
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4. Problemy uczenia się w systemach 
wieloagentowych

W poprzednim rozdziale przedstawione były różne rozwiązania problemu pasterza dla 
najprostszego przypadku, czyli układu składającego się z jednego agenta aktywnego i 
jednego pasywnego. Zwrócono uwagę na brak skalowalności algorytmu programowania 
dynamicznego i modelu wykorzystującego sieci bayesowskie. W niniejszym rozdziale 
rozpatrywana będzie możliwość rozwiązania problemu dla systemu wieloagentowego 
za pomocą algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem. Omówione zostaną zagadnienia 
związane z uczeniem się systemów, które składają się z więcej niż jednego agenta 
inteligentnego, i pojawiające się trudności.

4.1. Uczenie się ze wzmocnieniem

Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z uczeniem się systemów 
wieloagentowych jest sposób modelowania agentów. Najprostszym podejściem do 
rozszerzenia uczenia się ze wzmocnieniem na systemy wieloagentowe jest przyjęcie, iż 
jeden agent reprezentuje cały system, a akcje poszczególnych agentów składają się na 
pojedynczą akcję systemu. Podejście takie nie sprawdza się jednak w przypadku 
systemów z dużą ilością agentów z uwagi na wielkie rozmiary przestrzeni akcji. 
Ponadto zaniedbywana jest istotna różnica pomiędzy środowiskiem, nie podlegającym 
procesowi uczenia się i inteligentnymi, uczącymi się na podstawie doświadczeń 
agentami.

Kolejne skrajne podejście, zwane IL (independent learners) [17], zakłada, iż 
agenci ignorują wzajemne akcje i nagrody/kary, ucząc się niezależnie od siebie. 
Założenie takie umożliwia wykorzystanie algorytmu uczenia się jakościowego dla 
jednego agenta, w celu znalezienia optymalnej strategii układu wieloagentowego.

Rozwiązanie wykorzystujące te podejścia zostanie przedstawione i 
przedyskutowane w kolejnym podrozdziale. Należy jednak zauważyć, iż zarówno 
traktowanie innych agentów jako środowiska jaki i całkowita niezależność agentów 
prowadzą do pominięcia bardzo ważnego aspektu uczenia się w systemach 
wieloagentowych jakim jest wpływ istnienia innych agentów na możliwości uczenia się 
danego agenta.

Znacznie bardziej naturalnym wydaje się jednoczesne uczenie się agentów, 
polegające na adaptacji zachowań każdego z nich w kontekście pozostałych, jak 
przedstawiono na rys. 4.1. W procesie uczenia się agenci zmieniają swoje zachowanie, 
co z kolei może powodować konieczność zmian wcześniej wypracowanych strategii 
innych agentów. Aby dostosować się do nowych zachowań, agenci muszą ponownie 
eksplorować środowisko, w celu poszukiwania strategii odpowiadającej bieżącej 
sytuacji. Zjawiska te mogą powtarzać się cyklicznie, składając się na proces wzajemnej
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koadaptacji agentów, którego dynamika odpowiada dynamice zagadnień należących do 
teorii gier. Elementy teorii gier są często wykorzystywane do rozwiązywania 
problemów uczenia się w systemach wieloagentowych, modelowanych jako środowiska 
gier stochastycznych. Gry stochastyczne i wykorzystanie ich struktury do procesu 
uczenia się ze wzmocnieniem grupy agentów zostaną omówione w podrozdziale 4.3.

•S'W
■u
N

b)
Rys. 4.1 (za [11]) Schemat procesu uczenia się a) agenta; b) systemu wieloagentowego.

Istnieje jednak wiele problemów, które można rozwiązać przy pomocy modeli 
pośrednich, opartych na założeniach upraszczających zagadnienie lub rozkładających 
go na kilka elementów. Podejścia takie zostaną przedstawione w dalszej części 
niniejszego rozdziału.

4.2. Rozwiązanie wieloagentowego problemu pasterza w 
oparciu o uczenie się jakościowe

W pracy [1] zaproponowano rozwiązanie omawianego problemu pasterza dla systemu 
wieloagentowego przy założeniu pewnej niezależności uczenia się agentów aktywnych. 
Każdy z agentów niezależnie obserwuje środowisko. W przypadku zaobserwowania 
agenta pasywnego w swojej domenie lokalnej podejmuje niezależne od innych 
działania. Ograniczenie niezależności agentów jest realizowane poprzez wspólne 
uzupełnianie i wykorzystywanie funkcji wartości akcji Q. Ponadto gdy dany agent 
aktywny nie dostrzega żadnego pasywnego, a w jego domenie lokalnej znajduje się inny 
agent aktywny, ten drugi traktowany jest jako część środowiska i wielkość 
nagrody/kary zależy od zmiany wzajemnego położenia agentów.
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Dla układu składającego się z trzech agentów aktywnych i jednego pasywnego 
funkcja nagrody/kary została ustalona w taki sposób, aby premiowane były akcje 
prowadzące do przybliżania się agenta aktywnego do pasywnego i oddalania się 
agentów aktywnych od siebie w przypadku nieobecności agenta pasywnego. Poniżej 
przedstawiony jest algorytm wyznaczania nagrody/kary.
X_b, Y_b - bieżące współrzędne aktywnego agenta,

X_n, Y_n - nowe współrzędne aktywnego agenta,

Xa, Ya - współrzędne innego aktywnego agenta, widocznego przez danego,

Xp, Yp - współrzędne pasywnego agenta.

Funkcja nagrody/kary 
nagroda = 0;
Jeśli aktywny agent „widzi" pasywnego

B_odl = max[abs(Xp-X_b)z abs(Yp-Y_b)];
N_odl = max[abs(Xp-X_n), abs(Yp-Y_n)];

Jeśli N__odl<B_odl nagroda : =nagroda+l
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl=B_odl 
nagroda:=nagroda+0
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl>B_odl 
nagroda:=nagroda-1 

Jeśli Xp=0 i Yp=0
Jeśli abs(Xp-X_n)>1 lub abs(Yp-Y_n)>1 
nagroda:=nagroda+5

W przeciwnym wypadku jeśli aktywny agent „widzi" innego 
aktywnego

B_odl = max[abs(Xa-X_b), abs(Ya-Y_b)];
N_odl = max[abs(Xa-X_n), abs(Ya-Y_n)];

Jeśli N_odl<B_odl nagroda:=nagroda-2
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl=B_odl 
nagroda:^nagroda-1
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl>B_odl 
nagroda:=nagroda+2

Pseudokod 4.1 Algorytm wyznaczania nagrody/kary dla problemu pasterza w systemie 
wieloagentowym

Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki eksperymentu dla systemu złożonego 
z 1 agenta pasywnego i 3 aktywnych, rozmieszczonych na kracie o krawędzi 7. System 
poddawany jest uczeniu w pewnych ilościach epok z losowo generowanym stanem 
początkowym, a następnie przeprowadza się eksperyment dla określonego stanu 
początkowego z wykorzystaniem nauczonych wartości funkcji Q. Widoczna jest
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tendencja do zmniejszania się ilości kroków, w których agenci aktywni doprowadzają 
pasywnego do wyznaczonego miejsca, wraz ze wzrostem okresu uczenia się systemu. 
Powyżej pewnej wartości ilości epok trenujących liczba kroków nie zmniejsza się ale 
oscyluje w pewnym obszarze, zwanym obszarem zbieżności.

Rys. 4.2 za [1] Poprawa działania systemu ze wzrostem ilości epok trenujących.

Dzieje się tak między innymi dlatego, iż agent aktywny ma możliwość tylko 
lokalnej percepcji otaczającego go środowiska, przez co informacje o aktualnym stanie, 
którymi dysponuje, są ograniczone. Powoduje to powstawanie tak zwanych „stanów 
pustych”, w których agent aktywny nie dostrzega innych agentów i podejmuje działania 
przypadkowe, niezależne od posiadanej już przez niego wiedzy o jakości stanów i akcji. 
Tak więc nawet po długim procesie uczenia się, gdy agent zdobył już wiele informacji 
wykonuje on dodatkowe kroki, nie wykorzystujące tej wiedzy.

Innym istotnym elementem mającym wpływ na powstanie stosunkowo 
szerokiego pasma zbieżności jest fakt, iż w przedstawionej sytuacji agenci aktywni nie 
wymieniają pomiędzy sobą informacji, funkcje nagradzania każdego z nich są 
niezależne od siebie. Nie występuje więc wzmocnienie kolektywne.

Na podstawie powyższego rozwiązania można wyciągnąć wniosek, iż proste 
rozszerzenie algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem jednego agenta na system 
wieloagentowy sprawdza się w bardzo ograniczonym zakresie. Poprzez dużą 
niezależność działań agentów w połączeniu z ich ograniczoną percepcją tracona jest 
możliwość znalezienia optymalnej strategii dla całego systemu.
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4.3. Gry stochastyczne

Do omówienia procesu uczenia się w systemach wieloagentowych, konieczne jest 
rozszerzenie procesu PDM na układ z wieloma agentami, stanowiące podstawę teorii 
gier stochastycznych. Gry stochastyczne odnoszą się do procesów obejmujących wielu 
agentów i wiele stanów. Wywodzą się z teorii gier, ale obecnie rozpatrywane są pod 
kątem uczenia się ze wzmocnieniem.

Gra stochastyczna T opisana jest przez zbiór [87], [30]:

Y - ly,S,Av"n,r'"'n(4.1)

gdzie:

n - liczba graczy,

S - przestrzeń stanów;

Ak - zbiór akcji gracza k, (A jest łączną przestrzenią akcji, czyli produktem zbiorów 
akcji A\ xA ... xA„);

rk - funkcja nagrody/kary dla gracza k, SxG-^-93

§- funkcja przejścia pomiędzy stanami, WzWSW-fO, 1], spełniająca następujący 
warunek:

Vs e S', X/aeA §(5, a, a1) = 1 (4.2)
s'eS

Powyższe równanie odpowiada procesowi, który jest kontrolowany przez n 
graczy (agentów). W stanie s,eS każdy agent podejmuje niezależnie akcję cik&Ak i 
otrzymuje nagrodę/karę rk(s, aI "n'). W odróżnieniu od systemu spełniającego własność 
Markowa następny stan i wielkość nagród/kar zależą od łącznej akcji, na którą składają 
się pojedyncze akcje poszczególnych agentów. Kolejna różnica wynika z przypisania 
każdemu agentowi własnej, niezależnej funkcji nagrody/kary.

Przyjmuje się, iż problem wieloagentowy wykazuje własność Markowa wtedy i 
tylko wtedy, gdy sekwencja stanów steS, łącznych akcji ći,eA oraz nagród/kar rteR 
spełnia następujący warunek:

Prk+1 = s',r'l+x = r'\sl,al,st_x,at_x,...,s(x,a^ = Prk+1 =s',r'I+x =r'\st,at\ (4.3)

Oznacza to, iż kolejny stan oraz nagroda/kara zależy tylko od stanu poprzedniego i 
łącznej akcji wszystkich agentów, a nie od historii stanów i akcji.

Tak zdefiniowany proces z punktu widzenia jednego agenta nie spełnia 
własności Markowa. Prawdopodobieństwa przejść, związane z akcjami jednego agenta 
w danym stanie nie są stacjonarne i zmieniają się w czasie, pod wpływem zmiany 
wyboru akcji przez innych agentów. Z punktu widzenia jednego agenta środowisko nie 
jest stacjonarne. Działania innych agentów są zależne od historii procesu. Rozpatrując 
środowisko wieloagentowe pod kątem jednego agenta można zatem stwierdzić, iż na 
przyszły stan układu pośrednio wpływają również i stany historyczne. Ponieważ
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własność Markowa odgrywa kluczowa rolę w procesie uczenia się ze wzmocnieniem, 
konieczna jest modyfikacja technik uczenia się dla środowisk wieloagentowych.

Rozpatrując system wieloagentowy związany z problemem pasterza należy 
zauważyć, że na stan środowiska, czyli położenia agentów pasywnych mają wpływ 
wszyscy agenci aktywni, w których strefach aktywnych znajdują się agenci pasywni. Ta 
sama akcja podejmowana przez danego agenta aktywnego w tym samym stanie może za 
każdym razem prowadzić do zupełnie różnych nowych stanów środowiska, w 
zależności od ruchów innych agentów aktywnych. Wszyscy agenci aktywni biorą udział 
w procesie uczenia się on-line, co prowadzi do modyfikacji ich zachowań. W takich 
warunkach trudno mówić o stacjonarnej strategii agenta i dynamice środowiska zależnej 
tylko od prawdopodobieństw przejść z danego stanu do innego po wykonaniu przez 
agenta określonej akcji. Dynamika środowiska zmienia się w sposób nieprzewidywalny 
dla danego agenta.

Kolejnym czynnikiem uniemożliwiającym spełnienie własności Markowa w 
rozpatrywanym systemie jest ograniczona percepcja agentów. Agent aktywny nie 
potrafi przewidzieć następnego stanu systemu na podstawie stanu bieżącego i podjętej 
akcji, ponieważ położenie agenta pasywnego zależy nie tylko od akcji danego agenta 
aktywnego ale i innych agentów aktywnych, którzy mogą być dla niego niewidoczni. 
Niekiedy może on nie rozróżniać kilku różnych stanów środowiska i traktować jako 
jeden, a w rezultacie podejmować niewłaściwe działania.

Zastosowanie algorytmu uczenia się jakościowego, omawiane w poprzednim 
podrozdziale jest więc oparte na przybliżonym opisie systemu, zaniedbującym 
powyższe fakty. W przypadku gdy układ składa się tylko z jednego agenta aktywnego i 
jednego pasywnego w systemie spełniona jest własność Markowa i osiągana jest 
zbieżność do strategii optymalnej.

4.4. Optymalizacja strategii wielu graczy

Celem procesu uczenia się agentów jest poznanie strategii maksymalizującej 
zdyskontowaną sumę nagród/kar. Dla danego stanu początkowego s agentowi i 
przypisuje się następującą funkcję wartości:

U=o
(4-4)

gdzie:

tc - łączna strategia wszystkich agentów, wektor tc=tcix ...x tc„, 5—>A.

Równanie to jest odpowiednikiem równania (3.6) dla jednego agenta. Różnice 
wynikają z faktu, iż każdemu agentowi przypisano oddzielną funkcję wartości, zależną 
od łącznej strategii wszystkich agentów. Podobnie definiuje się funkcję wartości akcji:

Q;(s,a} = En\ri{s,a)+^ =s,aQ=a (4.5)
k=[
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Podobnie jak w przypadku procesów PDM często łatwiej jest skupić się na 
funkcji wartości akcji Q zamiast funkcji V.

Bardzo istotne jest to, iż strategia pojedynczego agenta może zostać oceniona 
tylko w kontekście strategii wszystkich pozostałych agentów. Nie istnieje strategia 
optymalna agenta, niezależna od innych. W związku z powyższym celowe jest 
określenie strategii optymalnej dla przypadku wielu graczy.

W teorii gier równowaga Nasha[116] odpowiada optymalnej kolektywnej 
strategii w grze, w której uczestniczy dwóch lub więcej graczy. W równowadze Nasha 
żaden z graczy nic nie zyskuje zmieniając tylko swoją strategię. Jeśli każdy z graczy ma 
wybraną strategię i żaden gracz nie odnosi korzyści poprzez zmianę swojej strategii, 
podczas gdy inni gracze nie dokonują jej zmian, to taki zbiór strategii i 
odpowiadających im nagród/kar stanowi równowagę Nasha.

Niech (n, R) będzie grą, gdzie n jest zbiorem profili strategii a R jest zbiorem 
profili nagród/kar. Profil strategii oznacza zbiór zawierający po jednej strategii dla 
każdego gracza. Jeśli każdy z-ty gracz (ze<l, n>) wybiera strategię n, e n,- prowadzącą 
do profilu strategii 7ie(7ti, ..., to otrzymuje on nagrodę/karę rz(Tt). Profil strategii 
Ti* e njest równowagą Nasha jeśli żaden pojedynczy gracz nic nie zyskuje odchodząc 
od tej strategii, tzn. dla każdego z zachodzi:

r,(7i/+) > r,(7i„ Ti.,'’) (4.6)

gdzie:

Ti-i - łączna strategia wszystkich pozostałych agentów.

Określenie równowagi Nasha ma duże znaczenie ze względu na fakt, że jeśli 
przewidywane zachowanie wszystkich graczy nie spełnia warunku równowagi, to musi 
istnieć co najmniej jeden gracz, dla którego nagroda może być zwiększona przez 
zmianę jego zachowania, polegającą na wyborze działań najlepszych z jego punktu 
widzenia, bez żadnych zmian dotyczących innych agentów.

Często algorytmy uczenia się systemów wieloagentowych rozpatrywane są pod 
kątem zbieżności do równowagi Nasha. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż musi to być 
zbieżność do optimum globalnego a nie lokalnego, suboptymalnego punktu równowagi 
Nasha. Poniżej wymieniono kilka najbardziej reprezentatywnych algorytmów, dążących 
do osiągnięcia równowagi Nasha.

W pracach [41], [10] przyjęto, iż wszyscy agenci uczestniczą w uczeniu się 
jakościowym. W związku z tym każdy agent utrzymuje oprócz własnej, tablice funkcji 
wartości akcji O dla wszystkich pozostałych. Informacje te są wykorzystywane do 
określenia akcji innych agentów. Konieczność znajomości funkcji Q innych agentów 
prowadzi do zwiększania się potrzebnych mocy obliczeniowych wraz ze wzrostem 
liczby agentów. Kolejnym wymogiem jest możliwość obserwacji nagród 
otrzymywanych przez pozostałych agentów, co jest raczej nierealne w przypadku 
większości systemów rozproszonych. Rozwiązania te nie są zatem skalowalne i nie 
mogą być zastosowane dla agentów z ograniczoną percepcją. Algorytmy te nie 
prowadzą do koadaptacji zachowań w kontekście pozostałych agentów, a tylko dążą do 
zbieżności do stanu równowagi Nasha. W przypadku niezmiennych strategii innych 
agentów stan taki może nigdy nie być osiągnięty.
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Główna idea algorytmu Infmitezymalnego Wzrostu Gradientu (Infinitesimal 
Gradient Ascent -- IGA) [91] polega na wyborze strategii danego agenta zgodnie z 
kierunkiem gradientu funkcji wartości. Strategia taka po pewnym czasie jest zbieżna do 
lokalnego maksimum. Ponieważ funkcja wartości jest liniowa w przestrzeni 
parametrów strategii, wszystkie lokalne maksima są równocześnie globalnymi, a 
wypracowana strategia należy do zbioru najlepszych odpowiedzi. Ze względu na 
konieczność obserwacji innych agentów, podobnie jak w poprzednio omawianym 
przypadku rozwiązanie to nie znajduje zastosowania dla agentów z ograniczona 
percepcją.

Algorytm zaproponowany przez Wanga i Sandholma [108] jako jedyny do tej 
pory gwarantuje zbieżność do optymalnego stanu równowagi Nasha w grach 
stochastycznych. Proces uczenia się nastawiony jest tam na dążenie do strategii z 
możliwie największymi nagrodami/karami, unikając w ten sposób suboptymalnych 
stanów równowagi Nasha.

W pracy [89] podkreślono, iż dążenie do osiągnięcia równowagi nie jest w pełni 
uzasadnione. Stan równowagi może odpowiadać punktowi, w którym proces uczenia się 
ma być zakończony, ale niekoniecznie powinien być celem tego procesu. Ponadto 
należy rozważyć istnienie kilku punktów równowagi. W takim przypadku wydaje się 
niezbędne sterowanie centralne, prowadzącego do koordynacji działań agentów, tak aby 
dążyli do tego samego punktu równowagi.

Dążenie do strategii w stanie równowagi ma sens tylko pod warunkiem, iż 
zachowanie innych agentów również prowadzi do stanu równowagi. W przypadku 
agentów z ograniczeniami, tzn. takich, którzy nie są w stanie podjąć optymalnych 
decyzji (np. z powodu ograniczonej percepcji), warunek ten nie jest spełniony.

4.5. Dekompozycja problemu

Modelowanie działania systemu wieloagentowego jako wieloagentowego procesu PDM 
na przestrzeni łącznych stanów i akcji wszystkich agentów wymaga angażowania 
olbrzymich mocy obliczeniowych. Przestrzeń stanów dla wspólnego zadania systemu 
wieloagentowego rośnie ekspotencjalnie. Z drugiej strony całościowe podejście nie 
zawsze jest celowe i konieczne. Jak już wspomniano w poprzednim podrozdziale nie 
znajduje ono zastosowania w przypadku agentów z ograniczeniami. Ponadto istnieje 
wiele zagadnień, dla których możliwe jest rozdzielenie problemu, a co za tym idzie 
zachowań podlegających uczeniu, na oddzielne, prostsze podzadania. Zawsze jednak 
należy zdawać sobie sprawę, iż wykorzystanie informacji specyficznych dla danej 
domeny, w celu heurystycznego rozdzielenia, obarczone jest niebezpieczeństwem 
zbytniego ukierunkowania procesu uczenia się, a w rezultacie utraty optymalnych 
obszarów w przestrzeni rozwiązań [74],

Rozwiązanie problemu pasterza dla układu składającego się z kilku agentów 
aktywnych, przedstawione w podrozdziale 4.2, jest dowodem na to, iż rozpatrywanie 
agentów jako prawie całkiem niezależnych jednostek nie przynosi zadowalających 
rezultatów. Dla niektórych problemów domenowych metoda IL okazuje się jednak 
skuteczna np. [86], Zbadano również warunki, w których niezależne uczenie się 
jakościowe prowadzi do wypracowania indywidualnych strategii, spełniających 
warunek równowagi Nasha [17].
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Guestrin [35] zauważył, iż w wielu problemach domenowych akcje niektórych 
agentów mogą być niezależne od siebie. Np. w przypadku układu dwóch sprzątających 
robotów, kooperacja jest konieczna tylko gdy mają porządkować to samo 
pomieszczenie, w pozostałych przypadkach ich działania są całkiem niezależne. W 
związku z tym celowe jest częściowe rozdzielenie łącznych wartości funkcji Q. Agenci 
uczą się łącznych funkcji wartości akcji tylko w tych stanach, w których potrzebna jest 
koordynacja ich działań, natomiast w pozostałych przypadkach działają zgodnie z 
modelem IL.

Podobne rozwiązanie zastosowano w pracy [55], Dekompozycja również w tym 
przypadku polega na rozdzieleniu globalnej funkcji wartości akcji Q na lokalne funkcje 
Q (dla każdego agenta). Wprowadzono zależny od kontekstu graf koordynacji, służący 
do określenia reguł koordynacji działań agentów w danej sytuacji. Węzły grafu 
reprezentują poszczególnych agentów, natomiast łuki łączące węzły wskazują na 
konieczność koordynacji działań odpowiednich agentów. Z uwagi na zależność od 
kontekstu graf koordynacji zmienia się dynamicznie. Uaktualnienia wartości funkcji Q 
danego agenta zależą tylko od wartości nagród i wartości funkcji O agentów, 
sąsiadujących z danym w grafie. W efekcie każdy z agentów koordynuje swoje 
działania tylko z sąsiednimi agentami. Dzięki temu możliwa jest koordynacja 
określonych podgrup agentów. Wyniki zastosowania powyższej metody do problemu 
domenowego drapieżnik-ofiara są porównywalne z rozwiązaniami, w których 
rozpatrywano łączne strategie wszystkich agentów, przy krótszym czasie uczenia się 
systemu.

Zadanie uczenia się systemu wieloagentowego może być również uproszczone 
poprzez dekompozycję zachowań. W pracy [5] wykorzystano funkcję nagrody/kary, 
zaproponowaną wcześniej przez Mataric [65], która zależy od liczby wykonanych 
kroków cząstkowych, prowadzących do realizacji celu finalnego. Rozbicie 
poszukiwanych zachowań na prostsze elementy i oddzielne ich uczenie się jak również 
szacowanie prowadzi do zmniejszenia czasu uczenia się przy zachowaniu jakości 
rozwiązania.

4.6. Kooperacja zachowań agentów

Dekompozycja ma na celu uproszczenie zagadnienia przez wprowadzenie pewnego 
rodzaju modułowości, jednakże aby oddać istotę działania systemu wieloagentowego 
konieczne jest zaimplementowanie mechanizmów regulujących wzajemne relacje 
pomiędzy agentami. Koordynacja działań agentów może być zrealizowana za pomocą 
trzech podstawowych metod:

• komunikacji między agentami;

• wprowadzenia konwencji lub reguł postępowania;

• procesu uczenia się.

Komunikacja jest najprostszym sposobem zapewnienia koordynacji grupy 
agentów. Pojęcie komunikacja powinno być rozumiane bardzo szeroko: jest to zmiana 
stanu środowiska, która może być zaobserwowana i zinterpretowana przez innych 
agentów [74]. Agenci mogą się komunikować w celu przekazania bezpośrednich
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obserwacji środowiska, zdobytej wiedzy dotyczącej modelu środowiska, realizowanej 
strategii czy rozwiązań podzadań, które mają wykonać.

Tan na przykładzie problemu drapieżnik-ofiara [97] pokazuje, że komunikacja 
pomiędzy agentami prowadzi do znacznej poprawy efektywności działania w 
porównaniu z systemami, w których agenci nie przekazują sobie żadnych informacji.

Stone i Veloso [95] zadają jednak pytanie, czy nieograniczona komunikacja nie 
redukuje systemu wieloagentowego do układu jednego agenta. Jeśli przyjmie się, że nie 
ma żadnych barier w komunikacji miedzy agentami, to mogą oni przesyłać pełne 
informacje o stanie systemu do „agenta centralnego” a następnie wykonywać jego 
polecenia. Istnienie „agenta centralnego” nie jest nawet konieczne. Jeśli agenci 
otrzymują wszystkie potrzebne informacje o stanach bieżących pozostałych agentów, 
wiedzą również dokładnie jakie będą ich działania. Każdy z nich jest więc w pewnym 
sensie „agentem centralnym”, mogącym dopasowywać swoje działania do innych. W 
prawdziwie wieloagentowym systemie komunikacja powinna być zatem ograniczona. 
Ponadto realizacja komunikacji bez żadnych barier jest raczej niemożliwa z 
praktycznego punktu widzenia. Wiąże się bowiem z przesyłaniem dużych ilości danych 
w czasie rzeczywistym, co z kolei jest ograniczane przez czynniki fizyczne: szerokość 
pasma i prędkość transmisji. Mataric [65] zwraca uwagę na niemożność stosowania 
komunikacji w środowiskach dynamicznych, w których szumy i niepewność mogą 
rozszerzyć się na kanały przesyłu informacji.

Koordynacja zachowań agentów poprzez wprowadzenie konwencji i reguł 
postępowania wiąże się ściśle ze społecznym aspektem systemów wieloagentowych. 
Polega ona na zaimplementowaniu „społecznego prawa”, które poprawiałoby 
efektywność procesu uczenia się i działania systemu. Zgodnie z [90] prawo społeczne 
ogranicza zachowania agentów określając, które z dostępnych działań są dozwolone w 
danym stanie.

Do tej metody koordynacji należy zaliczyć modele wykorzystujące mechanizmy 
występujące w naturalnych systemach złożonych, biologicznych czy społecznych. 
Między innymi algorytmy immunologiczne, do których zalicza się prezentowany w tej 
pracy algorytm MISA, implementują prawa obserwowane w przyrodzie, w celu 
organizacji sztucznych systemów złożonych.

Koordynacja poprzez uczenie się została przestawiona np. w pracy [86]. 
Rozpatrywany jest tam system składający się dwóch agentów mających za zadanie 
przesunąć blok po pewnym odcinku drogi, działając na niego odpowiednią siłą pod 
odpowiednim kątem. Agenci mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu drugiego, ale w 
procesie uczenia jakościowego wykazują koordynację poprzez zdobywanie 
komplementarnej wiedzy, umożliwiającej rozwiązanie problemu. Uczą się strategii, 
które są komplementarne i mogą być efektywnie połączone, w celu realizacji zadania.

Wymienione metody osiągania koordynacji w systemach wieloagentowych 
często stosowane są łącznie. W niniejszej pracy podjęto próbę porównania efektywności 
połączenia komunikacji i wprowadzenia konwencji opartej o prawa rządzące działaniem 
układu odpornościowego.
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4.7. Wartość nagrody/kary

Przydzielenie właściwej wartości nagrody/kary jest kolejnym czynnikiem, który może 
mieć duży wpływ na koordynację systemu wieloagentowego. Łączna akcja wszystkich 
agentów generuje pewną nagrodę/karę. Aby umożliwić uczenie się lokalne, wartość ta 
musi być odpowiednio podzielona pomiędzy agentów, dążących do zwiększenia 
otrzymanych przez siebie nagród lub zmniejszenia kar. Nieodpowiedni podział często 
prowadzi do wygenerowania niepożądanych zachowań systemu. Na przykład agenci 
mogą nie osiągnąć optymalnej strategii z powodu niedostatecznych zasobów, 
podlegających konkurencji lub dążenia do realizacji tylko własnych celów (np. Tragedy 
of Commons [37] lub oscylacja strategii [72]).

Istnieją dwie skrajne zasady przyznawania nagrody/kary. Według pierwszej 
agent jest nagradzany/karany wyłącznie na podstawie swoich osiągnięć - wzmocnienie 
lokalne R;oc. W drugiej wersji nagroda/kara związana ze zmianą stanu całego systemu 
jest rozdzielana pomiędzy wszystkimi agentami - wzmocnienie globalne Rgiob.- W 
pracach [5] i [4] porównano wykorzystanie lokalnej i globalnej strategii wzmocnienia i 
stwierdzono, iż przy wyborze typu wzmocnienia należy kierować się specyfiką danego 
problemu domenowego. Rozpatrzono dwa zadania uczenia się: symulację piłki nożnej i 
przeszukiwanie. W pierwszym przypadku lepsze wyniki uzyskano stosując 
wzmocnienie globalne, zależne od działań całego zespołu, a nie tylko od tego czy dany 
agent zdobył gola czy nie. Stosowanie lokalnej nagrody/kary w tym zadaniu prowadzi 
do powstawania tzw. zachowań zachłannych, kiedy to każdy z agentów indywidualnie 
dąży do osiągnięcia jak najlepszego wyniku, nie współpracując z innymi. Z kolei w 
przypadku zadania przeszukiwania lepszą okazuje się metoda wzmocnienia lokalnego. 
Zespołowe nagradzanie prowadzi do powstawania zachowań leniwych, kiedy to 
wynagradzani niezależnie od swoich osiągnięć agenci, wykazują tendencje do 
zachowań pasywnych. Autorzy wyżej wymienionych prac doszli do wniosku, iż lokalne 
wzmocnienie lepiej sprawdza się w homogenicznych zespołach agentów, zatem nie 
prowadzi do dywersyfikacji możliwości agentów. Globalne wzmocnienie skutkuje 
wyodrębnieniem się pewnych grup agentów o różnych cechach, przystosowanych do 
realizowania tylko niektórych zadań, czyli agentów heterogenicznych.

W większości problemów najlepsze rezultaty osiągane są przy stosowaniu 
mieszanej taktyki, polegającej na uwzględnieniu obu form wzmocnienia.

W pracy [64] zaproponowano trzy typy wzmocnienia, mające na celu uczenie 
się zachowań, które nie są bezpośrednio „korzystne” dla danego agenta, a tym samym 
przeciwne do jego zachowań zachłannych, a które prowadzą jednak do realizacji 
globalnego zadania systemu. Wzmocnienie lokalne, odpowiadające indywidualnym 
celom danego agenta, uzupełnione jest przez dwa rodzaje wzmocnienia socjalnego, 
związanego z działaniami innych agentów. Jeden rodzaj to wzmocnienie obserwacyjne, 
otrzymywane poprzez obserwację i imitację zachowań innych agentów, mające 
poprawić działanie systemu poprzez przekazywanie rzadkich zachowań. Drugi typ 
wzmocnienia socjalnego - wzmocnienie pośrednie - składa się z ułamków nagród/kar 
innych agentów, a wprowadzono go, aby rozszerzyć indywidualne wzmocnienie na 
pozostałych agentów. Ważona kombinacja tych trzech elementów prowadzi do 
osiągnięcia dobrych rezultatów w przypadku problemu przeszukiwania.

Tangamchit [98] pokazał, iż stosowanie średniego wzmocnienia w problemie 
przeszukiwania daje lepsze wyniki niż dyskontowanie nagrody/kary. To ostatnie polega 
na przypisaniu większego znaczenia nagrodzie/karze otrzymanej w danej chwili (po
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wykonaniu podzadania) w porównaniu z tą, która może być osiągnięta w przyszłości 
(realizacja głównego celu). Prowadzi ono do powstawania zachowań zachłannych, 
ukierunkowanych na zdobycie bezpośredniego wzmocnienia i tłumi współpracę 
pomiędzy agentami.

4.8. Rozwiązanie problemu pasterza ze zmodyfikowaną 
funkcją nagrody/kary

Bardzo istotnym elementem algorytmu jakościowego jest określenie funkcji 
nagrody/kary. Zaproponowany w podrozdziale 4.2 algorytm wynagradzania/karania 
agentów zawiera wiele uproszczeń. Nie są tam wykorzystywane informacje dotyczące 
wzajemnych oddziaływań agentów. Autorka pracy proponuje zmodyfikowany algorytm 
uczenia się jakościowego ze znacznie bardziej złożoną funkcją nagradzania/karania. 
Nagroda/kara odpowiada wielkości przybliżenia się lub oddalenia agenta pasywnego od 
punktu docelowego na kracie w zależności od położenia agenta aktywnego. Zawiera 
zatem informacje o wpływie agentów aktywnych na ruchy agentów pasywnych. Poniżej 
przedstawiony jest algorytm wyznaczania nagrody/kary.

X_b, Y_b - bieżące współrzędne aktywnego agenta,

X_n, Y_n - nowe współrzędne aktywnego agenta,

Xa, Ya - współrzędne innego aktywnego agenta, widocznego przez danego,

Xb, Yb - bieżące współrzędne pasywnego agenta,

Xn, Yn - nowe współrzędne pasywnego agenta, po wykonaniu przez niego ruchu.

Funkcja nagrody/kary 
nagroda = 0;
Jeśli aktywny agent „widzi" pasywnego

nagroda:=nagroda+(Xb-Xn)+(Yb-Yn)
W przeciwnym wypadku jeśli aktywny agent „widzi" innego 
aktywnego

B_odl = max[abs(Xa-X_b), abs(Ya-Y_b)];
N_odl = max[abs(Xa-X_n), abs(Ya-Y_n)];

Jeśli N odl<B odl nagroda:=nagroda-1
W przeciwnym wypadku jeśli N_odl>B_odl 
nagroda:=nagroda+l

Pseudokod 4.2 Algorytm wyznaczania zmodyfikowanej nagrody/kary.

W układzie wieloagentowym, w którym agenci mają ograniczoną percepcję, 
zaobserwowane przez agentów aktywnych przesunięcia agentów pasywnych mogą być 
obarczone błędami. Agent aktywny nie jest w stanie ustalić czy ruch agenta pasywnego 
spowodowany jest przez niego czy przez innego agenta aktywnego. Aby ograniczyć
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wielkość tego rodzaju błędów, wprowadzono wagę w, określającą „jakość” 
wyznaczonego przesunięcia się agenta pasywnego. Jeśli przesunięcie zostało 
zaobserwowane przez agenta aktywnego, który nie „widzi” innych agentów aktywnych, 
mogących mieć wpływ na ruch danego agenta pasywnego w przyjmuje wartość 2. W 
przeciwnym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że również i inni agenci aktywni 
przyczynili się do przesunięcia pasywnego, wartość w wynosi 1. W kolejnych krokach 
wartość r nagrody/kary obliczana jest jako średnia ważona:

r = ------- (4.7)

gdzie:

r - wartość nagrody/kary;

r„ - wartość nagrody/kary w «-tym kroku; 

w„ - waga w n-tym kroku.

Taka procedura nie eliminuje całkowicie błędów wyznaczania wartości 
nagród/kar ale częściowo ogranicza możliwość pomyłki, przedkładając bardziej 
wiarygodne dane nad te mniej pewne.

Na rysunku 4.3 przedstawiono wynik działania algorytmu ze zmodyfikowaną 
funkcją nagrody/kary dla systemu o takich samych parametrach jak w podrozdziale 4.2. 
Podobnie jak w tamtym przypadku system poddawany jest uczeniu się w pewnych 
ilościach epok z losowo generowanym stanem początkowym, a następnie przeprowadza 
się eksperyment dla określonego stanu początkowego, dokładnie takiego samego jak w 
podrozdziale 4.2. Widoczna jest ogromna różnica zarówno w ilości epok trenujących, 
po których osiągane jest pasmo zbieżności (2*104 epok w porównaniu z kilkoma 
epokami), jak również liczbie kroków prowadzących do rozwiązania problemu (50-100 
w porównaniu z 20-25). Wyniki te doskonale ilustrują wpływ funkcji nagrody/kary na 
efektywność algorytmu. Należy pamiętać, iż implementacja nagrody/kary zależnej od 
oddziaływań zmienia nieco model agenta. W omawianym przypadku agenci muszą być 
„inteligentniejsi” niż ci realizujący proces uczenia się przedstawiony w podrozdziale 
4.2. Powinni potrafić określić kierunek, w którym znajduje się docelowe pole agentów 
pasywnych.
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Rys. 4.3 Poprawa działania systemu ze wzrostem ilości epok trenujących dla algorytmu 
jakościowego ze zmodyfikowana funkcją nagrody/kary. (Wartości średnie wyznaczone 
na podstawie 50 przebiegów)1.

Algorytm ze zmodyfikowaną funkcją nagrody/kary testowano również dla 
większych systemów. Na rys. 4.4 przedstawiono wyniki dla systemu składającego się z 
1 agenta pasywnego i 3 aktywnych, umieszczonych na kracie o krawędzi 10, przy czym 
ustalony stan początkowy, służący do testów po określonej ilości epok trenujących 
pozostaje taki sam jak w poprzednim przypadku. Okazuje się, że zwiększenie krawędzi 
kraty, bez zmiany położenia początkowego agentów ma największy wpływ w 
początkowej fazie działania systemu. Po osiągnięciu pasma zbieżności różnice są 
nieznaczne.

Rys. 4.4 Zależność liczby kroków, niezbędnych do realizacji zadania po zwiększeniu 
krawędzi układu do 10 jednostek. (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 
przebiegów).

1 Wzory wykorzystane do obliczenia wielkości błędów zaznaczonych na wykresach przedstawiono w 
Dodatku.
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Kolejny eksperyment przeprowadzono dla systemu o krawędzi 10 jednostek i 
takiej samej jak poprzednio liczbie agentów (rys. 4.5). Przypadek ten różni się od 
poprzedniego innym ustalonym stanem początkowym, służącym do testów - agenci 
rozmieszczeni są w rogach kraty: agent pasywny w prawym górnym rogu, a agenci 
aktywni w pozostałych rogach. Tym razem liczba kroków niezbędna do wykonania 
zadania jest znacznie większa niż w poprzednich przypadkach. Ponadto pasmo 
zbieżności ma dużo większą szerokość. Fakt ten można tłumaczyć podobnie jak w 
przypadku algorytmu omawianego w podrozdziale 4.2. Agenci aktywni nie „widząc” 
innych agentów zachowują się przypadkowo i niezależnie od posiadanej wiedzy. Gdy 
odległości pomiędzy nimi w stanie początkowym są niewiele większe od promienia 
percepcji liczba ruchów losowych jest stosunkowo mała, natomiast początkowe 
rozproszenie agentów znacznie wydłuża czas przypadkowych działań.

Rys. 4.5 Poprawa działania systemu ze wzrostem ilości epok trenujących dla układu o 
krawędzi 10 jednostek z 4 agentami umieszczonymi w rogach kraty. (Wartości średnie 
wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).

Rys. 4.6 Poprawa działania systemu ze wzrostem ilości epok trenujących dla układu o 
krawędzi 10 jednostek z 4 agentami aktywnymi i 3 pasywnymi. (Wartości średnie 
wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).
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Na rys. 4.6 przedstawiono wyniki dla systemu o krawędzi 10, składającego się z 
4 agentów aktywnych i 3 pasywnych. W testowanym stanie początkowym agenci 
aktywni skupieni są w pobliżu lewego dolnego rogu kraty a agenci pasywni 
rozmieszczeni są w pozostałych rogach. W tym przypadku liczba kroków i szerokość 
pasma zbieżności są mniejsze z uwagi na początkowe odpychanie się agentów 
aktywnych.

Jednym z powodów znacznych wahań liczby kroków w dalszej fazie działania 
systemu jest „gubienie”, czyli tracenie z pola widzenia agentów pasywnych przez 
agentów aktywnych. Sytuacja taka może wystąpić gdy np. dwaj agenci aktywni „widzą” 
dwóch pasywnych i obaj podążają za tym samym, zostawiając drugiego. Podobnie jeśli 
dwóch lub więcej agentów aktywnych prowadzi jednego pasywnego, na skutek złożenia 
przesunięć agent pasywny może „uciec” poza obszar percepcji prowadzących go 
agentów (rys. 4.7).

Rys. 4.7 Przykład „ucieczki” agenta pasywnego.

4.9. Podsumowanie

Niniejszy rozdział poświęcono zagadnieniu maszynowego uczenia się w systemach 
wieloagentowych. W przedstawionych metodach i algorytmach uczenia się uwagę 
zwraca złożoność zagadnień związana z wzajemnym oddziaływaniem agentów, ich 
dynamiką i skalowalnością systemów.

Tradycyjnie zagadnienia zastosowania metod sztucznej inteligencji do systemów 
rozproszonych dzieli się na dwa główne nurty:

• rozproszone rozwiązywanie problemów, polegające na dekompozycji i 
rozdzieleniu zadania pomiędzy poszczególne węzły systemu, a następnie 
wspólnej konstrukcji rozwiązania,

• systemy wieloagentowe, podkreślające zależność zachowań agentów przy 
zachowaniu pewnego stopnia autonomii.

Widoczna jest jednak tendencja do szukania rozwiązań pośrednich pomiędzy 
tymi podejściami, łączących dekompozycję, znacznie upraszczającą opis systemu, i 
zachowanie elementów modelujących wzajemne oddziaływanie jednostek. Podejście
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takie umożliwia otrzymanie efektywnego rozwiązania wielu złożonych problemów 
praktycznych, mających szerokie zastosowanie.

Połączenie obu wymienionych nurtów jest realizowane również w algorytmie 
dla problemu pasterza ze zmodyfikowaną funkcją nagrody/kary. Mimo pewnych 
mankamentów algorytm ten pozwala uzyskać dość dobre wyniki.
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5. Naturalny układ odpornościowy

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawy immunologii i zasady 
działania układu odpornościowego kręgowców.

Powstała na gruncie XIX-to wiecznej patologii i mikrobiologii, immunologia 
została sformalizowana dopiero po II wojnie światowej, kiedy to wprowadzono pojęcie 
„swój-obcy”, jako metaforę tłumaczącą reaktywność immunologiczną. W oryginalnym 
sformułowaniu „swoje” składniki są ignorowane przez system odpornościowy, podczas 
gdy „nie swoje” - patogeny, substancje obce, pochodne własnych elementów - są 
przetwarzane i niszczone. Jeszcze w późnych latach 70-tych XX wieku pojęcie „swój- 
obcy” stanowiło podstawę teorii odporności, a immunologia rozumiana była jako nauka 
o „rozróżnianiu swój-obcy”. Najnowsze badania w dziedzinie biologii i autoodporności 
wskazują na występowanie zjawisk, dla których jednoznaczne rozróżnienie swój-obcy 
nastręcza znaczne trudności. W nowo powstających modelach pojęcie swój-obcy jest 
więc tylko metaforą, której podstawy naukowe i filozoficzne są coraz bardziej zawodne.

Według najnowszych osiągnięć immunologii układ odpornościowy to 
wielowarstwowy system wykrywania patogenów [50]. Jedną z jego warstw jest 
wrodzony układ odpornościowy, zawierający elementy istniejące u najstarszych 
wielokomórkowców. Występuje on u roślin, bezkręgowców i kręgowców, nie zmienia 
się w czasie. Inna warstwa - system adaptacyjny, podlegający modyfikacjom w ciągu 
życia jednostki - pojawiła się dopiero u ryb chrząstkowych. U wyższych organizmów 
występuje zarówno odporność wrodzona jak i adaptacyjna, przy czym istnieje wiele 
mechanizmów wspólnych dla obu systemów, co uniemożliwia czasami jednoznaczne 
określenie wyraźnej granicy pomiędzy ich składnikami.

Pozostałe, najbardziej elementarne warstwy układu odpornościowego to skóra i 
bariera fizjologiczna (temperatura, pH, łzy itp.).

5.1. Wrodzony układ odpornościowy

Wrodzony układ odpornościowy to pierwotny system wykrywania patogenów, oparty 
na rozpoznawaniu wzorców cząsteczek związanych z mikrobami. Wykorzystuje 
receptory umieszczone na ścianach fagocytów, rozproszonych po całym organizmie. 
System odpornościowy wrodzony wykrywa szerokie spektrum patogenów i reaguje 
niemal natychmiast na pojawienie się mikroba w organizmie. Wykrycie mikroba jest 
sygnałem uaktywniającym komórki wywołujące odpowiedź adaptacyjną.
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5.2. Adaptacyjny układ odpornościowy

O ile głównym zadaniem wrodzonego układu odpornościowego jest wywołanie 
odpowiedzi immunologicznej, to rola układu adaptacyjnego polega na porównaniu 
„swoich” elementów z „obcymi”. Z punktu widzenia sztucznej inteligencji adaptacyjny 
układ odpornościowy jest tą bardziej interesującą częścią układu odpornościowego 
głównie dlatego, iż ma zdolność uczenia się. Można w nim wyodrębnić własności i 
mechanizmy charakterystyczne dla złożonych układów adaptacyjnych, wymienione w 
podrozdziale 1.2 [105],

5.2.1. Agregacja

W naturalnym układzie odpornościowym, podobnie jak w większości złożonych 
systemów adaptacyjnych można wyróżnić agregację statyczną i dynamiczną.

Agregacja statyczna odnosi się do podstawowej struktury układu 
odpornościowego, na którą składają się różne typy komórek. Najważniejszym typem są 
limfocyty (białe krwinki), wyposażone w receptory, zdolne do wiązania specyficznych 
dla danego limfocytu patogenów lub ich pochodnych. Limfocyty dzieli się na dwie 
główne grupy:

• Limfocyty typu B (zwane B-komórkami). Komórki te dojrzewają w szpiku 
kostnym i produkują przeciwciała, stanowiące podstawowy składnik 
humoralnego układu odpornościowego, zwalczającego wirusy i bakterie w 
płynach organicznych (np. krwi). Receptory limfocytów typu B znajdują się na 
ich powierzchni. Fragment receptora przeciwciała, służący do identyfikacji 
innych molekuł nazywany jest paratopem, natomiast fragment antygenu, do 
którego może dołączyć paratop to epitop. Limfocyt podlega aktywacji gdy liczba 
związanych receptorów przekracza pewną wartość progową.

• Limfocyty typu T (zwane w skrócie T-komórkami). Są podstawowym 
składnikiem komórkowego systemu odpornościowego zajmującego się innymi 
zainfekowanymi komórkami. Komórki te dojrzewają w grasicy, gdzie 
poddawane są procesowi selekcji negatywnej. Polega on na filtrowaniu 
limfocytów typu T, tak aby przetrwały tylko te, które nie reagują z własnymi 
peptydami. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje limfocytów typu T:

o Cytotoksyczne limfocyty T (Tc komórki) rozpoznają komórki 
prezentujące obce lub nieprawidłowe białka za pomocą receptorów 
badających powierzchnie komórek. W przypadku napotkania 
zainfekowanej komórki niszczą ją wraz z jej wirusami.

o Pomocnicze limfocyty T (Th komórki) oddziałują z makro fagami 
(których zadanie polega na pochłanianiu niebezpiecznych związków) 
a ponadto wytwarzają cytokiny, wywołujące proliferację komórek 
typu B i T.

o Supresorowe limfocyty T (Treg komórki) odgrywające ważną rolę w 
regulacji odporności poprzez hamowanie nadmiernie aktywnych 
komórek układu odpornościowego.

54



Rys. 5.1 (za [99]) a) schemat budowy B-komórki, b) schemat budowy przeciwciała

Oprócz wymienionych komórek w skład układu odpornościowego wchodzą 
wyspecjalizowane komórki prezentujące antygen (komórki APC), takie jak np. 
makrofagi, oraz komórki MHC (Major Histocompatibility Complex). Komórki APC 
wchłaniają napotkany antygen i poddają go enzymatycznej fragmentacji, w wyniku 
której powstająpeptydy antygenetyczne [71], Fragmenty tych peptyd są przyłączane do 
komórek MHC i prezentowane na ich powierzchni. Pomocnicze limfocyty T przy 
pomocy receptorów rozpoznają specyficzne dla siebie kombinacje peptyd-MHC, co 
prowadzi do ich aktywacji. W wyniku aktywacji ulegają podziałowi i wydzielają 
substancje pobudzające limfocyty typu B. Receptory tych ostatnich rozpoznają wolne 
części antygenów, niezwiązane z cząsteczkami MHC.

Aby doszło do aktywacji limfocytu typu B, konieczna jest tzw. 
kostymulacja [112], Polega ona na połączeniu dwóch sygnałów: pierwszy sygnał 
pojawia się gdy liczba antygenów związanych przez receptory limfocytów typu B 
przekracza pewną wartość progową a drugi sygnał pochodzi od pomocniczych 
limfocytów T. Limfocyt typu B, który otrzymał wyłącznie pierwszy sygnał jest 
niszczony. Ponieważ dojrzewające w grasicy limfocyty typu T tolerują większość 
antygenów własnych organizmu (selekcja negatywna), kostymulacja eliminuje groźny 
proces samo-destrukcyjnej odpowiedzi auto immunologicznej.

Wszystkie typy komórek wchodzących w skład adaptacyjnego układu 
odpornościowego działają wspólnie i uzupełniają się nawzajem, w celu obrony 
organizmu przed obcymi patogenami. Bez pomocy T-komórek B-komórki nie byłyby 
np. w stanie wykryć patogenów, ukrytych w komórkach organizmu i jednocześnie 
niszczących je. Ponadto określone limfocyty typu T są odpowiedzialne za regulację 
aktywności innych limfocytów. Dynamiczna agregacja polega więc na wzajemnych 
oddziaływaniach komórek, prowadząc do efektywniejszej odpowiedzi obronnej 
organizmu.
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Rys. 5.2 (za [24]) Mechanizmy obronne układu odpornościowego.

5.2.2. Przepływy

Zjawiska przepływów występują na kilku etapach działania układu odpornościowego. 
Poczynając od przepływu komórek odpornościowych przez organizm aż po przepływ 
związków produkowanych w wyniku stymulacji przez antygeny. Uaktywnione 
limfocyty typu B dzielą się, co prowadzi do powstania wielu krótko żyjących klonów. 
Klony rozprzestrzeniają się w organizmie poprzez krew i limfę. Liczba klonów 
produkowanych przez pojedynczy limfocyt zależy od jego dopasowania do antygenu. 
Klony podlegają hipermutacji somatycznej, mającej na celu wyprodukowanie 
paratopów możliwie najlepiej dopasowanych do epitopów atakujących organizm 
antygenów. W procesie selekcji klonalnej klony słabo wiążące antygeny są usuwane z 
organizmu, natomiast klony dobrze dopasowane do antygenu przeżywają 
przekształcając się w komórki plazmatyczne lub pamięciowe. Komórki plazmatyczne 
uwalniają duże ilości swoistych przeciwciał, podczas gdy pamięciowe krążą w płynach 
ustrojowych, nie wytwarzając przeciwciał i dopiero przy ponownym spotkaniu z 
właściwym sobie antygenem przekształcają się w limfocyty, zdolne do produkcji 
przeciwciał o wysokim stopniu dopasowania do danego antygenu [24],
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Rys. 5.3 (za [24]) Schemat selekcji klonalnej.

5.2.3. Nieliniowość

Jednym z przykładów nieliniowości jakie można zaobserwować w układzie 
odpornościowym jest efekt wysycenia produkcji przeciwciał. Niezależnie od ilości 
patogenów obecnych w organizmie, produkcja przeciwciał nie przekracza pewnego 
poziomu. Nieliniowość przejawia się ponadto w braku addytywności oddziaływań 
przeciwciał. Dwa wspólnie działające przeciwciała wywierają na antygen efekt różny 
od sumy ich oddziaływań indywidualnych. Zasada ta odnosi się do wszystkich 
elementów układu odpornościowego.

5.2.4. Różnorodność

Jak już wspomniano w punkcie 5.2.1 naturalny układ odpornościowy składa się z wielu 
elementów, np. komórek typu B, komórek typu T, makrofagów, komórek APC. W jego 
skład wchodzą ponadto narządy takie jak grasica, szpik kostny i węzły chłonne.

Różnorodność układu odpornościowego jest widoczna również na niższym 
poziomie jego struktury. Np. receptory limfocytów tworzą bardzo zróżnicowany zbiór, 
zdolny do wykrywania jeszcze bogatszego spektrum antygenów.

Różnorodność receptorów, w które wyposażone są limfocyty jest niezbędna do 
zapewnienia kompletności repertuaru immunologicznego. Idea kompletności została 
zaproponowana przez Coutino [19] i rozwinięta przez Perelsona [77], Polega ona na 
umiejętności rozpoznania wszystkich antygenów. Ideę tę można przedstawić posługując 
się pojęciem przestrzeni kształtów. Układ odpornościowy danego człowieka może być 
reprezentowany przez koło o powierzchni V (rys. 5.4). Koło to odpowiada skończonej 
liczbie różnych kombinacji genów tworzących paratop danego przeciwciała. Każde 
przeciwciało A może rozpoznać określoną liczbę kombinacji genów, czyli pewien
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obszar Ve w przestrzeni kształtów, zwany sąsiedztwem rozpoznania i odpowiadający 
epitopom antygenów. Przyjmuje się, że repertuar przeciwciał jest kompletny, jeśli ich 
sąsiedztwa rozpoznania pokrywają całą przestrzeń kształtów.

Rys. 5.4 (za [77]) Diagram reprezentacji przestrzeni kształtów.

5.2.5. Identyfikacja

Różnorodność układu odpornościowego wiąże się mechanizmem identyfikacji jego 
składników. Mimo iż nie istnieją dwa idealnie takie same elementy, komórki tego 
samego typu mają pewne wspólne cechy, umożliwiające ich identyfikację. Dotyczy to 
wszystkich komórek i cząsteczek, tworzących układ odpornościowy.

5.2.6. Model wewnętrzny

Przeciwciała najlepiej dopasowane do atakującego antygenu są przechowywane w 
komórkach pamięciowych. Należy jednak pamiętać, iż limfocyty typu B żyją tylko 
kilka dni i po zwalczeniu infekcji są usuwane z organizmu. Istnieje teoria, według której 
czas życia komórek pamięciowych jest znacznie dłuższy, porównywalny z czasem życia 
organizmu [60], Inna teoria zakłada, że komórki pamięciowe są nieustannie 
stymulowane przez pozostałości obcych związków [34],

W procesie dojrzewania swoistości zwiększa się liczba klonów lepiej 
dopasowanych do atakującego antygenu. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczebność 
repertuaru odpornościowego, wzrostowi liczebności jednych musi towarzyszyć spadek 
liczby innych limfocytów. Tak więc limfocyty reagujące na patogeny, które nie 
pojawiły się od dawna powinny być usuwane. Może się również zmniejszać liczba 
limfocytów, które nie powstały w wyniku reakcji pierwotnej a ich zadanie polega na 
reagowaniu na nowe antygeny [76], Należy jednak wziąć pod uwagę, że spełniony musi 
być warunek kompletności repertuaru odpornościowego. Niezbędne są więc 
mechanizmy regulujące, które podtrzymywałyby różnorodność limfocytów a 
równocześnie umożliwiały „zapamiętanie” napotkanych wzorców.

58



W 1974 roku Jerne zaproponował do opisu układu odpornościowego teorię sieci 
idiotypowej, tworząc nową metaforę immunologiczną, opartą na rozpoznawaniu, 
pamięci i uczeniu się [51], Podany przez niego model układu odpornościowego, jako 
samoregulującego, inteligentnego systemu był analogiczny do modelu układu 
nerwowego.

Teoria sieci idiotypowej Jerne’a zakłada, że przeciwciała tworzą złożony 
system, ściśle ze sobą powiązanych elementów. Mogą one rozpoznawać nie tylko obce 
antygeny ale również własne elementy jako antygeny (tzw. idiotopy). Nie ma istotnej 
różnicy pomiędzy „rozpoznającym” a „rozpoznanym”, ponieważ każde przeciwciało 
spełnia obie role. Rozróżnienie „swój-obcy” traci sens, bo system stanowi kompletną 
całość. Układ złożony jest z zazębiających i rozpoznających się wzajemnie jednostek, 
każdy jego element oddziałuje z innymi określonymi składnikami, tworząc 
skomplikowaną sieć. Gdy do systemu wprowadzony zostanie element „rozpoznawany” 
(tzn. oddziałujący z jego składnikami), system ulega zaburzeniu, co prowadzi do 
rozpoczęcia odpowiedzi immunologicznej. Krótko mówiąc system „zna” tylko siebie. 
Jerne zastąpił oddziaływania przeciwciało - antygen znacznie bardziej złożonymi 
funkcjami, które bazując na samo-rozpoznaniu prowadziły do samo-regulacji.

Idea sieci idiotypowej Jerne’a została wykorzystana w wielu modelach układu 
odpornościowego, znajdując również potwierdzenie doświadczalne (np. [50]).

Przyjmuje się, że limfocyty typu B są stymulowane nie tylko przez 
oddziaływania z antygenami ale też przez oddziaływania z sąsiednimi limfocytami, 
połączonymi w sieć. W modelu Farmera [29], wykorzystującym hipotezę sieci Jerne’a, 
paratopy i epitopy są najważniejszymi elementami w procesie rozpoznawania. 
Eksperymentalnie potwierdzono, że przeciwciała również posiadają epitopy, 
odgrywające istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej. Zbiór epitopów 
prezentowanych przez różne części zbioru przeciwciał nazywa się idiotypem. Idiotop 
natomiast to pojedynczy idiotypiczny epitop.

Na rysunku poniżej przedstawiono podstawową zasadę modelu 
zaproponowanego przez Perelsona [77], B-komórka 1 stymuluje trzy sąsiednie 
B-komórki: 2, 3, 4, ulegając równocześnie supresji ze strony tych komórek. W ten 
sposób tworzy się samo-regulująca sieć. Po wprowadzeniu antygenu, rośnie znacznie 
stymulacja rozpoznających go B-komórek i rozpoczyna się proces selekcji klonalnej. 
Gdy antygen zostanie usunięty, liczba oddziałujących z nim B-komórek znacznie się 
zmniejszy, ale dzięki interakcji z podobnymi B-komórkami pozostanie na pewnym 
poziomie. Jeśli jest więcej podobnych B-komórek, będą się one „wspierały” w 
strukturze sieci, poprzez oddziaływania paratop - idiotop. Doprowadzi to do powstania 
obszarów B-komórek „pamiętających” dany antygen i szybko reagujących w przypadku 
ponownego pojawienia się intruza. Działanie sieci służy jako mechanizm wspierający 
utrzymywanie stymulacji B-komórek, aby umożliwić ich przetrwanie.
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Rys. 5.5 (za [99]) Ilustracja hipotezy sieci idiotypowej Jerne’a.

Gdy do układu wprowadzony zostanie antygen 4, jego epitop jest rozpoznawany 
(w różnym stopniu) przez zbiór różnych paratopów pi. Paratopy te należą do 
przeciwciał wyposażonych w pewne idiotopy [24]. Zbiór paratopów pi jest więc 
związany ze zbiorem idiotopów z'/. Symbol ppi oznacza zbiór przeciwciał, które 
rozpoznają dany antygen i których koncentracja rośnie w jego obecności. Zbiór 
idiotopów i] jest rozpoznawany przez zbiór paratopów p2, związanych ze zbiorem 
idiotopów zb- Ponieważ wzrosła koncentracja zbioru przeciwciał pjij, wzrośnie również 
koncentracja p2i2- Kontynuując ten łańcuch można dojść do przeciwciał pni„, których 
epitopy są podobne do epitopu antygenu A. Utworzy się pętla zwana pętlą katalityczną. 
Przeciwciała pnin będą rozpoznawane przez przeciwciała pjii i nawet po usunięciu 
antygenu A jego charakterystyka będzie pamiętana przez przeciwciałapnin.
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Dynamika systemu immunologicznego

Obcy element stymulujący
co
T
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rozpoznający j 

_ x"” f i

ID
Zbiór nieokreślony

Zbiór
anty-idio typ o wyX

a) b)
Rys. 5.6 (za [24]) Sieć idiotypowa. a) antygen stymuluje przeciwciała typu 1, co 
powoduje pobudzenie przeciwciał typu 2 itd. b) bardziej szczegółowy obraz sieci 
idiotypowej.

5.2.7. Elementy składowe

Paratop, będący fragmentem receptora limfocytu jest łańcuchem złożonym z genów. 
Geny wybierane są z bibliotek genów w celu konstrukcji receptorów limfocytów. 
Można przyjąć, iż pojedyncze geny i biblioteki genów stanowią podstawowe elementy 
składowe układu odpornościowego.

5.3. Odpowiedź wtórna

Cykl aktywacja - proliferacja - dyferencjacja powtarza się wielokrotnie zapewniając 
wysoką swoistość limfocytów typu B, czyli jak najlepsze dopasowanie ich paratopów 
do epitopu danego antygenu [112], Proces dojrzewania swoistości stanowi pierwotną 
odpowiedź układu immunologicznego, trwającą nawet do kilku tygodni. Kończy się 
usunięciem atakujących organizm patogenów. Powtórne wprowadzenie znanego 
antygenu wywołuje gwałtowną reakcję obronną organizmu, tzw. odpowiedź wtórną 
(rys. 5.7).
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Rys. 5.7 (za [24]) Odpowiedź pierwotna, wtórna i reaktywność krzyżowa układu 
odpornościowego.

Ciekawą cechą odpowiedzi wtórnej jest fakt, iż uruchamiana jest nie tylko przy 
ponownym wystąpieniu danego antygenu ale również gdy pojawiają się antygeny 
podobne. Zjawisko to nosi nazwę reaktywności krzyżowej. Przeciwciała powstałe w 
wyniku stymulacji danym antygenem są zdolne do wiązania innych.

5.4. Metadynamika układu odpornościowego

Sieć immunologiczna może tworzyć nowe wzorce na całej swojej przestrzeni i posiada 
samo-regulujący mechanizm, utrzymujący strukturę tej sieci [104], Metadynamikę 
układu odpornościowego można określić w następujący sposób. Ciągle wytwarzane są 
nowe przeciwciała i B-komórki, będące zróżnicowaną reprezentacją atakującej 
populacji antygenów. Produkowana jest duża liczba B-komórek, ale nie wszystkie są 
przyjmowane przez system i wiele z nich, na skutek braku interakcji z innymi 
B-komórkami sieci w końcu umiera. Pomimo dynamicznych zmian w liczbie 
B-komórek, spowodowanych raz gwałtownym wzrostem ich produkcji a innym razem 
szybkim zanikaniem, tworzy się stabilna struktura sieciowa. Wyłanianie się tej struktury 
wynika z topologicznej samo-organizacji w obrębie sieci, mającej na celu zapis 
wszystkich ataków antygenów. Metadynamika układu odpornościowego pozwala na 
zachowanie jego tożsamości w czasie z jednoczesną możliwością dostosowania się do 
nowych sytuacji [8].

5.5. Podsumowanie

Układ odpornościowy to obok układu nerwowego i hormonalnego jeden z 
najważniejszych i najbardziej skomplikowanych układów w przyrodzie. Mimo iż nie 
jest jeszcze do końca poznany i niektóre jego mechanizmy wymagają dalszych badań, 
to podobnie jak układ nerwowy stanowi inspirację dla zastosowań w innych
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dziedzinach. Szczególnie interesujące wydaje się być wykorzystanie umiejętności 
uczenia się poprzez interakcje z otoczeniem. Układ odpornościowy jest systemem 
rozproszonym, bez centralnego sterowania, potrafiącym rozróżniać własne elementy od 
obcych. Ma zdolność adaptacji nowych wzorców przy jednoczesnym pamiętaniu 
wcześniejszych z wykorzystaniem inteligentnej, samo-organizującej się sieci.
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6. Sztuczne systemy immunologiczne

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie pokrótce teoria sztucznych systemów 
immunologicznych, jej najbardziej reprezentatywne modele i zastosowania.

Sztuczne systemy immunologiczne {Artificial Immune Systems - AIS) to 
systemy komputerowe, wykorzystujące podstawy teoretyczne immunologii oraz 
obserwowane funkcje, zasady i modele immunologiczne, w zastosowaniu do 
rozwiązywania kompleksowych problemów domenowych [23]. Zadanie tych systemów 
nie polega na dokładnym odwzorowaniu działania naturalnego układu 
odpornościowego a jedynie na wykorzystaniu pewnych zachowań i mechanizmów 
charakterystycznych dla tego złożonego systemu adaptacyjnego.

6.1. Własności sztucznych systemów immunologicznych

Algorytmy oparte na metaforze immunologicznej podobnie jak naturalny układ 
odpornościowy mają następuj ące własności [112], [99]:

• Rozpoznawanie - system immunologiczny rozpoznaje i klasyfikuje ogromną 
liczbę różnych wzorów i odpowiednio na nie reaguje.

• Wyodrębnianie wspólnych cech - system wyodrębnia charakterystyczne cechy 
antygenu i filtruje zakłócenia cząsteczkowe.

• Różnorodność - dzięki procesowi hipermutacji somatycznej w obecności 
antygenu tworzony jest zbiór różnorodnych przeciwciał, przygotowujących 
system do obrony przed podobnymi strukturami antygenów.

• Uczenie się- mechanizm uczenia się pozwala na dostosowanie się systemu do
nowo prezentowanych antygenów; stykając się z nimi po raz kolejny system 
szybko przywołuje właściwy sposób obrony.Pamięć - bardzo efektywnie 
zorganizowana, rzadko używane informacje są usuwane, natomiast
przechowywane są dane umożliwiające szybką reakcję obronną w przypadkach, 
gdy nowy antygen jest jedynie podobny do wcześniej
zapamiętanego.Rozproszona detekcja - system jest rozproszony, nie istnieje 
zarządzanie centralne, każdy limfocyt podlega osobnej stymulacji i specyficznie 
reaguje na dany antygen.Samo-regulacja - główną rolę w dynamice populacji 
systemu immunologicznego odgrywają oddziaływania lokalne.

Po raz pierwszy metaforę immunologiczną do uczenia maszynowego 
wykorzystano w 1986 roku [29], Jednakże ostatnie dziesięciolecie przyniosło 
największy rozwój w tej dziedzinie. Zaproponowano wiele algorytmów, 
wykorzystujących najczęściej trzy elementy układu odpornościowego: teorię sieci 
idiotypowej, mechanizm selekcji negatywnej i zasadę selekcji klonalnej [20]. W
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kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną najbardziej reprezentatywne 
algorytmy sieciowe i selekcji klonalnej. Te pierwsze charakteryzują się występowaniem 
powiązań pomiędzy grupami elementów systemu bądź wszystkimi elementami. 
Powiązania te powodują oddziaływanie składników systemu nie tylko z otoczeniem ale 
i między sobą. Natomiast w algorytmach selekcji klonalnej elementy systemu nie są ze 
sobą bezpośrednio powiązane. Oddziałują bezpośrednio jedynie z otoczeniem a 
pośrednio (np. przez operator klonowania) z innymi składowymi systemu [114],

6.2. Modele oddziaływań sieciowych

6.2.1. Model Perelsona

Teoria sieci idiotypowej Jerne’a, omówiona w podrozdziale 5.2.6, zapoczątkowała 
rozwój formalnej, matematycznej struktury układu odpornościowego. W oparciu o 
prace Jerne’a Perelson [76] rozwinął teorię sieci idiotypowej, proponując min. B model, 
opisujący dynamikę B-komórek. Zgodnie z B modelem ewolucja w czasie populacji x,- 
klonu i opisana jest następującym równaniem różniczkowym:

dx,—- = m +
dt

(6.1)

gdzie:
m - nowo wygenerowane komórki ze szpiku kostnego,

p - współczynnik proliferacji komórek,

flhfi - funkcja definiująca ułamek klonujących się komórek w zależności od „pola” A,-, 

d - współczynnik wymierania komórek.

Ponieważ B-komórki ulegają klonowaniu tylko wtedy, gdy są pobudzone, 
funkcję^/) nazywa się funkcją aktywacji lub proliferacji.

Przyjmuje się, że całkowita stymulacja klonu i jest liniową kombinacją populacji 
innych oddziałujących klonów j oraz antygenów k. Ta liniowa kombinacja nosi nazwę 
„pola” ht, działającego na klon xt i wyraża się wzorem:

j

Jijxj (6-2)
k

gdzie:

Jij - określa siłę oddziaływania (lub dopasowanie) pomiędzy klonami xt a x7; 

Jtk - określa siłę oddziaływania pomiędzy klonami x, a antygenem ł;

Ak - koncentracja antygenu k.
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Wybór macierzy J determinuje topologię sieci. W najprostszym podejściu 
przyjmuje się, że Jy wynosi 1 lub 0, co odpowiada istnieniu oddziaływania lub jego 
braku. Podobnie jest dla macierzy opisującej oddziaływania B-komórek z antygenami.

Bardzo ważną rolę w B modelu pełni funkcja aktywacji. Odpowiada ona 
fenomenologicznemu opisowi aktywacji B-komórek, opartemu na obserwacjach 
doświadczalnych. Funkcja ta przyjmuje wartości od 0 do 1 a po zlogarytmowaniu 
argumentu h, ma kształt krzywej Gaussa. Na rys. 6.1 przedstawiono przykładowy 
wykres funkcji aktywacji oraz wpływ parametrów p i d na wielkość populacji 
B-komórek. Zgodnie z równaniem 6.1 maksymalny wzrost populacji xt wynosip-d. Aby 
mogła wystąpić klonalna ekspansja, p musi być większe od d. Zgodnie z danymi 
eksperymentalnymi przyjmuje się, iż d!p=Q,5. W związku z tym podział B-komórki 
następuje gdy wartość funkcji aktywacji wynosi dtp. Na lewo od maksimum funkcji 
aktywacji zwiększanie „pola” h, prowadzi do wzrostu współczynnika aktywacji, co 
odpowiada stymulacji B-komórek. Dla wartości ht większych od odpowiadającej 
maksimum następuje spadek współczynnika aktywacji, obrazujący supresję komórek.

Rys. 6.1 (za [76]) Wykres funkcji aktywacji

W pracy [76] pokazano, iż już w przypadku dwóch typów B-komórek i jednego 
typu antygenu rozwiązanie układu równań otrzymanych na podstawie równania 6.1 
opisuje zachowanie się sieci typowe dla układu odpornościowego. Zmiany koncentracji 
B-komórek określonego typu odpowiadają proliferacji i supresji, ponadto uwidaczniają 
się takie mechanizmy jak odpowiedź pierwotna i wtórna.

6.2.2. Model Farmera

W 1986 roku Farmer et al. [29] zaproponowali dynamiczny model sztucznego systemu 
immunologicznego, oparty na teorii sieci idiotypowej Jerne’a. Wykorzystano w nim 
równania różniczkowe, opisujące dynamikę systemu, określono próg dla usuwania 
nieprzydatnych przeciwciał i wprowadzono operatory genetyczne do tworzenia nowych. 
Pokazano, iż równania dynamiki systemu immunologicznego i zaproponowanego 
systemu klasyfikującego przyjmują tę samą formę, co dowodzi możliwości ich 
wykorzystania w modelach uczenia się.
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W modelu nie występują elementy takie jak limfocyty typu T czy makrofagi, 
natomiast limfocyty typu B i antygeny reprezentowane są przez sekwencje zer i jedynek 
o różnej długości. Przeciwciało jest reprezentowane przez epitop i paratop, połączone w 
jeden ciąg. Przyjęto, że paratop oddziałuje z epitopem innego przeciwciała lub 
antygenu, jeśli stopień komplementarności między reprezentującymi je łańcuchami 
binarnymi nie przekracza ustalonego progu reakcji s. Stopień komplementarności 
pomiędzyy-tym paratopem a z-tym epitopem oblicza się według wzoru:

gdzie:

m-j =ZG
k V n J

(6-3)

G(x) = x dla x>0 oraz G(x) = 0 dla x<0, 

e,(/7) - odpowiednik n-tego bitu w z-tym epitopie, 

Pj(n) - odpowiednik zz-tego bitu wy-tym paratopie, 

5 - próg reakcji.

Sumowanie po k umożliwia przesuwanie epitopu względem paratopu co jest 
odzwierciedleniem różnych oddziaływań pomiędzy dwoma limfocytami lub limfocytem 
i antygenem, rzeczywiście zachodzących w żywym organizmie. Gdy dla danego 
względnego ustawienia łańcuchów mniej niż 5 bitów jest komplementarnych, funkcja 
dopasowania cząstkowego ma wartość zero. Jeśli dopasowanie występuje dla więcej niż 
jednego przesunięcia, pojedyncze dopasowania dodają się. Na rysunku 6.2 
przedstawiono zasadę obliczania stopnia komplementarności pomiędzy przeciwciałami.

Paratop 1 Idiotop 1

£ £
n 1 1 ; L

Paratop 2 Idiotop 2

Rys. 6.2 (za [99]) Zasada obliczania stopnia komplementarności. Paratop 1 jest 
przyrównany do idiotopu 1 - 6 bitów paratopu jest komplementarnych do idiotopu, 
wskazując na duże wzajemne dopasowanie.

W naturalnym układzie odpornościowym większe dopasowanie dwóch molekuł 
determinuje mocniejsze przyciąganie się a co za tym idzie bardziej gwałtowną reakcję. 
Podobnie w omawianym modelu - im większy stopień komplementarności tym większe 
dopasowanie i silniejsze oddziaływanie.

Przyjmując, iż system składa się z N typów przeciwciał o koncentracjach 
{xi,....xyv} oraz n typów antygenów o koncentracjach {yyn}, układ równań 
różniczkowych opisujących dynamikę systemu ma postać:

67



X- = c
n

+ YJm,JxiyJ
7=1

-klXi (6.4)Imjix.Xj
N

-k}'YJm,jxixj
7=1

Powyższe równanie stanowi uproszczoną i nieco zmodyfikowaną wersję 
równania 6.1. Pierwszy człon przedstawia stymulację paratopu przeciwciała typu i 
przez epitop przeciwciała typu j, natomiast drugi człon reprezentuje supresję 
przeciwciała typu i gdy jego epitop jest rozpoznany przez paratop typu j. Podobnie jak 
w naturalnym układzie odpornościowym, limfocyt, którego przeciwciało rozpoznaje 
epitop innego, ulega hipermutacji somatycznej, czyli jego koncentracja rośnie. 
Rozpoznane przeciwciało jest z kolei eliminowane, czyli koncentracja przeciwciał tego 
typu maleje. Trzeci człon równania odpowiada stymulacji przeciwciała w przypadku 
rozpoznania antygenu. Ostatni człon modeluje tendencje komórek do wymierania gdy 
nie oddziałują z innymi składnikami systemu.

Zgodnie ze wzorem zmiany koncentracji są proporcjonalne do iloczynu 
koncentracji oddziałujących składników i ich wzajemnego dopasowania. Stała c jest 
współczynnikiem, zależnym od liczby zderzeń komórek w jednostce czasu i liczby 
powstałych w wyniku zderzenia przeciwciał. Stała ki odpowiada ewentualnej 
nierównowadze pomiędzy stymulacją i supresją natomiast stała k jest współczynnikiem 
wymierania komórek.

Wartości N i n określające różnorodność zbiorów przeciwciał i antygenów mogą 
się zmieniać. Z równania (6.4) można wyliczyć koncentrację danego typu komórek w 
określonej chwili czasu. Jeśli jest ona niższa od przyjętej wartości progu, dany typ 
przeciwciał jest usuwany z systemu. Mechanizm ten odpowiada metadynamice 
naturalnego układu odpornościowego i stanowi o plastyczności prezentowanego modelu 
oraz jego zdolności przetrwania.

Do generowania nowych typów przeciwciał, powstających w wyniku stymulacji 
paratopu przez epitop, wykorzystuje się operatory genetyczne takie jak krzyżowanie, 
mutację oraz inwersję. Krzyżowanie polega na wyborze dwóch przeciwciał różnych 
typów i wymianie fragmentów łańcuchów pomiędzy nimi, począwszy od pewnego, 
losowo wybranego punktu. Fragmenty łańcuchów odpowiadających paratopowi i 
epitopowi są krzyżowane oddzielnie. Mutacja sprowadza się do wyboru określonego 
punktu zerojedynkowego łańcucha i jego zmianie na przeciwny. Inwersja polega na 
zmianie wszystkich bitów na przeciwne w losowo wybranym podłańcuchu.

Przedstawiony model systemu immunologicznego zawiera wiele uproszczeń w 
porównaniu z układem naturalnym. Pominięto niektóre elementy, inne z kolei 
zmodyfikowano, jak choćby reprezentację przeciwciał. Jego prostota i doświadczalna 
weryfikacja teorii sieci idiotypowej zachęciły jednak do wykorzystania głównych 
założeń modelu w układach uczących się. Najczęściej wykorzystywane są [99]:

• Idea sieci idiotypowej do modelowania pamięci.

• Określenie dopasowania przeciwciał między sobą lub przeciwciała i antygenu, 
w celu oszacowania siły oddziaływania.

• Uproszczona reprezentacja tylko limfocytów typu B i antygenów z pominięciem 
innych komórek.

• Równanie dynamiki systemu, modelujące stymulację komórek.

• Mechanizmy mutacji prowadzące do dywersyfikacji zbioru przeciwciał.
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Kolejny interesujący model oddziaływań sieciowych przedstawiono w 
pracy [62], Zostanie on omówiony w podrozdziale 6.4.

6.3. Algorytmy sieciowe

6.3.1. Algorytm Hunta

Hunt i Cooke [18], [42], [43] zaprezentowali algorytm uczenia się ze wzmocnieniem, 
stosujący metaforę sieci immunologicznej do rozpoznawania obrazów i rzeczywistego 
problemu klasyfikacji sekwencji DNA. Klasyfikacja ma na celu podział sekwencji DNA 
na dwie klasy: zawierającą segment zwany promotorem oraz nie zawierającą 
promotora. Zadanie to jest trudne i do jego rozwiązania proponowano wiele innych 
algorytmów, a ten oparty na metaforze immunologicznej daje jedne z lepszych 
rezultatów. Główne elementy zaadoptowane z systemu odpornościowego to:

• Mechanizmy genetyczne do konstrukcji przeciwciał,

• Selekcja klonalna i dojrzewanie swoistości odpowiedzi immunologicznej,

• Pamięć adresowana zawartością,

• Mechanizmy dopasowania determinujące stymulację przeciwciał,

• Własności samo-organizacji sieci.

System oparty jest na teorii sieci idiotypowej Jerne’a [51], występują w nim 
również elementy takie jak: szpik kostny, antygen i limfocyt typu B. Model tego 
ostatniego stanowi najbardziej skomplikowanym element. Jego struktura umożliwia 
naśladowanie złożonych mechanizmów genetycznych, prowadzących do powstawania 
przeciwciał w naturalnym systemie odpornościowym. W skład B-komórki wchodzą:

• biblioteka genów, z których budowane są nowe przeciwciała,

• sekwencja genów,

• pośrednie sekwencje genów - mRNA, służące do wytworzenia paratopu,

• element łączący z siecią,

• przeciwciało,

• poziom stymulacji.

Przeciwciało wyposażone jest w paratop, reprezentujący wzór binarny, 
wykorzystywany w procesach dopasowania i wiązania antygenu lub innego 
przeciwciała. Obraz antygenu stanowią sekwencje DNA, reprezentujące dane, które 
służą do uczenia systemu. Implementacja szpiku kostnego ma za zadanie wprowadzanie 
nowych B-komórek. W kolejnych wersjach prezentowany model został uproszczony, 
zrezygnowano np. z reprezentacji szpiku kostnego oraz znacznie ograniczono złożoność 
limfocytów typu B. Poniżej znajduje się algorytm działania systemu:
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Inicjuj losowo populację B-komórek 
Ładuj zbiór antygenów
Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny wykonuj:

Wybierz losowo antygen z populacji antygenów
Wybierz losowo punkt w sieci B-komórek, aby umieścić w nim 
antygen
Wybierz pewien procent B-komórek sąsiadujących z punktem
umieszczenia antygenu
Dla każdej wybranej B-komórki

Zaprezentuj antygen i określ siłę wiązania
Jeśli siła wiązania jest wystarczająca określ poziom 
stymulacj i B-komórki
Jeśli stymulacja jest wystarczająca klonuj B-komórkę

Jeśli żadna B-komórka nie wiąże antygenu utwórz nową B- 
komórkę, wiążącą antygen
Uporządkuj B-komórki względem wielkości poziomu stymulacji
Usuń 5% najmniej stymulowanych B-komórek
Generuj n nowych B-komórek (gdzie n odpowiada 25% 
populacj i)
Wybierz m B-komórek, aby dołączyć je do sieci (gdzie m 
odpowiada 5% populacji)

Pseudokod 6.1 Algorytm Hunta.

Na początku tworzona jest sieć B-komórek, na którą składają się losowo 
wybrane elementy zbioru uczącego. Pozostałą część tego zbioru wykorzystuje się jako 
populację antygenów. Antygeny wybiera się losowo i prezentuje umieszczając w 
różnych punktach sieci oraz sprawdza czy są one „rozpoznawane” przez B-komórki z 
sąsiedztwa o określonym promieniu. Jeśli dany antygen jest rozpoznany, tzn. jeśli 
stopień komplementarności z pewną B-komórką, obliczony według wzoru (6.3) 
przekracza ustalony próg, wyznacza się stopień stymulacji B-komórki (6.4). Limfocyty 
o wysokim stopniu stymulacji poddawane są klonowaniu, natomiast klony mutuje się, 
aby otrzymać jeszcze lepiej „dopasowane” komórki.

Gdy antygen nie jest wiązany przez żadną B-komórkę, tworzy się nową, 
dokładnie odpowiadającą danemu antygenowi. Ponadto w każdej iteracji generowana 
jest określona liczba nowych komórek, aby zapewnić różnorodność populacji.

Nowe komórki, powstałe w wyniku hipermutacji lub utworzone w szpiku 
kostnym poddawane są próbie integracji z siecią. Polega ona na znalezieniu najlepiej 
dopasowanych do danej B-komórki elementów sieci i obliczeniu stopnia stymulacji. 
Komórki najmocniej stymulowane pozostają w sieci, natomiast te najgorzej z nią 
związane są usuwane. Dzięki temu w trakcie procesu uczenia się w sieci tworzą się 
spójne podsieci podobnych, silnie ze sobą związanych komórek, których paratopy 
stanowią wewnętrzną reprezentację antygenów zbioru uczącego. Otrzymana w wyniku
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takiego procesu uczenia się (immunizacji) sieć może być wykorzystana do 
rozpoznawania innych podobnych, ale nieidentycznych antygenów. W drugim etapie 
system poddawany jest testom, bez funkcji uczenia, polegającym na sprawdzaniu, czy 
kolejne antygeny są wiązane przez sieć. Etap ten jest analogiczny do odpowiedzi 
wtórnej naturalnego układu odpornościowego.

Zarówno dla ilustrującego przykładu rozpoznawania obrazów jak i 
rzeczywistego zastosowania do klasyfikacji sekwencji DNA, system wykazuje 
zachowanie podobne do naturalnego układu odpornościowego. Sieć wiąże nie tylko 
znane antygeny ale też i różne od wcześniej zaprezentowanych. Autorzy podali, iż w 
przypadku klasyfikacji ze względu na zawieranie segmentu promotora średnio 90% 
nowych, nie wykorzystanych w procesie uczenia się danych zostało sklasyfikowanych 
poprawnie.

Przedstawiony algorytm porównano z innymi systemami uczenia maszynowego, 
takimi jak: Sztuczne Sieci Neuronowe (ANN - Artificial Neural Networks), Uczące 
Systemy Klasyfikujące (LCS - Learning Classifier Systems), Systemy Wnioskowania w 
Oparciu o Przypadki (CBR - Case-Based Reasoning). Algorytm immunologiczny jako 
jedyny łączy w sobie wszystkie niżej wymienione własności:

• Samo-organizacja, a co za tym idzie brak konieczności optymalizacji 
parametrów systemu,

• Uczenie się bez nadzoru,

• Uczenie się na przykładach pozytywnych,

• Tolerancja szumów.
Rezultaty osiągnięte w cytowanych pracach zwróciły uwagę na ogromny 

potencjał, jaki może mieć wykorzystanie sztucznych systemów immunologicznych w 
zadaniach takich jak: klasyfikacja, prognozowanie, diagnostyka i ekstrakcja danych.

W kolejnych pracach przedstawiony model ulegał dalszym modyfikacjom i 
wykorzystywany był do rozwiązywania różnych problemów. Jednym z pierwszych 
zastosowań było stworzenie systemu uczącego dla gry „kółko i krzyżyk” [42]. 
Następnie zaproponowano wykorzystanie przedstawionego algorytmu do tworzenia 
efektywnej pamięci i mechanizmu predykcyjnego dla wnioskowania w oparciu o 
przypadki (CBR) [44], [45], Kolejne zastosowanie opisany system znalazł przy detekcji 
oszustw [46].

Mimo niewątpliwych zalet, potwierdzonych dobrymi wynikami w wielu 
zastosowaniach, zaprezentowany model posiada pewne słabe punkty. Przede wszystkim 
potrzebna jest duża liczba parametrów takich jak: próg komplementarności, decydujący 
o wzajemnym dopasowaniu dwóch komórek; próg stymulacji przeciwciała, 
determinujący klonowanie i mutację; liczba elementów łączących komórkę z siecią. 
Największy jednak mankament stanowi fakt, iż nie istnieje ogólny algorytm uczący się 
a jedynie różne rozwiązania poszczególnych problemów.

6.3.2. System AIS

W pracy [102] zaprezentowano mechanizm uczenia się bez nadzoru sztucznej sieci 
immunologicznej. Przedstawiony tam model AIS stanowi rozwinięcie modelu Hunta. W 
porównaniu z systemem Hunta model B-komórki jest znacznie uproszczony. Składa się
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ona z jednostki danych, elementu dopasowania (paratopu) i poziomu stymulacji. 
Pozostałe dane, nie tworzące sieci B-komórek, wykorzystane sąjako zbiór uczący czyli 
populacja antygenów. Do określenia dopasowania pomiędzy komórkami a i b użyto 
metryki odległości euklidesowej zdefiniowanej w następujący sposób:

J
ND
Z («(„)-*« (6.5)
n=l

gdzie:
ND - liczba wymiarów jednostki danych,

a(n) - pole w komórce n,

b(ri) - odpowiednie pole w komórce b.

Przyjęto, iż pomiędzy dwoma B-komórkami sieci tworzy się łącze, jeśli 
dopasowanie obu komórek nie przekracza progu dopasowania sieci - skalara NAT 
(network affinity threshold), określonego wzorem (6.6). W początkowej fazie tworzenia 
sieci wartość skalara NAT obliczana jest jako średnia odległość euklidesowa pomiędzy 
wszystkimi B-komórkami. Następnie przy każdej przebudowie sieci wartość NAT 
oblicza się ponownie, aby rosło dopasowanie wzajemnie połączonych komórek.

NAT = A (6.6)

gdzie:

affljfi - dopasowanie i-tego łącza,

nl - liczba występujących łączy,

A - stała, umożliwiająca sterowanie skalarem NAT, A e <0, 1>.

Poniżej przedstawiony jest algorytm działania systemu AIS.

Inicjalizuj system AIS
Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny wykonuj:

Prezentuj zbiór uczący
Oblicz poziomy stymulacji wszystkich B-komórek 
Klonuj B-komórki 
Integruj nowe klony z siecią 

Pseudokod 6.2 Algorytm systemu AIS.

Wszystkie jednostki danych zbioru uczącego prezentowane są sieci. Dla każdej z 
nich określa się stopień dopasowania z B-komórkami, tworzącymi sieć. Stopnie 
dopasowania do kolejno prezentowanych antygenów są zapisywane w obiekcie
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B-komórki, aby na ich podstawie wyznaczyć poziom stymulacji. Poziom stymulacji 
komórki liczony jest według wzoru:

5/ = ^(l-pj)+^(1-r/zkJ-(6.7)
x=Q x=0 x=0

gdzie:
pd - odległość euklidesowa pomiędzy daną komórką a antygenem w znormalizowanej 
przestrzeni danych,

(l-pd) - dopasowanie komórki do antygenu,

a - liczba antygenów związanych przez daną komórkę,

n - liczba sąsiadów danej komórki w sieci,

disx - odległość danej komórki od x-ego sąsiada.

Pierwszy człon równania odpowiada stymulacji B-komórki przez antygeny i jest 
równy sumie dopasowań do poszczególnych antygenów; drugi stymulacji przez 
sąsiednie B-komórki w sieci (jego wartość również liczona jest jako suma dopasowań); 
a trzeci supresji od sąsiednich komórek.

Po zaprezentowaniu zbioru uczącego B-komórki poddawane są klonowaniu. 
Ilość wygenerowanych klonów jest proporcjonalna do poziomu stymulacji ze 
współczynnikiem proporcjonalności k, jak pokazano we wzorze (6.8):

ex=k(^/J (6.8)

gdzie:

slx - poziom stymulacji, 

k - stała.

W modelu występują trzy bardzo istotne parametry, których wartości mają 
ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Są to: skalar NAT, liczba iteracji i 
współczynnik prawdopodobieństwa mutacji. Skalar NAT determinuje granulację 
powstającej sieci. Jeśli jego wartość jest zbyt mała, łącza powstają tylko pomiędzy 
bardzo bliskimi komórkami, spójność sieci maleje i nie dostarcza ona użytecznych 
informacji. Z kolei duża wartość skalara prowadzi do zaniku istotnych skupień w sieci, 
czyniąc ją niekompletną. Liczba iteracji, czyli prezentacji zbioru uczącego również 
powinna być starannie dobrana, aby sieć nie została „przeuczona” lub „niedouczona”. 
„Przeuczenie” prowadzi do zbyt dużej specyfikacji, uniemożliwiającej wyciągnięcie 
ogólnych wniosków.

Na podstawie testów systemu na popularnym zbiorze klasyfikacyjnym Irys, 
można zaobserwować, iż oprócz pozytywnych rezultatów pojawiały się pewne 
trudności:

• sieć wykazuje ekspotencjalny wzrost populacji komórek ze wzrostem liczby 
iteracji,

• skalar NAT w końcowej fazie jest tak mały, iż łącza powstają tylko pomiędzy 
bardzo podobnymi, niemal identycznymi komórkami,
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• liczba tworzonych komórek znacznie przewyższa liczbę usuwanych,

• coraz większe rozmiary sieci spowalniają obliczenia i utrudniają interpretację 
wyników.

Konieczna jest zatem modyfikacja przedstawionego modelu, rozwiązująca powyższe 
problemy.

6.3.3. Sztuczny System Immunologiczny z Ograniczeniem 
Zasobów

W swojej pracy doktorskiej Timmis [99] zaproponował model RLAIS (Resource 
Limited Artificial Immune System), który nie wymaga określania liczby iteracji i 
zapewnia kontrolę populacji. Model ten został później rozwinięty i nazwany 
AINE [101], [100],

Podstawowym elementem systemu AINE jest obiekt o nazwie sztuczne 
sąsiedztwo rozpoznania ARB (Artificial Recognition Bali) reprezentujący kilka 
jednakowych B-komórek a nie pojedynczą komórkę. Obiekt ARB odpowiada 
sąsiedztwu rozpoznania w immunologii, odnoszącemu się do strefy w przestrzeni 
kształtów, która może być rozpoznana przez przeciwciało.

Analogicznie do AIS system AINE składa się ze zbioru obiektów ARB i łączy 
pomiędzy nimi, które wskazują na ich wzajemne podobieństwo. Obiekty ARB 
współzawodniczą o reprezentowanie B-komórek. Im większa jest stymulacja danego 
obiektu ARB tym więcej B-komórek może reprezentować. Ilość B-komórek 
alokowanych do danego obiektu ARB dana jest równaniem:

Ri =k-sl? (6.9)

gdzie:

Rt - liczba zasobów do przydzielenia, 

k - stała,

slj - poziom stymulacji obiektu ARB.

Jeśli całkowita liczba alokowanych zasobów przekracza ustaloną wartość 
maksymalną, różnica jest usuwana z sieci przy pomocy poniższego algorytmu:

Alokuj B-komórki do obiektów ARB na podstawie poziomu stymulacji 
Oblicz nadmiar alokowanych B-komórek - L 
Jeśli L jest większe od zera

Powtarzaj
Znajdź najsłabiej stymulowany obiekt ARB - ARBW 
Jeśli w obiekcie ARBW nie ma żadnych B-komórek 

Usuń ARBW
Jeśli liczba B-komórek do usunięcia jest większa od
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liczby B-komórek w ARBW 
Usuń ARBW
Obniż odpowiednio liczbę B-komórek do usunięcia 

W przeciwnym przypadku
Zmniejsz liczbę B-komórek w ARBW o L 

Dopóki liczba B-komórek do usunięcia nie równa się zero
Pseudokod 6.3 Algorytm usuwania komórek z sieci w modelu AINE.

Dzięki temu mechanizmowi z sieci usuwane są najsłabsze obiekty ARB, tak aby 
całkowita liczba składników sieci nie przekraczała ustalonej wartości maksymalnej.

Warunek terminalny, wyznaczający koniec uczenia sieci, określony jest jako 
pewien okres stabilizacji sieci. Może być również określona liczba iteracji.

System wykorzystuje cztery parametry:

• skalar NAT,

• współczynnik mutacji, definiujący prawdopodobieństwo mutacji klonu,

• liczbę zasobów, określającą maksymalną liczbę B-komórek,

• liczbę klonów, określającą maksymalną liczbę klonów, którą może 
wyprodukować obiekt ARB.

Na podstawie testów modelu, przeprowadzonych na tym samym co w 
przypadku systemu AIS zbiorze Irys Fishera, zauważa się znaczne fluktuacje rozmiaru 
sieci w czasie. Na tle tych zmian pojawiają się jednak systematycznie okresy stabilizacji 
sieci, zwane okresami sieci głównej. Rozmiar sieci głównej pozostaje przez pewien czas 
stały, jakkolwiek sieć może zawierać za każdym razem inny zbiór obiektów ARB. 
Punkty stabilizacji służą do określania wcześniej wspomnianych warunków 
terminalnych dla algorytmu.

Testując algorytm pod kątem wartości parametrów systemu można wyciągnąć 
następujące wnioski:

• Podobnie jak w przypadku systemu AIS skalar NAT ma ogromny wpływ na 
spójność sieci, im większa jest jego wartość tym więcej łączy tworzy się w sieci. 
Mała wartość skalara prowadzi do powstania łączy tylko pomiędzy najbardziej 
podobnymi obiektami. Własność ta może być wykorzystana do redukcji 
złożoności dużych zbiorów danych. Parametr NAT nie wpływa na wielkość 
sieci.

• Współczynnik mutacji nie wykazuje wpływu na wielkość sieci ani na jej 
spójność. Od jego wartości zależy jednak różnorodność sieci a tym samym 
prędko ść j ej fluktuacj i.

• Liczba zasobów ma oczywiście wpływ na wielkość sieci, jakkolwiek okazuje 
się, iż dla danego zbioru istnieje minimalna liczba zasobów, umożliwiająca 
reprezentację zbioru uczącego przez sieć. Im większa jest liczba zasobów tym 
większe szanse na pozostanie w sieci mają słabiej stymulowane obiekty ARB, 
reprezentujące małe skupienia danych.
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System AINE jest dobrym narzędziem do wykrywania głównych wzorców, 
nadal pojawiają się jednak trudności w utrzymywaniu w czasie reprezentacji głównej 
struktury danych.

Zastosowana w tym modelu idea obiektów ARB stanowi mechanizm kompresji, 
który zwiększa granulację systemu [69]. Populacja nadal jednak wykazuje tendencje 
wzrostowe. Poza tym zauważalna jest zbieżność populacji ARB do stanu, w którym 
cała populacja przejmowana jest przez kilka obiektów ARB, rozpoznających niewielką 
liczbę antygenów. System AINE stanowi duży krok naprzód jeśli chodzi o 
skalowalność, jednakże osiąga ją kosztem pogorszenia jakości i zmniejszenia 
różnorodności populacji.

6.4. Model samoregulacji sieci

W pracy [62] osiągnięto stabilizację rozmiarów sieci wykorzystując oddziaływania 
idiotypowe jej składników. Na podstawie teorii sieci Jerne’a i modelu Farmera 
stworzono model sieci idiotypowej i sformalizowano mechanizmy odpowiedzialne za 
samoregulację systemu poprzez oddziaływania idiotypowe limfocytów.

Równania określające dynamikę koncentracji poszczególnych typów limfocytów 
mają postać podobną do równania 6.4. Różnica wynika z braku obecności antygenów, a 
zatem i odpowiadających im oddziaływań. Podobnie jak w modelu Farmera limfocyty 
reprezentowane są przez łańcuchy bitów, z tym, że zrezygnowano z podziału na część 
wiążącą antygen (paratop) i inny limfocyt (idiotop). Dopasowanie dwóch limfocytów 
również określane jest poprzez wyznaczenie komplementarności odpowiednich 
łańcuchów. Każdemu limfocytowi przypisano parametr D (próg aktywacji), 
wyznaczający dolną granicę dopasowania oddziałujących limfocytów. Oddziaływania 
pomiędzy limfocytami sprowadzają się do supresji, której wielkość jest proporcjonalna 
do części wspólnej sąsiedztwa rozpoznania (omówionego w podrozdziale 5.2.4) danych 
limfocytów. Współczynnik supresji limfocytu typu j w stosunku do limfocytu typu z, 
oznacza się my i oblicza według wzoru:

zu„

0,
-Dj

2D,
-1,

D(. + Dj -d(i,j) < 0 
, 0 < D,. + Dj - d(i, j) < 2D- 

2D, <D, +D} -d(i,j)
(6.10)

gdzie:

Di - próg aktywacji limfocytu z,

Dj - próg aktywacji limfocytuy,

d(ij) - odległość Hamminga pomiędzy łańcuchami bitów, reprezentującymi limfocyty 
typu i oraz j.

Supresja jest najmniejsza (równa zero) gdy limfocyty typu z oraz j nie 
rozpoznają się nawzajem (rys. 6.3 b), natomiast gdy sąsiedztwo rozpoznania limfocytu 
typu z jest całkowicie pokryte przez sąsiedztwo rozpoznania limfocytu typu j, supresja 
przyjmuje maksymalną wartość -1.
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Należy zauważyć, że wielkość supresji nie jest symetryczna, ale zależy od 
wielkości progu aktywacji limfocytów.

Reprezentacja _ Sąsiedztwo rozpoznania
komorek f i-teso przeciwciała

/ O. \A | 'A* J x
x Z IIOIOCUÓI.J X

A nty gen sbzrnuluj ąc v"*—11U1U 0101..] 
j-te przeciwciało X

a) Reprezentacja w przestrzeni kształtów

D.+ D, <
1 J

G) ~ • (?)

b) Zerowa supresja

0 < D.+ D- d(t, jr) < 2D.i j ' 'r — i 2D^D.+ D.-d(i,j)

—*' /

c) Supresja proporcjonalna do pola przecięcia d) Maksymalna supresja

Rys. 6.3 (za [62]) Oddziaływania pomiędzy limfocytami a) reprezentacja bitowa 
limfocytu, b) zerowa supresja, c) supresja proporcjonalna do intersekcji, d) supresja 
maksymalna.

Zaproponowany model sieci wykorzystano do rozwiązania problemu muzeum, 
polegającego na stworzeniu systemu zabezpieczeń, wykrywającego nietypowe 
zachowania zwiedzających. W miarę procesu uczenia się systemu rośnie 
przystosowanie się limfocytów do środowiska. Dzięki wzajemnej supresji podobnych 
limfocytów ich liczba maleje i sieć osiąga optymalne, stabilne rozmiary.

6.5. Algorytm selekcji klonalnej

Jednym z bardziej reprezentatywnych algorytmów immunologicznych wykorzystujący 
zasadę selekcji klonalnej i proces dojrzewaniu swoistości jest algorytm 
CLONALG [26]. W algorytmie tym wykorzystane są trzy procesy ewolucyjne: 
reprodukcja, różnorodność genetyczna i selekcja. Pomimo podobieństw algorytm 
CLONALG różni się od algorytmów ewolucyjnych sekwencją kroków a przede 
wszystkim działaniem. O ile w przypadku immunologicznych algorytmów selekcji 
klonalnej teoria ewolucji jest wykorzystana do wyjaśnienia działania systemu, to w 
przypadku algorytmów ewolucyjnych inspiruje ich rozwój.

Metafora immunologiczna przejawia się w implementacji własności uczenia się 
układu odpornościowego, polegającej na zwiększaniu liczby i dopasowania tych 
limfocytów, które rozpoznały antygen. Intencją autorów nie jest utrzymywanie dużej 
liczby klonów dla każdej możliwej opcji, ale wybór pojedynczego, najlepszego 
rozwiązania. Klony tworzone są tylko po to, aby zgodnie z teorią selekcji naturalnej, 
wybrać te najlepsze. Powstałe w wyniku odpowiedzi pierwotnej i zdolne do produkcji
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dobrze dopasowanych przeciwciał B-komórki przechowywane są jako komórki 
pamięci, co umożliwia znacznie bardziej efektywną wtórną odpowiedź 
immunologiczną. Strategia ta zwiększa szybkość i dokładność kolejnych odpowiedzi 
immunologicznych i może być traktowana jako mechanizm uczenia się ze 
wzmocnieniem. W algorytmie wykorzystano również cechę reaktywności krzyżowej, 
polegającą na generacji odpowiedzi wtórnej nie tylko w obecności dokładnie tego 
samego antygenu, ale i antygenów strukturalnie do niego podobnych.

W modelu oprócz hipermutacji wykorzystano również ideę utrzymywania 
różnorodności populacji, co rozszerzyło zakres poszukiwań globalnego optimum i 
pozwoliło uniknąć utknięcia w optimum lokalnym. Na rysunku 6.4 pokazany jest proces 
poszukiwania optimum z wykorzystaniem powyższych mechanizmów. Na osi OX 
zaznaczono możliwe połączenia antygenu z przeciwciałami, natomiast na osi OY 
stopnie dopasowania przeciwciał do antygenu. Niech w procesie odpowiedzi pierwotnej 
wybrane zostanie przeciwciało A. W procesie mutacji punktowej może być zbadane 
lokalne otoczenie przeciwciała A, prowadzące do lokalnego optimum. Ponieważ 
zmutowane klony o niższym dopasowaniu są usuwane z systemu, możliwe jest 
przemieszczanie się małymi krokami tylko w górę krzywej. Utrzymanie różnorodności 
populacji pozwala wykonać duży krok w dowolnym kierunku po krzywej. Czasami 
może to prowadzić do zmniejszenia dopasowania ale istnieje szansa znalezienia się w 
położeniu, z którego przy pomocy mutacji osiągalne jest optimum globalne.

Przeciwciała wiążące antygen

Rys 6.4 (za [26]) Schemat reprezentacji przestrzeni kształtów ilustrujący proces mutacji 
i dywersyfikacji komórek.

Główne składniki systemu - przeciwciała i antygeny - reprezentowane sąjako 
punkty w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej. Dopasowanie pomiędzy nimi, 
determinujące wielkość oddziaływań, jest odwrotnie proporcjonalne do ich 
euklidesowej odległości.

Poniżej przedstawiono algorytm CLONALG dla zadania optymalizacji. Bez 
wpływu na ogólność rozwiązania przyjmuje się, iż wstępnie zadana jest pamięć systemu 
Abm. zawierająca po jednym przeciwciele rozpoznającym każdy z antygenów. 
Całkowity repertuar przeciwciał Ab składa się z pamięci Abm i repertuaru pozostałych 
przeciwciał Abr.
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1. Wybierz losowo antygen Agj i prezentuj go wszystkim
przeciwciałom repertuaru Ab;

2 . Określ wektor fir zawierający wielkości dopasowania antygenu
Agj do wszystkich przeciwciał repertuaru Ab;

3 . Wybierz n przeciwciał o największej wartości dopasowania do
antygenu Agj, tworząc zbiór AbnJ;

4. Klonuj każde z przeciwciał zbioru AbnJ, proporcjonalnie do 
wielkości dopasowania danego przeciwciała do antygenu Agj, 
tworząc repertuar klonów Cj;

5. Mutuj każdy z klonów repertuaru O7', ze współczynnikiem 
mutacji odwrotnie proporcjonalnym do dopasowania danego klonu 
do antygenu Agj;

6. Określ dopasowanie zmutowanych klonów do antygenu Agj;

7. Wybierz zmutowany klon Abj* o największym dopasowaniu. Jeśli 
dopasowanie Abj* jest większe od dopasowania odpowiadającego 
mu przeciwciała z pamięci, zastąp to przeciwciało przez Abj*;

8. Zastąp d przeciwciał o najmniejszym dopasowaniu w repertuarze 
Abr nowymi osobnikami.

Pseudokod 6.4 Algorytm CLONALG dla zadania optymalizacji.

Powyższy algorytm zastosowano najpierw w zadaniu rozpoznawania wzorców, 
gdzie wzorce wejściowe reprezentowane były jako określona populacja antygenów. 
Następnie algorytm CLONALG został zmodyfikowany i zaimplementowany do 
rozwiązania problemów optymalizacji wielomodalnej. Zgodnie z oczekiwaniami okazał 
się bardzo dobrym narzędziem do rozwiązywania tego typu zadań. Umożliwiał 
znalezienie zbioru różnorodnych optimów lokalnych, łącznie z optimum globalnym.

6.6. System aiNet

Algorytm aiNet [25], [27] należy do algorytmów łączących cechy zarówno algorytmów 
sieciowych jak i tych opartych na selekcji klonalnej. W pierwszym etapie działania 
system wykorzystuje metaforę selekcji klonalnej, podczas gdy w drugim etapie ideę 
sieci idiotypowej. Stanowi więc w pewnym sensie rozwinięcie algorytmu CLONALG, 
zaproponowanego przez tych samych autorów.

Formalnie system aiNet został zdefiniowany jako „ważony graf, niekoniecznie 
spójny, składający się ze zbioru węzłów, zwanych przeciwciałami i zbiorów par 
węzłów, zwanych krawędziami, z przypisaną wartością, zwaną wagą lub siłą 
oddziaływania” [27]. Poniżej przedstawiono główne etapy algorytmu systemu aiNet.

1 lnicjalizacja : utwórz początkową, losową populację sieci 
przeciwciał;

2 Prezentacja antygenów: dla każdego antygenu wykonuj:
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2.1 Selekcja klonalna i ekspansja: dla każdego elementu 
sieci, określ jego dopasowanie do prezentowanego 
antygenu. Wybierz pewną liczbę elementów o największym 
dopasowaniu i klonuj je proporcjonalnie do dopasowania;

2.2 Dojrzewanie swoistości: mutuj każdy klon w stopniu 
odwrotnie proporcjonalnym do dopasowania. Ponownie 
wybierz najlepiej dopasowane klony i umieść je w zbiorze 
pamięci klonalnej;

2.3 Oddziaływania klonalne: określ oddziaływania w sieci 
(dopasowanie) pomiędzy wszystkimi elementami zbioru 
pamięci klonalnej;

2.4 Supresją klonalna: eliminuj te klony z pamięci, których 
dopasowanie jest mniejsze od ustalonego progu;

2.5 Metadynamika: eliminuj wszystkie klony z pamięci, których 
dopasowanie do antygenu jest mniejsze od ustalonego 
progu;

2.6 Konstrukcja sieci: połącz pozostałe klony ze zbioru 
pamięci klonalnej z przeciwciałami z sieci, w wyniku 
powstaje macierz M przeciwciał pamięci globalnej;

3 Oddziaływania sieci: określ odległość pomiędzy każdą parą 
przeciwciał w sieci i przechowaj dane w macierzy D;

4 Supresją sieci: usuń wszystkie przeciwciała z sieci, których 
dopasowanie jest mniejsze od ustalonego progu;

5 Różnorodność: wprowadź pewną liczbę losowo wygenerowanych 
komórek do sieci

6 Cykl: powtarzaj kroki 2 - 5 aż do wykonania określonej liczby 
iteracj i .

Pseudokod 6.5 Główne etapy algorytmu systemu aiNet.

Początkowa wersja powyższego algorytmu została zastosowana do utworzenia 
zbioru pamięci, który rozpoznaje i reprezentuje strukturę czyli przestrzenny rozkład 
danych. Ponieważ granulację danych można traktować jako pewien rodzaj problemu 
optymalizacji, stworzono wersję optymalizacyjną algorytmu i nazwano ją opt-aiNet.

W algorytmie opt-aiNet komórki sieci odpowiadają wektorom o rzeczywistych 
współrzędnych w euklidesowej przestrzeni kształtów. Dopasowanie komórki do 
antygenu równe jest wartości optymalizowanej funkcji, w punkcie określonym przez 
współrzędne wektora komórki. Dopasowanie pomiędzy komórkami odpowiada 
odległości euklidesowej pomiędzy nimi. Działanie algorytmu polega na lokalnej 
optymalizacji populacji komórek poprzez mutację. Dzięki temu, że wszystkie komórki 
sieci mają jednakowe szanse wyboru, możliwe jest przeszukiwanie multimodalne.

Gdy populacja osiąga stabilny stan (określony przez stabilizację średniego 
dopasowania komórek sieci do antygenu) komórki oddziałują ze sobą i niektóre 
podobne są eliminowane, co zapobiega redundancji. Ponadto generowana jest losowo 
pewna liczba nowych komórek, odpowiedzialnych za eksplorację obszaru 
przeszukiwania. Liczba nowych komórek stanowi pewien procent populacji. Ciągły
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wzrost rozmiaru populacji oznacza bowiem istnienie dużej ilości optimów lokalnych. 
Nowe komórki umożliwiają ich odnalezienie.

Zaproponowany model sztucznej sieci immunologicznej spełnia zatem równanie 
analogiczne do wzoru (6.4), określające metadynamikę systemu [77]:

RPV = nwc - due + rsc (6.11)
gdzie:
RPV- współczynnik zmian populacji,

nwc - dopływ nowych komórek,

due - śmierć mało stymulowanych komórek,

rsc - reprodukcja stymulowanych komórek (obejmuje stymulację danego przeciwciała 
przez inne przeciwciała i przez antygen).

Model ten różni się znacznie od innych modeli wykorzystujących metaforę sieci 
immunologicznej. Nie odzwierciedla on żadnego przyjętego modelu sieci biologicznej a 
jedynie implementuje niektóre jej cechy w połączeniu z mechanizmem selekcji 
klonalnej.

Mutacja klonów, odpowiedzialna za eksploatację, odbywa się w ten sposób, że 
osobniki o większym stopniu dopasowania podlegają mniejszym zmianom, natomiast 
osobniki gorsze większym.

W początkowej wersji algorytmu nie były zdefiniowane żadne warunki 
terminalne, poza ustaleniem liczby iteracji. Dopiero w późniejszej pracy [22] autorzy 
zaproponowali kryterium zbieżności dla sieci, mające za zadanie przerwanie procesu 
uczenia. Ponieważ system aiNet to system ewolucyjny a zarazem samo-organizujący 
się, wyodrębnienie formalnej zbieżności i stabilizacji sieci jest trudne. Przyjęto, że jeśli 
liczba komórek pozostałych w sieci nie zmienia się po supresji, to sieć jest stabilna i 
tworzące ją komórki są komórkami pamięci, odpowiadającymi rozwiązaniu problemu.

System charakteryzuje się dużą ilością parametrów:

• P - współczynnik określający mutację,

• m - początkowy rozmiar pamięci globalnej M,

• Nc - liczba klonów dla każdej komórki,

• d - procent nowych komórek,

• Cj- próg supresji.

Próg supresji jest bardzo istotnym parametrem, wpływającym na wielkość i 
plastyczność otrzymanej sieci. Zbyt duża wartość tego parametru mogłaby prowadzić 
do wyodrębnienia nieistniejących w rzeczywistości maksimów. Im bardziej 
zróżnicowane przeciwciała, tym bardziej rozbudowana jest sieć (mniejszy 
współczynnik kompresji). Próg supresji kontroluje poziom zróżnicowania 
przeciwciał, poprawność znalezionych optimów i plastyczność sieci.

Duży wpływ na wielkość sieci ma liczba klonów generowanych przez 
przeciwciało, przy czym ze wzrostem Nc maleje liczba iteracji wymaganych do 
osiągnięcia zbieżności sieci.
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Mimo pewnych wad, jak np. duża liczba parametrów, system aiNet i jego 
późniejsze wersje mają wiele interesujących własności:

• Dynamicznie regulowana wielkość populacji,

• Eksploatacja i eksploracja przestrzeni poszukiwań,

• Lokalizacja wielokrotnych optimów,

• Umiejętność utrzymania optimów lokalnych.

6.7. Porównanie przedstawionych modeli

W tabeli przedstawiono porównanie [27] modelu Hunta i Cooke’a, modelu aiNet i 
modelu AINE.

aiNet AINE Hunt&Cooke

Węzły przeciwciała obiekty ARB B-komórki

Inicjalizacja sieci losowa, mały wpływ 
na sieć końcową

podzbiór zbioru 
antygenów

istotna dla czasu 
wykonywania

Prezentacja
antygenów

dla całej sieci dla całej sieci dla losowo 
wybranego 
fragmentu sieci

Dopasowanie odległość
euklidesowa

odległość
euklidesowa

proporcjonalne do 
liczby
dopełniających
bitów

Śmierć komórek supresją przeciwciał 
słabo dopasowanych 
do antygenu a 
dobrze
dopasowanych do 
innych przeciwciał

Supresją słabo
stymulowanych
obiektów

Supresją słabo
stymulowanych
B-komórek

Hipermutacja Kontrola procesu 
uczenia

Zapewnianie
różnorodności

Zapewnianie
różnorodności

Połączenia w sieci Zdefiniowane za 
pomocą różnych 
metod klastrowania

Obiekty ARB są 
łączone z innymi o 
dużym wzajemnym 
dopasowaniu

B-komórki są 
łączone z innymi o 
dużym wzajemnym 
stopniu dopasowania
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6.8. Inne sztuczne modele immunologiczne

Przedstawione systemy są wybranymi, jednymi z bardziej reprezentatywnych 
algorytmów immunologicznych. Ciągle powstają nowe modele, lub rozwijane są już 
istniejące. Poniżej przedstawione są krótkie charakterystyki innych, interesujących 
systemów.

6.8.1. System AIN

W pracy [115] przedstawiono model AIN (Artificial Immune Network) łączący zalety 
systemów aiNet i AINE. Podobnie jak w modelu aiNet sieć składa się z przeciwciał, 
reprezentowanych przez m-wymiarowe wielkości wektorowe. Algorytm AIN 
przypomina pracę Timmisa, jakkolwiek różnice w określeniu poziomu stymulacji, a 
przede wszystkim skalara NAT, rozwiązują pewne problemy, związane z działaniem 
systemu AINE. Skalar NAT wyznacza się w każdej iteracji jako średnią z l 
najmniejszych odległości euklidesowych pomiędzy antygenami zbioru uczącego, przy 
czym l jest parametrem. Ponieważ epitopy i paratopy są praktycznie nierozróżnialne, 
poziom stymulacji przeciwciała zależy tylko od jego dopasowania do antygenów i dla 
y-tego przeciwciała wyraża się wzorem:

sl{abj)=\-dj dladj<NAT

sl(abj) = 0 w pozostałych przypadkach (6.12)

gdzie:

dj - najmniejsza z odległości pomiędzyy-tym przeciwciałem a ł-tym antygenem djk-

dj =min{jA|k = (6.13)

Strategia ta ma na celu nagradzanie najlepiej dopasowanych do antygenu przeciwciał, 
podczas gdy mechanizmy supresji realizowane są poprzez usuwanie komórek.

W porównaniu z wcześniej opisanymi systemami AIN wykazuje następujące
zalety:

• rozsądne rozmiary sieci, tworzone sieci zawierają co najwyżej n węzłów (w 
AINE występują problemy ze stabilizacją sieci),

• automatyczna identyfikacja klastrów, bez potrzeby stosowania innych metod 
(problem aiNet),

• adaptacyjne dopasowanie skalara NAT,

• niezależność otrzymanej sieci od jej inicjalizacji (podobnie jak aiNet),

• minimalna liczba parametrów (w przeciwieństwie do aiNet potrzebne są tylko 
dwa parametry: ilość danych l do wyznaczenia średniej z najmniejszych 
odległości pomiędzy antygenami i maksymalna liczby klonów).
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6.8.2. System AIRS

Zaproponowany przez Watkinsa [109], [110] we współpracy z Timmisem system AIRS 
(Artificial Immune Recognition System) w odróżnieniu od większości sztucznych 
systemów immunologicznych reprezentuje algorytm uczenia się pod nadzorem.

System zawiera wiele elementów występujących w systemie AINE, np. 
reprezentację danych, obiekty ARB, mechanizm alokacji zasobów, definicję 
dopasowania itd.. Główna różnica polega na wprowadzeniu zbioru komórek pamięci, 
reprezentujących klasy zbioru uczącego, czyli antygenów i na znajomości klas zbioru 
danych. Poziom stymulacji zależy nie tylko od dopasowania do antygenu ale również 
od klasy obiektu ARB. Najbardziej stymulowane są obiekty ARB najlepiej pasujące do 
prezentowanego antygenu i należące do tej samej klasy oraz obiekty z innych klas, 
najgorzej pasujące do antygenu. Zaproponowany system klasyfikacyjny okazał się 
konkurencyjny w stosunku do innych uznanych klasyfikatorów. Zastosowanie 
algorytmu umożliwiało znaczną redukcję danych poprzez generację reprezentatywnego 
zbioru komórek pamięci, składającego się w większości z klonów, powstałych w 
wyniku mutacji, a nie z elementów zbioru uczącego.

6.8.3. Algogytm ARIA

Algorytm ARIA (Adaptive Radius Immune Algorithm) [9] wykorzystuje mechanizmy 
klonalnej ekspansji i supresji sieci w połączeniu z informacjami o gęstości danych, w 
celu wygenerowania dokładniejszej reprezentacji danych. Algorytm ten zastosowano do 
granulacji zbiorów danych. Autorzy wprowadzają zmienny promień supresji, odwrotnie 
proporcjonalny do lokalnej gęstości przeciwciał w sąsiedztwie każdego przeciwciała. W 
obszarach o dużym zagęszczeniu danych przeciwciała mogą zbliżać się bardziej do 
siebie z uwagi na mały promień supresji. Dla obszarów o małej gęstości danych 
promień supresji zwiększa się, co pociąga za sobą rzadszy rozkład przeciwciał.

6.9. Podsumowanie

Sztuczne systemy immunologiczne stanowią technikę tzw. "nowej inżynierii”, 
charakteryzującą się, w odróżnieniu od podejścia tradycyjnego, dynamiką, 
elastycznością i wysoką odpornością na niewielkie zaburzenia, występujące w realizacji 
bądź własnościach komponentów konstruowanego systemu [112], Metafora 
immunologiczna jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach takich jak detekcja 
anomalii (np. [21]), rozpoznawanie obrazów (np. [43]), ekstrakcja wiedzy (np. [99], 
[27]), zabezpieczenia komputerowe (np. [38]), sterowanie adaptacyjne (np. [56]) i 
detekcja błędów (np. [13]).

Mimo ugruntowanej pozycji i różnych zastosowań, techniki sztucznych 
systemów immunologicznych pozostawiają wiele otwartych tematów. Ponieważ 
dziedzina ta jest stosunkowo nowa, większość istniejących prac ma raczej charakter 
wstępny, rozpoznawczy, a algorytmy nie są skalowalne [20], Poniżej wymieniono kilka 
problemów, które powinny być rozwiązane, aby sztuczne systemy immunologiczne 
stanowiły w pełni użyteczną technikę:
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• Polepszenie wydajności algorytmów,

• Poprawa reprezentacji,

• Wprowadzanie w miarę potrzeb nowych mechanizmów.
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7. Immunologiczne systemy adaptacyjne

Jak już wspomniano główne zadanie układu odpornościowego polega na 
zabezpieczaniu organizmu przed intruzami w dynamicznie zmieniającym się 
środowisku, poprzez oddziaływania ze środowiskiem i pomiędzy własnymi 
składnikami. Wiele procesów maszynowego uczenia się można również sprowadzić to 
takiego problemu. Analogia ta pozwala przypuszczać, iż implementacja metafory 
immunologicznych da dobre rezultaty w dynamicznych systemach uczących się.

7.1. Immunoid

Jedną z pierwszych prób zastosowania metafory immunologicznej w robotyce podjęli 
Watanabe i Ishiguro [48], [49], [47], Zaproponowali zdecentralizowany mechanizm 
arbitrażu zachowań, wykorzystujący procesy regulacyjne układu odpornościowego, a w 
szczególności ideę sieci immunologicznej. Mechanizmy te zostały zaimplementowane 
do problemu autonomicznego, mobilnego robota, mającego za zadanie zbieranie śmieci.

Robot zwany immunoidem nie tylko ma do wykonania określone zadanie, ale 
musi być samowystarczalny. Na rys. (7.1) pokazano środowisko, w którym działa, 
składające się ze stacji ładowania (bateria), stacji utylizacji i stacji śmieci. Zadanie 
polega na przeniesieniu wszystkich śmieci do stacji utylizacji. Przyjęto, iż robot ma 
określony zasób energii i z każdym krokiem traci energię Em, a dodatkowo E’m gdy 
niesie śmieci. W stacji ładowania robot może uzupełniać straty energii, pod warunkiem, 
iż poziom energii baterii jest większy od zera. W przeciwnym przypadku immunoid 
przenosi śmieci do stacji utylizacji i w ten sposób doładowuje baterię. Robot musi 
podejmować decyzje i określać priorytety zachowań, aby jak najdłużej przetrwać, tzn. 
zapewnić sobie niezerowy poziom energii.

Stacja śmieci

Energia wewnętrzna: I

Rys. 7.1 (za [48]) Środowisko działania robota.
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W modelu przyjęto, iż stan środowiska, obserwowany przez immunoida 
odpowiada antygenowi, pojawiającemu się w układzie odpornościowym. Podobnie jak 
w przyrodzie określony antygen może być zneutralizowany przez odpowiednie 
przeciwciała, tak w tym przypadku danemu stanowi środowiska mają odpowiadać 
właściwe działania robota. Antygeny reprezentują stan środowiska w odniesieniu do 
kierunku i odległości wykrytych obiektów oraz wewnętrznego poziomu energii robota. 
Każde przeciwciało odpowiada określonemu działaniu immunoida, a ponadto w jego 
skład wchodzą paratop i epitop. Ten pierwszy zawiera informacje o zaobserwowanym 
stanie środowiska, a ten drugi o niedozwolonym stanie środowiska. Na zachowanie 
robota składają się takie działania jak: idź do stacji śmieci, idź do stacji utylizacji, 
pozostań w miejscu itp. W danym stanie każdemu przeciwciału przypisana jest 
dodatkowa zmienna, zwana koncentracją, która informuje o jego dopasowaniu do danej 
sytuacji. W modelu przyjęto jednakowe struktury paratopu, epitopu i idiotopu w postaci 
binarnego łańcucha.

Podstawowym mechanizmem zaproponowanego rozwiązania są oddziaływania 
pomiędzy przeciwciałami, prowadzące do tworzenia się sieci analogicznej do sieci 
Jerne’a w immunologii (podrozdział 5.2.6). Na rys. 7.2 przedstawiono przykład, który 
w omawianym modelu ilustruje wzajemną stymulację przeciwciał, jak również 
stymulację przeciwciała przez antygen. Immunoid obserwuje stan układu 
odpowiadający obecności antygenów Ci i C2, które stymulują dwa przeciwciała: 
przeciwciało 1 i przeciwciało 2. Prowadzi to do zwiększenia koncentracji 
wymienionych przeciwciał. Gdyby pomiędzy nimi nie występowały żadne 
oddziaływania, to ich koncentracja byłaby jednakowa. W przedstawionym przypadku 
idiotop przeciwciała 1 odpowiada paratopowi przeciwciała 2. W związku z tym to 
pierwsze podlega supresji, natomiast drugie jest stymulowane i jego koncentracja, a tym 
samym prawdopodobieństwo wybrania, są większe. Oddziaływania miedzy 
przeciwciałami wykorzystano tu jako mechanizm określania priorytetów.

przeciwciało 1

• stymulacja
£1 1 J.J_ j J S j

Rys. 7.2 (za [48]) Oddziaływania przeciwciał

Koncentracja i-tego przeciwciała obliczana jest według wzoru: 

dA,{t) ( N N A
dt

muat (0 - aZ m>kak (0+p -k, (0 (7.1)
k=]
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1a,(0=
1 + exp(0,5 - Ai (t))

(7.2)

gdzie:
N - liczba przeciwciał,

a, P - stałe dodatnie,
my - stopień stymulacji przeciwciała i przez przeciwciało j, 
mi - stopień stymulacji przeciwciała i przez antygen, 

t- krok iteracji.

Wzory te określają dynamikę układu i są analogiczne do wzoru 
Farmera (podrozdział 6.2.2). Drugie równanie ogranicza wartości funkcji, aby zapewnić 
stabilność koncentracji. Przeciwciała są wybierane na zasadzie ruletki, zgodnie z 
przypisaną wartością koncentracji.

W późniejszym etapie pracy nad modelem dodano funkcję metadynamiczną 
działającą off-line, w wyniku której otrzymuje się zróżnicowaną populację przeciwciał. 
W tym celu wykorzystano algorytm genetyczny z operatorem krzyżowania. 
Reprezentacje zbiorów przeciwciał stanowią chromosomy, złożone z genów, 
odpowiadających pojedynczym przeciwciałom. Poniżej przedstawiono algorytm 
omawianego mechanizmu:

1. Generuj chromosomy różnej długości, jako losowe kombinacje 
genów;

2. Oszacuj otrzymane zbiory przeciwciał poprzez implementację 
jako mechanizm arbitrażowy zachowań immunoida;

3. Wybierz najlepsze chromosomy do następnej generacji;
4. Utwórz potomków za pomocą operatora krzyżowania.

Pseudokod 7.1 Algorytm krzyżowania zastosowany w funkcji metadynamicznej.

W wyniku zastosowania tego algorytmu najlepsze rezultaty, czyli najdłuższy 
czas życia immunoida, osiąga się już około 18 iteracji, przy czym liczba genów 
tworzących chromosom stopniowo maleje nie pogarszając rezultatów, aż do osiągnięcia 
pewnej wielkości. Odpowiadająca chromosomom sieć przeciwciał stabilizuje się w 
kolejnych krokach, tworząc w końcu optymalny mechanizm arbitrażu zachowań, 
umożliwiający przetrwanie robota (około 100 iteracji). W zależności od warunków 
początkowych układu otrzymywane są różne sieci przeciwciał.

Zastosowanie metafory immunologicznej sprawdza się w tym przypadku jako 
mechanizm określania priorytetów. Idea sieci Jerne’a została tu jednak w istotny sposób 
spłycona poprzez ograniczenie jej dynamiki. Raz utworzona sieć, dla danych warunków 
początkowych, nie podlega dalszym modyfikacjom.
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7.2. DARS

Bardzo podobną dynamikę systemu wykorzystano w pracy [59], gdzie metafora 
immunologiczna zastosowana została do realizacji wspólnych strategii i zachowania 
grupowego rozproszonego systemu autonomicznych robotów DARS {Distributed 
Autonomus Robotic System). Do obliczenia koncentracji przeciwciał również posłużył 
wzór Farmera, z tym, że do członów odpowiedzialnych za oddziaływania pomiędzy 
przeciwciałami i z antygenami dodano element modelujący koncentrację limfocytów 
typu T:

c,= n(l - )A,(t) (7.3)

gdzie:

C/(t) - koncentracja T-komórek,

r| - stała.

Człon ten występuje ze znakiem ujemnym i dotyczy stanu w poprzednim kroku 
iteracji. W przypadku gdy stymulacja danego przeciwciała od antygenu jest mała, a 
stymulacja ogólna duża, wartość c, jest duża. Powoduje to zmniejszenie bieżącej 
stymulacji i odpowiada supresji ze strony T-komórek. W odwrotnym przypadku człon 
ten modeluje pomocnicze limfocyty typu T.

Podobnie jak w poprzednio omówionej pracy, stan środowiska odgrywa rolę 
antygenu, natomiast przeciwciała modelują strategie działań robotów. W celu realizacji 
określonego zadania, dla grupy robotów zdefiniowane są następując strategie działań:

• agregacja - agenci utrzymują odległość od siebie nie większą od ustalonej 
maksymalnej,

• poszukiwanie losowe - losowy, niezależny wybór ruchu robota,

• rozproszenie - agenci utrzymują odległość od siebie nie mniejszą od ustalonej 
minimalnej,

• gromadzenie - agenci podążają w określone miejsce.

Podczas wykonywania wspólnego zadania każdy z robotów musi podjąć decyzję 
co do wykonywanej strategii na podstawie lokalnych obserwacji. Stymulacja lub 
supresja zachowań danego robota poprzez oddziaływania ze strategiami innych 
prowadzi do generacji zachowań grupowych. Jeśli dany robot napotka innego i obydwaj 
mają tę samą strategię, podlega ona stymulacji, natomiast gdy ich strategie są odmienne 
dochodzi do supresji. Duża stymulacja przeciwciała, odpowiadającego określonej 
strategii, oznacza jej adekwatność do bieżącego stanu systemu i jest przekazywana 
innym robotom. W ten sposób w systemie tworzą się zachowania grupowe. Algorytm 
działania układu przedstawiony jest poniżej:

Dla każdego robota
1. Inicjalizuj wartości stymulacji i koncentracji 

przeciwciał dla wszystkich strategii;
2 . Wybierz i wykonaj strategię (przeciwciało) o największej
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koncentracj i;
3. Jeśli dany robot spotka innego, przeciwciała

odpowiadające strategiom ulegają stymulacji lub 
supresji. W przypadku gdy stymulacja strategii robota 
przekroczyła określony próg, staje się on „robotem
idealnym". Podobnie, jeśli stymulacje wszystkich 
strategii robota są mniejsze od ustalonej wielkości, 
staje się on „robotem podrzędnym";

4. Przy sp otkaniu „robot idealny" przekazuje swoje 
strategie „podrzędnemu".

5. Powrót do punktu 2.
Pseudokod 7.2 Algorytm systemu DARS.

Zaproponowany algorytm został wykorzystany do wygenerowania strategii roju 
(swarm) dla systemu autonomicznych, współpracujących ze sobą robotów z 
ograniczoną percepcją. Zastosowanie analogii do oddziaływań zachodzących podczas 
immunologicznej obrony organizmu pozwala zniwelować lokalność informacji i 
prowadzi do kolektywnych działań agentów. Możliwości adaptacyjne układu zostały 
jednak w ten sposób ograniczone i wykazuje on pewną bezwładność zachowań w 
zmiennym środowisku.

7.3. IDARA

Algorytm IDARA (Immunology-derived Distributed Autonomous Robotics 
Architecture) [92] powstał z myślą o zastosowaniu do sterowania i koordynacji dużych 
(rzędu tysięcy jednostek) kolonii robotów - „kilorobotów”. Zastosowanie metafory 
immunologicznej umożliwia poszukiwanie raczej ogólnych, makroskopowych 
rozwiązań niż pojedynczych, szczególnych działań. Ogólne założenia projektu 
pozwalają na jego przetestowanie na wielu zadaniach z dziedziny robotyki, takich jak 
eksploracja terenu czy pole minowe. W celu implementacji algorytmu IDARA do 
danego problemu, wyodrębniano dwa rodzaje obiektów:

• antygeny - reprezentujące główne przedmioty działań robotów, jak np. obszar 
do przeszukania, miny, koszty itp.,

• komórki - odpowiadające ogólnym i szczególnym rozproszonym odpowiedziom 
robotów.

Określanie stanu środowiska za pomocą różnego rodzaju sensorów, w które 
wyposażone są roboty, modeluje się jako rozpoznanie antygenu przez B-komórkę. 
Mechanizmy manipulacji kolonią robotów sprowadzają się do odpowiedzi układu na 
wykryte niebezpieczeństwo i zależą od odpowiednich poziomów stymulacji.

Aby lepiej zrozumieć zasady działania algorytmu IDARA, poniżej zostanie 
omówione jego zastosowanie do problemu pola minowego [93], Jest to jeden z 
najbardziej reprezentatywnych układów, służący do modelowania systemów 
wieloagentowych w niepewnym, zmieniającym się środowisku. W modelu roboty są 
wyposażone w czujniki, wykrywające miny, które znajdują się w pewnej odległości.
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Zadanie polega na wykryciu i zneutralizowaniu wszystkich min przy minimalnych 
stratach robotów. W odróżnieniu od klasycznego problemu pola minowego przyjęto, iż 
miny mogą się poruszać losowo, lub w zależności od poczynań robotów. W ten sposób 
uzyskano dynamiczny system, w którym praktycznie nie działają tradycyjne metody, 
takie jak np. programowanie liniowe. Implementacja dynamiki min zbliża ten problem 
do rozpatrywanego w niniejszej rozprawie problemu pasterza.

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment symulacji pola minowego.

Blllllwlll

Jk

IlllO

® Robot RUch robota
Ć Mina - - - > Ruch miny

Rys. 7.3 (za [93]) Przykład pola minowego - fragment większej całości.

W symulacji początkowy rozkład min jest losowy, natomiast rozkład robotów 
odpowiada rozkładowi Gaussa wokół określonego punktu. Robot po wykryciu miny 
wysyła rozgłoszenie (nawołujące), informując pozostałych, i usiłuje ją zneutralizować. 
Prawdopodobieństwo powodzenia tej operacji jest różne od 1. W przypadku porażki 
następuje „śmierć” robota. Jeśli w sąsiednim położeniu znajduje się inny robot, dany 
robot również wysyła rozgłoszenie (odpychające). Warunkiem terminalnym algorytmu 
jest osiągnięcie gęstości rozkładu min mniejszego od ustalonego, co praktycznie równa 
się oczyszczeniu całego terenu. Poniżej znajduje się algorytm zastosowany do 
rozwiązania tego problemu.

Rozmieść roboty i miny na polu
Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny wykonuj:

Dla każdego robota:
Sprawdź położenia sąsiednie i zapamiętaj bieżące 
położenie
Jeśli w sąsiedztwie znajduje się mina

Emituj rozgłoszenie nawołujące i zbliż się do 
miny (wprzypadku kilku min wybierz losowo 
j edną)
Jeśli w sąsiedztwie jest robot 

Oddal się od niego
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Przyjmij wszystkie rozgłoszenia nawołujące, na 
ich podstawie oblicz i wykonaj optymalny ruch 
Jeśli udało się zneutralizować minę

Uaktualnij gęstość min 
W przeciwnym przypadku

Sprawdź czy robot „przeżył"
Pseudokod 7.3 Algorytm systemu ID ARA.

Symulacje wykazują przewagę algorytmu ID ARA nad technikami tradycyjnymi, 
procent wykrycia min dla tej metody wynosi około 98,6% w porównaniu z około 75% 
dla innych technik sterowania systemów Al. Powstały model jest efektywny, elastyczny 
(w odróżnieniu od np. klasycznych algorytmów sieci neuronowych), ma zdolność 
adaptacji i uczenia się. Nie jest to jednak model idealny. Jedna z jego wad polega na 
oparciu początkowych działań agentów na losowych ruchach analogicznych do ruchów 
Browna. Właściwe działanie algorytmu rozpoczyna się dopiero po znalezieniu antygenu 
lub przyjęciu informacji o nim, co implikuje konieczność odpowiedniej gęstości 
rozmieszczenia agentów - wielkości populacji. Do wyboru optymalnego działania, 
stosuje się lokalną optymalizację gradientową. Narzuca to konieczność wprowadzenia 
pewnej „losowości” w początkowej fazie działania, która w dalszych krokach 
algorytmu jest „ukierunkowana”, ale tylko w ograniczonym stopniu.

7.4. AISIMAM

Problem pola minowego, tym razem w wersji statycznej, posłuży również do testowania 
systemu AISIMAM {Artificial Immune System based Intelligent Multi Agent 
Model) [84], W modelu tym występują dwa rodzaje agentów o różnych 
charakterystykach i celach. Wszystkim agentom przypisano wektory informacji. W 
przypadku agentów zwanych „nie własnymi” (NAG) i reprezentowanych przez 
antygeny, wektor informacji odgrywa rolę epitopu i odpowiada, w zależności od 
rozpatrywanego problemu, zaburzeniom procesu, błędnym działaniom systemu czy 
wirusom. Wektory informacji agentów zwanych własnymi (SAG) modelują receptory 
limfocytów i definiują cele tych agentów. System ma za zadanie osiągnięcie 
określonego celu końcowego dysponując informacjami dostępnymi dla każdego agenta 
własnego. Cel końcowy może polegać na zniszczeniu „nie własnych” agentów lub 
wyborze najlepszego zbioru działań dla każdego agenta własnego, będących 
odpowiedziami na akcje „nie własnych” agentów. Indywidualna akcja agenta 
reprezentowana jest przez paratop B-komórki, podczas gdy skoordynowane akcje 
agentów odpowiadają grupie B-komórek usuwających antygen.

Agenci SAG wyposażeni są w czujniki umożliwiające identyfikację agentów 
NAG, znajdujących się w pewnej odległości. Mogą przekazywać swoje informacje o 
agentach NAG innym agentom, znajdującym się w określonym promieniu - promieniu 
komunikacji. Odpowiada to komunikacji pomiędzy B-komórkami w sieci Jerne’a.

Model agenta SAG zakłada pięć etapów działania:
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• rozpoznanie wzorca - agent SAG wykrywa agenta NAG poprzez funkcję 
stymulacji i identyfikuje go poprzez funkcję identyfikacji,

• proces wiązania - na podstawie funkcji dopasowania (np. metryki) oblicza się 
stopień dopasowania pomiędzy akcjami agentów SAG i NAG,

• proces aktywacji - jeśli wartość dopasowania pomiędzy akcjami dwóch agentów 
różnego rodzaju przewyższa ustalony próg dopasowania, dany agent SAG ulega 
aktywacji a jego akcję określa się jako dojrzałą,

• proces postaktywacji - następuje reprodukcja (klonowanie) agentów z 
dojrzałymi akcjami, część z nich jest zapamiętywana jako pamięć układu,

• przetwarzanie wtórne - analogiczne do odpowiedzi pierwotnej i wtórnej układu 
odpornościowego.

W problemie statycznego pola minowego, który wykorzystano do weryfikacji 
omawianego modelu, antygenowi czyli agentowi NAG odpowiada mina, a agenci SAG, 
czyli roboty, mają za zadanie zneutralizowanie wszystkich min. Przyjęto, iż mina ulega 
neutralizacji, jeśli zostaje otoczona ze wszystkich stron przez cztery roboty. Poniżej 
przedstawiony jest zastosowany pseudokod.

1. Inicjalizuj populację agentów SAG i NAG według rozkładu 
j ednostajnego;

2. Ustal liczbę zdetonowanych min diff = 0;
2.1. Dopóki diff jest mniejsze od liczby min wykonuj:
2.2. Dla każdego agenta SAG:

Jeśli wykrył minę
a) zidentyfikuj jej położenie;
b) poinformuj o położeniu miny innych agentów SAG, 

znajdujących się w promieniu komunikacji;
c) generuj nowe akcje - nowe położenia agenta;
d) znajdź odległości pomiędzy nowymi położeniami 

agenta SAG a położeniem miny - funkcja 
dopasowania;

e) wybierz położenie bliższe miny od ustalonego progu 
i wykonaj odpowiedni ruch;

f) jeśli jest to położenie miny
jeśli wokół miny znajduje się 4 agentów SAG 

detonuj minę i uaktualnij wartość diff 
jeśli diff jest równa liczbie min 

STOP
w przeciwnym przypadku

czekaj na 4 agentów SAG 
w przeciwnym przypadku

wróć do punktu 2.2.C end if
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w przeciwnym przypadku jeśli w promieniu komunikacji 
znajdują się agenci SAG

jeśli otrzymana została informacja o minie od innego 
agenta

wróć do punktu 2.2
w przeciwnym przypadku wykonaj ruch losowy.

Pseudokod 7.4 Algorytm systemu AISIMAM.

Zastosowanie powyższego algorytmu przynosi pozytywne rezultaty. Autorzy 
podkreślają elastyczność algorytmu AISIMAM, wynikającą z możliwości wyboru 
odpowiednich wielkości parametrów, takich jak np. promień komunikacji. Główną 
wadą tego modelu jest brak wykorzystania pamięci, która służyłaby do automatycznego 
wyboru odpowiednich działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

7.5. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale omówiono kilka algorytmów immunologicznych, 
zastosowanych w systemach jedno- i wieloagentowych. W każdym z prezentowanych 
układów główne zadanie polega na przystosowaniu się agentów (jednego lub grupy) do 
różnych warunków środowiska i podejmowaniu akcji prowadzących do realizacji 
określonego celu. Na podstawie wyników otrzymanych po zaimplementowaniu tych 
algorytmów można stwierdzić, iż metafora immunologiczna jest dobrym narzędziem do 
sterowania agentami. W wymienionych algorytmach wykorzystano tylko bardzo 
ograniczoną liczbę mechanizmów, składających się na funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Należy więc przypuszczać, iż pogłębienie tej metafory, polegające na 
dołączeniu kolejnych mechanizmów immunologicznych przyniesie jeszcze lepsze 
wyniki.
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8. Algorytm immunologiczny dla problemu 
pasterza

8.1. Algorytm MISA na tle innych algorytmów 
immunologicznych

Przyjęto, iż jednym z podstawowych wymogów, jakie powinien spełniać algorytm 
MISA (podrozdział 1.3.), jest działanie on-line, polegające na jednoczesnym uczeniu się 
i wykonywaniu określonego zadania przez system. Innymi słowy system musi potrafić 
nieustanne przystosowywać się do zmieniającego się środowiska, jak również ciągle 
weryfikować zdobywaną wiedzę. Warunki te są niezbędne w przypadku systemów 
działających w dynamicznym środowisku, lub posiadających niepewne informacje.

Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje autorka pracy, żaden z dotychczas 
zaproponowanych algorytmów immunologicznych nie zapewnia jednoczesnego uczenia 
się i działania systemu z wykorzystaniem dynamicznej pamięci systemowej.

Omówione w poprzednim rozdziale algorytmy immunologiczne działają co 
prawda w czasie rzeczywistym, ale żaden z nich nie implementuje metafory pamięci 
immunolgicznej, modyfikowanej w procesie uczenia się systemu i wykorzystywanej do 
rozwiązywania nowych problemów na podstawie zebranych doświadczeń. W 
większości modeli przedstawionych w rozdziale 7. analogia do układu 
odpornościowego ogranicza się do odwzorowania oddziaływań pomiędzy antygenami i 
składnikami systemu immunologicznego. Jedynie algorytm Ishiguro i Watanbe 
(podrozdział 7.1.) wykorzystuje pamięć systemową, ale należy podkreślić, iż jest to 
pamięć statyczna, tworzona off-line.

Algorytm MISA jest ideowo najbliższy rozwiązania zastosowanego do 
sterowania immunoidem i stanowi w pewnym sensie jego rozwinięcie. Oprócz 
wykorzystania modelu oddziaływań międzykomórkowych, implementuje również 
pamięć systemową, której dynamika i organizacja przypominają pamięć układu 
odpornościowego.

W świetle rozważań z rozdziału 6 algorytm MISA należy zatem sklasyfikować 
jako algorytm hybrydowy, łączący elementy modeli sieciowych i algorytmu selekcji 
klonalnej. Algorytmy hybrydowe wydają się najbardziej odpowiednie w zastosowaniu 
do systemów wieloagentowych, wymagających rozwiązań otrzymywanych on-line. 
Oddziaływania przeciwciał pamięci umożliwiają efektywną samo-organizację systemu, 
natomiast mechanizm selekcji klonalnej prowadzi do naturalnej eksploatacji środowiska 
w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Ograniczenia czasowe związane z działaniem 
on-line, w tym konieczność unikania nieefektywnych posunięć, wymuszają jednak 
modyfikację procesu selekcji klonalnej, tak aby wybór był stosunkowo szybki i 
gwarantował określoną jakość rozwiązania.

95



Największe różnice pomiędzy algorytmami przedstawionymi w rozdziałach 6 i 7 
a algorytmem MISA wynikają z dostosowania procesu uczenia się systemu do działania 
w czasie rzeczywistym. Główne elementy algorytmu MISA to:

• Pamięć modyfikowana w procesie uczenia się systemu,

• Mechanizm mutowania ograniczający liczbę klonów,

• Model oddziaływań pomiędzy składnikami systemu, prowadzący do samo
organizacji.

Wymienionym powyżej zagadnieniom poświęcona będzie dalsza część 
niniejszego rozdziału, najpierw jednak należy dokonać transformacji rozpatrywanego 
systemu wieloagentowego na sztuczny system immunologiczny, tak aby można było 
zastosować pewne funkcje i mechanizmy wynikające z metafory immunologicznej.

8.2. Model sztucznego sytemu immunologicznego

W proponowanym rozwiązaniu stworzono model systemu immunologicznego 
odpowiadający systemowi wieloagentowemu, opisanemu w rozdziale 2. System 
wieloagentowy składa się z dwóch rodzajów agentów: aktywnych i pasywnych, 
poruszających się po kracie o krawędzi n. Agenci pasywni unikają aktywnych oddalając 
się od nich na określoną odległość. Zadanie agentów aktywnych polega na 
umieszczeniu wszystkich agentów pasywnych w określonym miejscu kraty. Oba 
rodzaje agentów mają ograniczoną percepcję.

8.2.1. Reprezentacja elementów systemu

Przy implementacji mechanizmów immunologicznych do powyższego systemu, 
przyjęto następujące podstawowe założenia:

• Antygen odpowiada położeniu agenta pasywnego w polu widzenia agenta 
aktywnego.

• Antygeny opisane są parą współrzędnych (x, y):

y = yP - ya
gdzie:
xa, ya - współrzędne agenta aktywnego względem początku kraty, 
xp, yp - współrzędne agenta pasywnego względem początku kraty.

• Przeciwciało to położenie agenta aktywnego względem agenta pasywnego.
• Przeciwciała opisane są parą współrzędnych (x, y):

X = Xa~XP ..
G

y = ya-yP
gdzie:
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xa, ya ~ współrzędne agenta aktywnego względem początku kraty, 
xP, yP - współrzędne agenta pasywnego względem początku kraty.

• Jeśli w domenie lokalnej (rys. 2.1, podrozdział 2.4) agenta aktywnego brak jest 
agenta pasywnego, to stan taki odpowiada szczególnemu rodzajowi antygenu, 
który jest opisany za pomocą współrzędnych (0, 0).

• W przypadku braku agenta pasywnego, współrzędne przeciwciała 
odpowiadającego położeniu agenta aktywnego liczone są względem dowolnie 
ustalonego punktu, jednakowego dla wszystkich „widzących się” agentów 
aktywnych.

Każdemu stanowi układu odpowiada zatem co najmniej jedna para komórek - 
antygen i związane z nim przeciwciało. W przypadku obecności agenta pasywnego w 
polu widzenia aktywnego współrzędne przeciwciała związanego z danym antygenem są 
liczbami przeciwnymi do współrzędnych antygenu.

Model taki ma logiczne uzasadnienie, wynikające z uogólnienia funkcji i cech 
elementów układu odpornościowego. Antygen może być pojmowany jako stan systemu 
mobilizujący do działania pewne jego składniki. W omawianym przypadku takim 
stanem jest wykrycie agenta pasywnego przez agenta aktywnego. Przeciwciała są 
odpowiedzią organizmu na obecność intruza. W powyższym modelu przeciwciała 
również stanowią formę odpowiedzi systemu na niepożądany stan. W niektórych 
modelach systemów wieloagentowych rolę przeciwciał odgrywają ruchy (akcje) 
agentów (np. model AISIMAM, przedstawiony w podrozdziale 7.4). W problemie 
pasterza dynamika agentów pasywnych jest zdeterminowana przez położenia względem 
nich agentów aktywnych. Dlatego w przypadku tego problemu (i innych problemów 
dotyczących sterowania agentami) przyjęcie względnego położenia agenta aktywnego 
jako odpowiednika przeciwciała jest naturalne.

Do opisu przeciwciał i antygenów wykorzystano położenia agentów względem 
siebie. W naturalnym układzie odpornościowym dany antygen może być 
zneutralizowany przez pewien rodzaj przeciwciał. W omawianym modelu danej 
lokalizacji agenta pasywnego odpowiada pewne względne położenie agenta aktywnego, 
powodujące przejście agenta pasywnego do korzystniejszego stanu, biorąc pod uwagę 
realizację zadanego celu.

Rys. 8.1 przedstawia ilustrację pojęć antygenu i przeciwciała oraz ich reprezentację 
w postaci współrzędnych, zgodnie z założeniami przyjętego modelu.
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Rys. 8.1 a) antygen o współrzędnych(l, -3) (agent aktywny w początku układu 
współrzędnych); b) związane z nim przeciwciało o współrzędnych (-1,3) (agent 
pasywny w początku układu współrzędnych); c) przeciwciało o współrzędnych (0, 2) 
stanowiące odpowiedź systemu na antygen.

8.2.2. Model oddziaływań

Oddziaływania pomiędzy komórkami naturalnego układu odpornościowego, a co za 
tym idzie pomiędzy składnikami sztucznego systemu immunologicznego, odgrywają 
kluczową rolę determinując właściwe jego funkcjonowanie. W rozpatrywanym układzie 
wieloagentowym oddziaływania pomiędzy przyjętymi modelami przeciwciał i 
antygenów rządzą dynamiką agentów aktywnych, określając prawa ich ruchu.

Aby móc określić ilościowo siłę oddziaływań pomiędzy komórkami, należy 
najpierw zdefiniować współczynnik dopasowania dwóch komórek, podobnie jak 
uczyniono to w modelu Farmera (podrozdział 6.2.2). Definicja tego współczynnika jest 
ściśle związana ze specyfiką ruchów agentów tworzących system.

Do opisu oddziaływań przyjęto następujące założenia:

dwóch przeciwciał z-tego oraz y-tego jest odwrotnie 
w metryce Czebyszewa dla

Dopasowanie a 
proporcjonalne do odległości liczonych 
odpowiadających im współrzędnych:

1
a,} ~ d 
ay = 0

dla dy 0

dla djj = 0 (8-2)

gdzie:

dy = max(jx,. -x;|,|y; -y;|)

x;, y, - współrzędne odpowiadające z-temu przeciwciału; 
Xj, yj - współrzędne odpowiadającey-temu przeciwciału.
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• Antygen może oddziaływać z z-tym przeciwciałem jeśli wartość dopasowania 
z-tego przeciwciała do przeciwciała związanego z tym antygenem jest nie 
mniejsza od wielkości progowej amin=\. Taka wielkość progowa wynika z 
ograniczenia długości ruchu agenta aktywnego do jednej jednostki. Na rys. 8.2 
pokazany jest przykładowy antygen o współrzędnych (-2, 2), związane z nim 
przeciwciało o współrzędnych (2, -2) oraz przeciwciała, z którymi oddziałuje. 
Przeciwciała te odpowiadają stanom, które mogą być zrealizowane po 
wykonaniu jednego ruchu przez agenta aktywnego. Jak widać na rysunku 8.2 ze 
względu na ograniczenie długości ruchu agenta aktywnego zrealizowane mogą 
być tylko stany równoważne dziewięciu przeciwciałom o współrzędnych (1, -1), 
(2, -1), (3, -1), (1, -2), (2, -2), (3, -2), (1, 3), (2, -3), (3, -3).

współrzędnych (2, -2) związane z antygenem o współrzędnych (-2, 2); h) przeciwciała, 
stanowiące zbiór potencjalnych odpowiedzi na ten antygen.

• Próg dopasowania amin dla dwóch przeciwciał, czyli minimalna wielkość 
dopasowania, przy której mogą ze sobą oddziaływać dwa przeciwciała jest 
równa:

1a ■ =-----
min dmax

gdzie:
dmax ~ próg percepcji agenta.

(8-3)

Wybór takiego progu dopasowania wynika w sposób naturalny z faktu, iż agenci 
postrzegają się z odległości nie przekraczającej dmax. Jakiekolwiek 
oddziaływania pomiędzy stanami agentów, a co za tym idzie pomiędzy samymi 
agentami, mogą zachodzić tylko w sytuacji, gdy „widzą się” oni nawzajem.

Analogicznie do modelu Perelsona (podrozdział 6.2.1, równanie (6.2)) przyjęto, 
iż całkowita stymulacja st z-tego przeciwciała jest sumą stymulacji (lub supresji) od 
oddziałujących z nim antygenów i innych przeciwciał:

99



= E^+E5«
gdzie: 1

Uy - stymulacja/supresja z-tego przeciwciała przezy-ty antygen;
Sik - stymulacja/supresja z-tego przeciwciała przez k-te przeciwciało.

(8-4)

W pierwszym członie wzoru (8.4) sumowanie przebiega po antygenach, 
oddziałujących z danym przeciwciałem, tzn. takich, dla których dopasowanie jest 
większe lub równe amin. Podobnie w drugim członie sumowane są stymulacje/supresje 
od przeciwciał oddziałujących z danym.

Wielkość stymulacji z-tego przeciwciała przez y-ty antygen Oy odpowiada 
wielkości przesunięcia się agenta pasywnego pod wpływem obecności agenta 
aktywnego i dana jest wzorem:

CTy=Ax+Ay (8-5)

gdzie:

Ax, Ay - składowe przesunięcia agenta pasywnego względem miejsca docelowego 
(lewego dolnego rogu kraty), wynikające z reakcji na obecność agenta aktywnego, 
odpowiadającą przeciwciału z.

W przypadku szczególnego typu antygenu, który odpowiada braku obecności 
agenta pasywnego w domenie lokalnej aktywnego, stymulacja z-tego przeciwciała 
wynosi Go (wielkość będąca parametrem programu).

Gdy obecność agenta aktywnego powoduje przybliżenie się agenta pasywnego 
do pola docelowego (początku układu), stymulacja przeciwciała odpowiadającego 
takiemu stanowi ma wartość dodatnią. W przypadku oddalenia się agenta pasywnego od 
początku kraty stymulacja danego przeciwciała ma wartość ujemną i odpowiada jego 
supresji. Na rys. 8.3 zilustrowano wielkość stymulacji przeciwciała przez antygen. 
Przeciwciało o współrzędnych (2, -2), równoważne położeniu agenta aktywnego 
względem agenta pasywnego oznaczonego przerywaną linią powoduje przybliżenie się 
tego ostatniego o 1 jednostkę w wzdłuż osi OX do początku kraty i oddalenie się o 1 
jednostkę wzdłuż osi OY od początku kraty. Stymulacja przeciwciała wynosi w tym 
przypadku 1-1=0.

Rys. 8.3. Ilustracja wielkości stymulacji przeciwciała o współrzędnych (2, -2).
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Wielkość oddziaływania S,i<: ł-tego przeciwciała na ż-te przeciwciało, 
występująca w drugim członie wzoru (8.4), określona jest w następujący sposób:

cEVic7.aC7.J
Sik=--^—------- (8.6)

d,k

gdzie:

Gji- stymulacja/supresja z-tego przeciwciała przezy-ty antygen,

<3jk~ stymulacja/supresja k-tego przeciwciała przez y-ty antygen,

djk - odległość pomiędzy przeciwciałami z-tym oraz k-tym, mierzona w metryce 
Czebyszewa,

c - współczynnik siły oddziaływania.

W równaniu (8.6) sumowanie przebiega po antygenach, z którymi oddziałuje 
zarówno k-te jak również ż-te przeciwciało. W algorytmie MISA przyjęto, iż pomiędzy 
dwoma przeciwciałami może zachodzić jedynie supresja. Wielkość współczynnika c 
odgrywa istotną rolę w modelu oddziaływań pomiędzy przeciwciałami. Dyskusja 
dotycząca jego wpływu na zachowanie się systemu oraz określenie przyjmowanych 
wielkości znajdują się w podrozdziale 9.1.

Poziom stymulacji, wyznaczony na podstawie wzorów 8.4 - 8.6, odpowiada 
prawdopodobieństwu wyboru i reprodukcji danego przeciwciała. Dla każdego antygenu 
wybierane jest najbardziej pobudzone przeciwciało z grupy przeciwciał oddziałujących 
z danym antygenem.

W rozpatrywanym układzie wybór przeciwciała dla każdego agenta aktywnego 
sprowadza się do wyboru następnego położenia tego agenta względem otoczenia 
(innych agentów aktywnych lub pasywnych). Jeśli np. agent aktywny „widzi” tylko 
agenta pasywnego, wykonuje ruch prowadzący do położenia powodującego możliwie 
największe pożądane przesunięcie się agenta pasywnego (równanie 8.5), odpowiadające 
stymulacji od antygenu. Gdy w polu widzenia agenta aktywnego znajdują się inni 
agenci aktywni, a brak jest pasywnego, jego ruch determinują położenia pozostałych 
agentów aktywnych. Zgodnie z równaniem (8.6) wybierane są położenia prowadzące do 
wzajemnego oddalania się agentów aktywnych od siebie. W obecności obu rodzajów 
agentów, agent aktywny wybiera akcje na podstawie porównania wielkości stymulacji 
przeciwciał odpowiadających przyszłym stanom, przy czy brany jest pod uwagę poziom 
stymulacji/supresji pochodzący od antygenów i supresji od innych przeciwciał 
(równanie 8.4).

Oddziaływanie pomiędzy antygenem a przeciwciałem umożliwia wybór 
stosunkowo najlepszego położenia agenta aktywnego względem pasywnego, tak aby ten 
ostatni przemieścił się w pożądanym kierunku. Oddziaływanie pomiędzy 
przeciwciałami ma na celu wybór agenta aktywnego, który jest w stanie w danej chwili 
najefektywniej sterować agentem pasywnym. W wyniku wzajemnej supresji 
przeciwciał agenci zajmujący mniej efektywne lub wręcz niewłaściwe pozycje 
względem agenta pasywnego zmuszeni są do oddalenia się. Ponadto oddziaływanie 
pomiędzy przeciwciałami zapobiega niepotrzebnemu gromadzeniu się agentów 
aktywnych w jednym miejscu, umożliwiając tym samym lepsze przemiatanie kraty.
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Można przyjąć, że przeciwciała tworzą sieć lokalnie oddziałujących komórek, których 
interakcje prowadzą do globalnej samo-organizacji systemu.

8.2.3. Pamięć systemu

Zdefiniowane w poprzednim podrozdziale wielkości oddziaływań pomiędzy 
przeciwciałami i antygenami zależą ściśle od przemieszczeń agentów pasywnych. 
Agenci aktywni nie znają z góry dynamiki agentów pasywnych, poznają ją w trakcie 
procesu uczenia się. Dlatego też określenie z góry stymulacji danego przeciwciała jest 
możliwe tylko w przypadku, gdy dany stan systemu już został zaobserwowany i znany 
jest ruch agenta pasywnego w tym stanie. System ma pamięć, w której w trakcie 
procesu uczenia się zapisywane są wielkości przemieszczeń agentów pasywnych w 
określonych stanach systemu, odpowiadające stymulacji poszczególnych przeciwciał od 
antygenów. Na podstawie tych wpisów do pamięci wyznaczana jest stymulacja 
przeciwciała pochodząca od antygenu (równanie 8.5) a także od innych przeciwciał 
(równanie 8.6). Zbiorcza pamięć systemowa umożliwia współdzielenie danych przez 
wszystkich agentów aktywnych.

Pamięć systemu jest dynamiczna, tzn. informacje są wpisywane i uzupełniane w 
ciągu całego procesu uczenia się. Umożliwia to szybką reakcje układu na zmiany 
środowiska, a ponadto poprawę błędnych wpisów. Wartości stymulacji poszczególnych 
przeciwciał od antygenów, znajdujące się w pamięci, są wyznaczane na podstawie 
obserwacji zebranych przez agentów aktywnych. Ci ostatni jak wiadomo mają 
ograniczoną percepcję, co czasami może prowadzić do błędnych ustaleń. Na rys. 8.4 
pokazano jedną z sytuacji, w której agent aktywny nie jest w stanie poprawnie określić 
wielkości stymulacji przeciwciał przez antygen. Agent Al wpisze do pamięci poprawną 
stymulację przeciwciała (2, 1) równą 1, natomiast agent A2 błędnie przypisze 
przeciwciału (1, -3) taką samą wartość stymulacji.

Rys. 8.4. Przykład błędnego ustalenia wartości stymulacji dla przeciwciała (1, -3).

Na skutek oddziaływania kilku agentów aktywnych na jednego agenta 
pasywnego może dojść również do zniknięcia tego ostatniego z pola widzenia agentów 
aktywnych. Ponieważ wielkość przesunięcia nie może być w takim wypadku lokalnie 
określona, wpis do pamięci nie jest dokonywany.
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Aby zmniejszyć ilość błędnych określeń stymulacji wprowadzono wielkość q, 
odpowiadającą jakości wpisu do pamięci. Jeśli stymulacja przeciwciała została 
określona w sytuacji, gdy w domenie lokalnej agenta aktywnego nie znajdowali się inni 
agenci aktywni, wartość q wynosi 2 i wpis może być uaktualniony jedynie przez dane o 
tej samej wartości q. W przypadku, gdy stymulacja danego przeciwciała została 
zaobserwowana w obecności przeciwciał związanych z innymi agentami aktywnymi 
przyjmuje się, że jakość wartości stymulacji jest gorsza, a wielkości q przypisuje 
wartość 1. Stymulację wyznacza się jako średnią ważoną wszystkich zaobserwowanych 
wartości (równanie 8.7).

N

V = ------ (8-?)

Z7=0

gdzie:

cr - średnia wartość stymulacji przeciwciała;

a„ - wartość stymulacji przeciwciała w obserwacji n;

q„ - jakość obserwacji /?;

N- ilość obserwacji dla danej stymulacji.

8.3. Algorytm sieciowy

Model oddziaływań przedstawiony w poprzednim podrozdziale wykorzystany został w 
immunologicznym algorytmie sieciowym. Jego główne etapy to:

• Określenie siły oddziaływań każdego z przeciwciał ze wszystkimi 
antygenami (równanie 8.5),

• Określenie interakcji pomiędzy przeciwciałami (równanie 8.6),

• Wprowadzenie nowych komórek do sieci,

• Wyznaczenie poziomu stymulacji każdego przeciwciała (równanie 8.4),

• Wybór jednych przeciwciał i supresja innych w oparciu o wielkość poziomu 
stymulacji.

Stan początkowy systemu wieloagentowego generowany jest losowo - na kracie 
o boku n rozmieszczani są losowo agenci aktywni i pasywni. Zakłada się, iż agenci 
różnego typu nie mogą zajmować tych samych położeń. W kolejnych krokach każdy z 
agentów aktywnych zbiera informacje o widocznych w danej chwili agentach 
pasywnych i innych aktywnych lub ich braku. Proces ten odpowiada identyfikacji 
antygenów i przeciwciał w domenie lokalnej agenta aktywnego. Jeśli w domenie 
lokalnej agenta aktywnego nie ma innych agentów, wykonuje on ruch losowy.

W przypadku obecności agentów pasywnych agent aktywny stara się określić 
optymalny ruch na podstawie wcześniej zebranych informacji. W tym celu wyznaczana 
jest siła oddziaływania pomiędzy antygenem a przeciwciałami związanymi z danym 
agentem. Poprzez przeciwciała związane z danym agentem rozumie się stany układu (a

103



dokładnie położenia agenta aktywnego względem pasywnego), które mogą wystąpić po 
wykonaniu ruchu przez agenta aktywnego. Siła oddziaływania antygen-przeciwciało 
wyznaczana jest na podstawie informacji zapisanych w zbiorczej pamięci systemu. Dla 
każdego agenta aktywnego wybierane jest przeciwciało najbardziej stymulowane przez 
dany antygen. Obecność kilku agentów pasywnych w domenie lokalnej agenta 
aktywnego odpowiada obecności kilku antygenów. W takim przypadku danemu 
agentowi aktywnemu przyporządkowuje się przeciwciało o największej zbiorczej 
stymulacji względem wszystkich antygenów.

Gdy w domenie lokalnej danego agenta aktywnego oprócz agentów pasywnych 
znajdują się inni agenci aktywni wyznaczana jest wartość interakcji pomiędzy 
przeciwciałami. Do określenia wartości siły oddziaływania pomiędzy danym 
przeciwciałem a przeciwciałami związanymi z innymi agentami aktywnymi 
wykorzystywane są ponownie informacje zawarte w pamięci systemu.

W przypadku, gdy w polu widzenia danego agenta aktywnego nie ma agentów 
pasywnych a są obecni inni agenci aktywni, wybór przeciwciała jest dokonywany tylko 
na podstawie oddziaływań z przeciwciałami przypisanymi do innych agentów 
aktywnych. Z równania (8.6) wynika, iż bardziej stymulowane są przeciwciała 
powodujące wzajemne oddalenie agentów aktywnych.

Na uwagę zasługuje również przypadek, gdy agent aktywny nie „widzi” ani 
agentów aktywnych ani pasywnych. Ponieważ nie pojawia się wówczas żadna nowa 
komórka, przyjmuje się, iż oddziaływanie antygenów i przeciwciał widocznych w 
poprzednim kroku trwa nadal. W przypadku, gdy wcześniejszy ruch był następstwem 
oddziaływań tylko z innymi przeciwciałami agent w dalszym ciągu oddala się od nich. 
Jeśli w poprzednim kroku obserwowano antygen, to wybiera się ponownie przeciwciało 
najbardziej stymulowane przez ten antygen. Mechanizmy takie pozwalają na lepsze 
uporządkowanie ruchów agentów aktywnych i zapobiegają gubieniu przez nich 
agentów pasywnych. Gdy na samym początku działania systemu nieobecne są ani 
antygeny ani przeciwciała agent wybiera ruch losowo a następnie, ponieważ brak jest 
jakichkolwiek oddziaływań, kontynuuje swój ruch. Takie zachowanie się agentów 
wynika z założenia, iż koncentracja przeciwciał zmienia się tylko pod wpływem 
oddziaływań z innymi komórkami.

Po wyznaczeniu poziomu stymulacji przeciwciał związanych ze wszystkimi 
agentami aktywnymi, dla każdego antygenu wybierane są te najbardziej stymulowane z 
grupy przeciwciał oddziałujących między sobą. Przeciwciała o stymulacji mniejszej od 
zera (równanie 8.4) ulegają supresji. W ich miejsce agenci aktywni, z którymi były one 
związane, wybierają inne przeciwciała, słabiej oddziałujące z tymi najbardziej 
stymulowanymi przez antygeny.

Gdy dokonany zostanie ostateczny wybór przeciwciał, agent aktywny wykonuje 
odpowiedni ruch a następnie uaktualnia wartość cy w zbiorczej pamięci systemu, 
odpowiadającą stymulacji wybranego z-tego przeciwciała przez y-ty antygen, 
zaobserwowany w kroku t. Informacja ta jest wykorzystywana w dalszej części procesu, 
przy ponownym wystąpieniu danego antygenu.

Należy pamiętać, iż system bierze udział w procesie uczenia się on-line i w 
początkowej fazie działania pamięć systemowa nie zawiera żadnych informacji. W 
pierwszym kroku iteracji agent aktywny nie jest zatem w stanie określić wartości 
stymulacji żadnego przeciwciała. W takiej sytuacji wybór przeciwciał dokonywany jest 
losowo. W miarę upływu czasu w pamięci przybywa informacji i agent dysponuje coraz 
większą ilością danych o wartościach stymulacji przeciwciał. Aby przyspieszyć proces
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uaktualniania pamięci, a co za tym idzie zagwarantować eksplorację systemu, 
przeciwciałom, dla których stymulacja nie została jeszcze zaobserwowana przypisuje 
się pewną niewielką wartość stymulacji od antygenu Mechanizm taki zapewnia 
wprowadzanie nowych komórek do sieci, czyli inteligentną eksplorację przestrzeni 
rozwiązań. W początkowej fazie działania, przy małej ilości wpisów do pamięci, 
przeciwciała o nieznanej w rzeczywistości stymulacji, którym przypisano wartość 
stymulacji crmin, wybierane są częściej. Gdy danych jest więcej eksploracja ustępuje 
miejsca eksploatacji. Poniżej przedstawiono algorytm uczenia się systemu.

1 Rozmieść losowo agentów aktywnych i pasywnych na kracie
2 Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny
2.1 Dla każdego agenta aktywnego
2.1.1 Znajdź innych agentów aktywnych, widzianych przez danego
2.1.2 Określ współrzędne antygenów na podstawie współrzędnych 
widzianych agentów pasywnych
2.1.3 Jeśli w pamięci nie ma przeciwciał oddziałujących z 
danymi antygenami

Generuj losowo przeciwciało, odpowiadające możliwemu do 
realizacji stanowi układu 

W przeciwnym przypadku
Znajdź najbardziej stymulowane przeciwciało w pamięci

2.2 Dla każdego agenta aktywnego
2.2.1 Wyznacz stymulację wybranego przeciwciała od 
przeciwciał innych agentów
2.2.2 Wybierz najlepsze przeciwciało i wykonaj odpowiedni 
ruch

2.3 Znajdź nowe położenie agentów pasywnych
2.4 Uaktualnij stymulacje przeciwciał na podstawie przesunięć 
agentów pasywnych

Pseudokod 8.1 Algorytm sieciowy.

W algorytmie dodatkowo uwzględniono możliwość różnych zachowań agentów 
pasywnych w zależności od ich położenia na kracie. Przyjęto, iż ich zachowanie na 
środku kraty może być inne niż na krawędzi czy w rogu. W związku z tym problem 
podzielono na dziewięć podzadań, odpowiadających położeniom agenta pasywnego na 
środku kraty, na jednej z czterech krawędzi oraz w jednym z czterech rogów. Dla 
każdego podzadania utworzona została oddzielna pamięć, w której są zapisywane 
stymulacje przeciwciał. Podejście takie nie wpływa w istotny sposób na złożoność 
rozwiązania, ale daje możliwość modelowania zachowań w różnych warunkach 
zewnętrznych.

Przedstawiony algorytm ma pewne cechy charakterystyczne dla uczenia się ze 
wzmocnieniem (podrozdział 3.2.). Jedną z nich jest funkcja nagrody/kary dla 
poszczególnych stanów systemu, poznawana w trakcie procesu uczenia się i 
wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji co do następnych działań. Analogiczną
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rolę pełni tu stymulacja od antygenu, określana dla przeciwciał odpowiadających 
stanom układu.

Istotna różnica między algorytmem sieciowym a algorytmem uczenia się ze 
wzmocnieniem polega na wprowadzeniu oddziaływań pomiędzy przeciwciałami, 
modelującymi w naturalny sposób zachowanie i współpracę agentów. Dzięki tej 
współpracy agenci aktywni, w których domenie lokalnej znajdują się inni agenci 
aktywni, a nie ma żadnego pasywnego, starają się usunąć ich ze swojego pola widzenia. 
Odległości pomiędzy agentami aktywnymi zwiększają się do co najmniej 4 jednostek. 
W przypadku zgromadzenia się kilku agentów aktywnych w pobliżu agenta pasywnego 
wzajemne interakcje prowadzą do pozostawienia najefektywniejszych jednostek. 
Pozostali agenci aktywni przeszukują kratę. Zapewnia to lepsze pokrycie przestrzeni 
poszukiwań i poprawia eksplorację środowiska, co przyspiesza znalezienie innych 
antygenów. Założenie rozciągnięcia oddziaływań komórek w czasie pozwala 
skoordynować ruchy agentów w przypadku, gdy nie widzą oni pozostałych. Tym 
samym znacznie ogranicza się przypadkowość zachowań systemu.

8.3.1. Wyniki

Algorytm sieciowy zaimplementowano w środowisku JDK1.4.1. Wielkość kraty n, 
liczba agentów aktywnych k oraz liczba agentów pasywnych l są wprowadzane do 
programu jako parametry.

Wyniki uzyskane przy wykorzystaniu algorytmu sieciowego porównano z 
wynikami algorytmu uczenia się jakościowego (podrozdział 4.8.). W przypadku obu 
algorytmów system poddawano najpierw procesowi uczenia się dla losowo wybranych 
stanów początkowych przez określoną ilość epok trenujących2, a następnie testowano 
go dla ustalonego stanu początkowego (rys. 8.7). Na rys. 8.5 przedstawione są wykresy 
obrazujące uczenie się systemu o parametrach n=10, A=3, 1=1 otrzymane w wyniku 
zastosowania algorytmu sieciowego i algorytmu uczenia się jakościowego dla układu o 
krawędzi 10 jednostek i agentów o początkowych odległościach 6 jednostek (rys. 8.7 a). 
Wykres na rys. 8.6 odpowiada układowi o takim samym rozmiarze z początkową 
odległością agentów równą 9 jednostek (rys. 8.7 b). Różnica pomiędzy wynikami 
algorytmu sieciowego i algorytmu uczenia się jakościowego w przypadku tych dwóch 
dość podobnych układów bardzo dobrze ilustruje wpływ modelowania zachowań 
agentów na efektywność systemu. Dzięki zastosowaniu modelu sieciowego udało się w 
pewnym stopniu skoordynować ruchy agentów, tak aby eksploracja kraty przebiegała w 
miarę sprawnie.

2 Pojęcie epoki trenującej zostało wprowadzone w podrozdziale 3.6.3.
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Rys. 8.5 Porównanie wyników działania algorytmu sieciowego z algorytmem uczenia 
się jakościowego dla systemu o parametrach zz=10, &=3, 7=1, stan początkowy - rys.
8.7 a). (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t 
Studenta3: Zb=2,484, graniczna wartość Z=2,008.)
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Rys. 8.6 Porównanie wyników działania algorytmu sieciowego z algorytmem uczenia 
się jakościowego dla systemu o parametrach n=10, k=3, 1=1, stan początkowy - rys.
8.7 b). (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t 
Studenta to=9,308, graniczna wartość t=2,008.)

3 Wzory wykorzystane w teście istotności t Studenta oraz do obliczenia wielkości błędów zaznaczonych 
na wykresach przedstawiono w Dodatku.
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Rys. 8.7 a) stan początkowy dla wykresu z rys. 8.5 b) stan początkowy dla wykresu z 
rys. 8.6.

Eksperymenty przeprowadzone dla układów złożonych z większej ilości 
agentów (rys. 8.9 a) potwierdzają znacznie lepszą efektywność algorytmu sieciowego w 
porównaniu z algorytmem uczenia się jakościowego (rys.8.8). Świadczy to o dobrej 
samo-organizacji systemu również w przypadku bardziej skomplikowanego zadania.
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Rys. 8.8 Porównanie wyników działania algorytmu sieciowego z algorytmem uczenia 
się jakościowego dla systemu o parametrach u=10, ł=4, Z=3, stan początkowy — rys.
8.7 b). (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t 
Studenta t0=7,071, graniczna wartość Z=2,008.)
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Rys. 8.9 Stan początkowy dla a) wykresu z rys. 8.8 b) wykresu z rys. 8.10.

Przeprowadzono również eksperyment mający na celu porównanie wyników 
obu algorytmów dla układu, w którym wzajemna współpraca agentów aktywnych 
odgrywa znikomą rolę. Układ ten przedstawiony jest na rys. 8.9 b). Ze względu na 
niewielką długość kra wędzi i początkowe ustawienie agentów nie wymagające 
eksploracji, wspólne działania agentów aktywnych, polegające na przeszukiwaniu kraty 
nie są w tym przypadku konieczne. Istotną rolę dla takiego stanu początkowego układu 
odgrywa natomiast właściwa taktyka każdego z agentów aktywnych w stosunku do 
agenta pasywnego. Chodzi głównie o to, aby agent pasywny nie oddalił się od początku 
kraty z powodu nieumiejętnych ruchów agentów aktywnych i aby ci ostatni 
wykonywali jak najmniej ruchów nie prowadzących do przybliżenia się agenta 
pasywnego do celu.

Widoczne na rys. 8.10 wyniki świadczą iż dla układu przedstawionego na rys. 
8.9 b) nieco lepiej spisuje się algorytm uczenia się jakościowego. Wybór działań agenta 
oparty nie tylko na jakości stanu następującego bezpośrednio po danej akcji, ale 
również na jakości stanów kolejnych, sprawdza się lepiej. Świadczy to o konieczności 
dodania do algorytmu sieciowego mechanizmu umożliwiającego trafniejszy wybór 
akcji agentów aktywnych w sąsiedztwie agenta pasywnego.
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Rys. 8.10 Porównanie wyników działania algorytmu sieciowego z algorytmem uczenia 
się jakościowego dla systemu o parametrach n=7, k=3, 1=1, stan początkowy - rys. 
8.9 b). (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t 
Studenta fo=3,125, graniczna wartość Z=2,008.)

8.4. A Igorytm MISA

8.4.1. Sieciowa struktura pamięci

W algorytmie omówionym w podrozdziale 8.3. przyjmuje się, że system zapamiętuje 
stymulacje przeciwciał od antygenów w trakcie procesu uczenia się i później 
wykorzystuje je, aby podjąć optymalne działania. Pamięć systemu stanowi zbiór 
niepowiązanych ze sobą w żaden sposób przeciwciał o znanej stymulacji. Algorytm 
MISA zakłada, że pamięć posiada pewną strukturę sieciową, w której każde 
przeciwciało ma określone miejsce, zdeterminowane przez jego współrzędne. 
Przeciwciała, których współrzędne różnią się o 1 jednostkę sąsiadują ze sobą w 
pamięci. W miarę procesu uczenia się pamięć jest uzupełniana przez wpisy stymulacji 
przeciwciał od antygenów w odpowiednie miejsca w pamięci.

Bardzo istotnym założeniem algorytmu MISA jest podobieństwo wartości 
stymulacji dla sąsiadujących ze sobą przeciwciał. Inaczej mówiąc wartości stymulacji 
mają rozkład ciągły dla uporządkowanych komórek pamięci.

Dzięki tej własności pamięci możliwe jest zdefiniowanie pojęcia stymulacji 
sieciowej, określonej następującym wzorem:

uij=gu(8-8) 
k=\

gdzie:
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Uy - wartość stymulacji sieciowej z-tego przeciwciała przez y-ty antygen,

a,y - stymulacja z-tego przeciwciała przez y-ty antygen,

cr^ - stymulacja /c-tego przeciwciała przez y-ty antygen,

N - liczba przeciwciał o znanej stymulacji od antygenuy bezpośrednio sąsiadujących z 
z-tym przeciwciałem w pamięci.

Stymulacja sieciowa może być wykorzystana w następujących sytuacjach:

• Zgrubne oszacowanie nieznanej jeszcze stymulacji przeciwciała, na podstawie 
informacji o stymulacjach przeciwciał sąsiednich. W tym celu wykorzystuje się 
drugi człon równania (8.8).

• Zróżnicowanie jakości przeciwciał o jednakowej stymulacji. Na rys. 8.11 
przedstawiona jest przykładowa pamięć systemu. Stymulacje przeciwciała PI o 
współrzędnych (-3, 0) i P2 o współrzędnych (-3, 2) są takie same. Jednakże ich 
stymulacje sieciowe różnią się. Przeciwciało (-3, 2) o większej stymulacji 
sieciowej jest rzeczywiście trafniejszym wyborem biorąc pod uwagę dłuższą 
perspektywę czasową.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 2 0

0 -1 0 2 4 1 0

0 -1 -2 2 1 0

0 -1 -4 -2 0 1 0

0 -2 -1 -1 -1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-3-2-10 1 2 3

Rys. 8.11 Przykładowa pamięć systemu zawierająca wartości stymulacji przeciwciał. 
Pole (0, 0) odpowiada położeniu agenta pasywnego i nie może być zajęte przez 
aktywnego.

Kolejną konsekwencją przyjęcia sieciowej struktury pamięci i założenia 
ciągłości funkcji stymulacji jest możliwość zmniejszenia rozmiarów pamięci bez 
szkody dla efektywności wykonania zadania. W algorytmie MISA zapamiętywane są 
wartości stymulacji tylko niektórych przeciwciał, a inne są wymazywane. Zagadnienie 
to zostanie szerzej omówione w dalszej części pracy (podrozdział 9.3.3.).

8.4.2. Mutacja

Jak wspomniano we wstępie niniejszej pracy algorytm MISA łączy cechy algorytmu 
sieciowego i algorytmu selekcji klonalnej. Jeden z głównych etapów algorytmu
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klonalnego stanowi mutacja (podrozdział 6.5.). Typowe algorytmy klonalne działają 
off-line i jakość powstałych po zmutowaniu komórek może być w każdym przypadku z 
góry określona, ponieważ wartości stymulacji są zadane, a nie wyznaczane 
eksperymentalnie. Mutacja ma tam najczęściej charakter losowy.

W przypadku algorytmów działających on-line, do których należy algorytm 
MISA, stymulacja nie zapisanej w pamięci komórki może zostać określona tylko po 
„wzięciu czynnego udziału” w eksperymencie. W algorytmie MISA określenie 
stymulacji odbywa się po zaobserwowaniu reakcji agenta pasywnego. Błędne 
posunięcie agenta aktywnego rzutuje na jakość całego rozwiązania. Losowa mutacja 
mogłaby w tym wypadku prowadzić do znacznego pogorszenia działania systemu. 
Konieczny jest efektywny mechanizm mutacji, dający w wyniku komórki możliwie 
najlepszej jakości.

Wykorzystanie omówionej w podrozdziale 8.4.1. struktury sieciowej i ciągłości 
funkcji stymulacji umożliwia ukierunkowanie procesu mutacji, tak aby spełnione były 
powyższe wymogi. W procesie mutacji zastosowano metodę zbliżoną do gradientu 
wzrostu (podrozdział 4.4.) dla funkcji stymulacji.

Główna idea tej metody polega na określaniu kierunku wzrostu funkcji i 
podążaniu w tym kierunku aż do osiągnięcia maksimum funkcji. W przypadku mutacji 
chodzi o znalezienie w pamięci najbardziej stymulowanego przeciwciała i wytworzenie 
komórek możliwie najlepiej do niego dopasowanych.

Na rys. 8.12 przedstawiony jest proces ukierunkowanej mutacji przeciwciała A o 
współrzędnych (3, 1). Na początku szuka się w pamięci najbardziej stymulowanego 
wśród przeciwciał, dla których wartość dopasowania do przeciwciała A nie przekracza 
progu dopasowania. W prezentowanym przykładzie warunek ten spełnia przeciwciało B 
o współrzędnych (1, 1). Następnie tworzy się nowe przeciwciała C, bezpośrednio 
sąsiadujące w pamięci z przeciwciałem A i możliwie najlepiej dopasowane do 
przeciwciała B. Przeciwciało A odpowiada położeniu agenta aktywnego względem 
agenta pasywnego P. Ograniczenie mutacji do bezpośredniego sąsiedztwo przeciwciała 
A podyktowane jest możliwością przejścia agenta do następnego położenia w jednym 
kroku.

Rys.8.12 Ukierunkowana mutacja przeciwciała A.
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Dzięki takiemu ukierunkowaniu mutacji liczba klonów może być ograniczona 
do około trzech. Ponadto unika się powtarzania wyboru tych samych komórek 
zmuszając system do intensywniejszej eksploatacji.

8.4.3. Opis algorytmu

Algorytm MISA jest rozszerzeniem algorytmu sieciowego (podrozdział 8.3) przez 
dodanie etapu selekcji klonalnej. Podobnie jak w przypadku algorytmu sieciowego na 
początku odbywa się identyfikacja antygenów i przeciwciał. Różnice pojawiają się na 
etapie wyboru najbardziej stymulowanego przeciwciała.

W algorytmie MISA przeprowadzany jest proces ukierunkowanej mutacji, a 
następnie selekcji klonalnej. Mutacji poddawane jest przeciwciało A odpowiadające 
bieżącemu położeniu agenta aktywnego. Dla każdego antygenu wybiera się w pamięci 
systemu najbardziej stymulowane przeciwciało, znajdujące się w odległości nie 
przekraczającej progu dopasowania do przeciwciała^. Stymulacja takiego przeciwciała 
musi być większa lub równa 1. Następnie, tak jak to jest opisane w podrozdziale 8.4.2, 
tworzy się komórki sąsiadujące w pamięci z przeciwciałem A. Jeśli w pamięci systemu 
brak jest przeciwciał o odpowiednio wysokiej stymulacji mutacja ma charakter 
izotropowy, tzn. każda sąsiadująca z przeciwciałem A komórka jest zmutowanym 
klonem. Taką procedurę przeprowadza się dla wszystkich antygenów zaobserwowanych 
przez danego agenta aktywnego. Kolejny krok polega na wyznaczeniu dla każdego 
zmutowanego klonu stymulacji od wszystkich antygenów, obserwowanych przez 
danego agenta aktywnego. Zarówno przy wyborze najlepszego przeciwciała, 
kierunkującego mutację, jak i do określania zbiorczej stymulacji zmutowanych klonów, 
wykorzystuje się wzór na stymulację sieciową (równanie 8.8).

Wreszcie, zgodnie z ideą selekcji klonalnej, wybierany jest klon przeciwciała^, 
o największej stymulacji. W przypadku jednakowej stymulacji kilku klonów, ten 
najlepszy wybiera się losowo.

Kolejne kroki algorytmu MISA odpowiadają krokom algorytmu sieciowego. 
Przeciwciała związane z różnymi agentami aktywnymi podlegają wzajemnym 
oddziaływaniom, w wyniku których w sieci przetrwają tylko te o największej 
stymulacji, a pozostałe ulegną supresji i zostaną zastąpione komórkami słabiej 
oddziałującymi z tworzącymi sieć.

Po każdej epoce, czyli po umieszczeniu wszystkich agentów pasywnych w 
początku układu, modyfikowana jest pamięć systemu. Wyznaczane są największa crmax i 
najmniejsza ami„ wartości stymulacji przeciwciał. W pamięci pozostają tylko 
przeciwciała o skrajnej stymulacji - niemniejszej od omaxl'l i niewiększej od crm/„/2. W 
kolejnych epokach będą pomocne przy wyborze przeciwciała o największej wartości 
stymulacji. Poniżej przedstawiono algorytm uczenia się systemu.

1 Rozmieść losowo agentów aktywnych i pasywnych na kracie
2 Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny:
2.1 Dla każdego agenta aktywnego
2.1.1 Znajdź innych agentów aktywnych, widzianych przez danego
2.1.2 Określ współrzędne antygenów na podstawie współrzędnych
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widzianych agentów pasywnych
2.1.3 Jeśli w odległości dmax od przeciwciała A,
odpowiadającego położeniu danego agenta, nie ma przeciwciała w 
pamięci

Wybierz przeciwciało losowo spośród bezpośrednich 
sąsiadów A

W przeciwnym przypadku 
Dla każdego antygenu:

Znajdź w pamięci najbardziej stymulowane przeciwciało 
w odległości niewiększej niż dmax od A
Mutuj przeciwciało A w kierunku najbardziej 
stymulowanego

Dla każdego zmutowanego klonu
Oblicz stymulację od wszystkich antygenów

Wybierz najlepsze przeciwciało
2.2 Dla każdego agenta aktywnego

2.2.1 Wyznacz stymulację wybranego przeciwciała od 
przeciwciał innych agentów
2.2.2 Wybierz najlepsze przeciwciało i wykonaj odpowiedni 
ruch

2.3 Znajdź nowe położenie agentów pasywnych
2.4 Uaktualnij stymulacje przeciwciał na podstawie przesunięć 
agentów pasywnych

3 Wybierz przeciwciała o skrajnych wartościach stymulacji i 
zapisz je w pamięci.
Pseudokod 8.2. Algorytm MISA.

Powyższy algorytm łączy elementy algorytmów sieciowych i algorytmów 
selekcji klonalnej. Oddziaływania w sieci modelują wzajemne interakcje agentów 
aktywnych i agentów aktywnych z pasywnymi. Są odpowiedzialne za samo-organizację 
rozproszonego systemu wieloagentowego. Natomiast mechanizmy mutacji i selekcji 
klonalnej odgrywają główną rolę przy wyborze optymalnej akcji agenta aktywnego, w 
odpowiedzi na określone położenie agenta pasywnego. Wprowadzenie ukierunkowanej 
mutacji było możliwe tylko dzięki przyjęciu sieciowej struktury pamięci.

8.5. Podsumownie

W niniejszym rozdziale przedstawiono nowy algorytm immunologiczny. Wykorzystany 
w nim mechanizm uczenia się jest modyfikacją procesu uczenia się ze wzmocnieniem i 
stanowi alternatywę dla uczenia się jakościowego. Algorytm modeluje ponadto 
oddziaływania pomiędzy elementami systemu prowadząc do jego samo-organizacji.
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Eksperymenty przedstawione w następnym rozdziale pokażą, iż algorytm MISA 
sprawdza się bardzo dobrze dla opisanego dynamicznego układu wieloagentowego. 
Istotne jest to, iż bez uprzedniej znajomości dynamiki układu i niezależnie od jego 
rozmiarów jest on doprowadzany do zadanego stanu.
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9. Wyniki eksperymentów

W podrozdziale 8.3.1. zamieszczono wyniki otrzymane po zastosowaniu algorytmu 
sieciowego do rozwiązania problemu pasterza. W niniejszym rozdziale przedstawione 
będą rezultaty uzyskane przy pomocy algorytmu MISA, stanowiącego rozwinięcie tego 
pierwszego. Podobnie jak algorytm sieciowy algorytm MISA zaimplementowano w 
środowisku JDK1.4.1. Wielkość kraty n, liczba agentów aktywnych k oraz liczba 
agentów pasywnych l były wprowadzane do programu jako parametry.

Program testowano dla różnych wartości parametrów n, k oraz l, od «=4, £=1, 
Z=1 aż do n= 100, £=300, Z=350. Efektywność działania programu nie zależy od 
wielkości tych parametrów - agenci aktywni zawsze realizują zadany cel grupowy, 
polegający na umieszczeniu agentów pasywnych w początku układu współrzędnych. 
Jedynym ograniczeniem zwiększania wartości parametrów jest czas wykonywania się 
programu. Rośnie on proporcjonalnie ze wzrostem ilości agentów. Wypływa to z 
konieczności określenia ruchów dla każdego z agentów, nie jest natomiast 
spowodowane komplikowaniem się procesu wyboru właściwego posunięcia przy dużej 
liczbie jednostek tworzących system.

Przeprowadzono eksperymenty mające na celu obserwację wpływu wzajemnych 
zachowań agentów na efektywność działania systemu. Modelowano różne relacje 
pomiędzy agentami aktywnymi: niezależność, zachłanność i wreszcie współpracę. 
Ponadto testowano system dla różnych wartości parametrów takich jak: k (ilość 
agentów aktywnych), l (ilość agentów pasywnych), n (rozmiar kraty) oraz ilość epok 
trenujących. Kolejne eksperymenty dotyczyły pamięci systemowej. Badano zależność 
pomiędzy rozmiarami pamięci a efektywnością działania systemu, a także wpływ 
sieciowej struktury pamięci na szybkość uczenia się.

Eksperymenty miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytania postawione w 
podrozdziale 1.4.

9.1. Modelowanie różnych zachowań agentów

Jedno z pytań postawione na początku pracy dotyczyło wpływu wzajemnych 
oddziaływań jednostek, tworzących system, na działanie całego układu. Omawiany 
system wykorzystano do badania zależności szybkości wykonania zadania od 
wzajemnych relacji agentów aktywnych. W algorytmie MISA, podobnie jak w 
algorytmie sieciowym, oddziaływania agentów aktywnych pomiędzy sobą modelowane 
są analogicznie do oddziaływań przeciwciał w układzie odpornościowym. Zostały one 
omówione i opisane równaniami w podrozdziale 8.2.2. Ich modyfikacja pozwala 
uzyskać różne zachowania agentów aktywnych. Największy wpływ na wzajemne 
relacje pomiędzy agentami ma współczynnik c z równania (8.6) (podrozdział 8.2.2.). Na 
początku rozpatrywane będą dwa skrajne typy zachowań:
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• Niezależność - działania każdego z agentów aktywnych nie zależą bezpośrednio 
od stanów innych agentów aktywnych. Każdy z osobna stara się jak najlepiej 
zrealizować zadany cel grupowy, nie zważając na pozostałych. Zachowanie takie 
uzyskuje się poprzez zaniedbanie interakcji pomiędzy przeciwciałami we wzorze 
8.4 i przyjęcie wartości Sfk równej zero, czyli współczynnika c też równego zero.

• Zachłanność - oddziaływania pomiędzy agentami aktywnymi sprowadzają się 
tylko do odpychania. W przypadku nieobecności agentów pasywnych agenci 
aktywni oddalają się od siebie nawzajem. Natomiast jeśli widoczny jest agent 
pasywny, to pozostaje przy nim tylko jeden agent aktywny, a reszta oddala się od 
niego. Wybiera się oczywiście tego agenta aktywnego, z którym związane jest 
przeciwciało o największej stymulacji. Takie zachowanie odpowiada dużym 
wartościom współczynnika c (np. c=10) w równaniu (8.6) opisującym 
oddziaływania agentów.

W rozważaniach pominięto przypadek agentów przyciągających się z uwagi na 
znaczne ograniczenie przeszukiwania kraty.

Porównano efektywność działania agentów zachłannych z agentami 
niezależnymi dla dwóch różnych układów: o stosunkowo małej krawędzi i dużym 
zagęszczeniu agentów aktywnych (rys. 9.1) oraz o większej krawędzi i małej ilości 
agentów aktywnych (rys. 9.2). Oczywiście dla dużych rozmiarów kraty system agentów 
niezależnych wykazuje znacznie gorsze działanie niż w przypadku agentów 
zachłannych. Wynika to między innymi z mniej efektywnego przemiatania obszaru 
działania. Wzajemne odpychanie agentów zachłannych umożliwia lepsze 
„przemiatanie” kraty w poszukiwaniu agentów pasywnych i zapobiega ich gubieniu z 
pola widzenia. Natomiast dla małych układów o dużym zagęszczeniu agentów 
aktywnych wyniki dla systemu agentów niezależnych są o około 15% lepsze niż w 
przypadku agentów zachłannych.

♦ Agenci niezależni 

■ Agenci zachłanni

Ilość epok trenujących

Rys. 9.1 Porównanie efektywności działania agentów zachłannych i agentów 
niezależnych dla układu o parametrach n=8, ł=14 i 1=13. (Wartości średnie wyznaczone 
na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t Studenta 0=2,977, graniczna wartość 
Z=2,008.)
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♦ Agenci 
zachłanni

a Agenci 
niezależni

O 10 20 30

Ilość epok trenujących

Rys. 9.2 Porównanie efektywności działania agentów zachłannych i agentów 
niezależnych dla układu o parametrach 77=10, k=4 i Z=3. (Wartości średnie wyznaczone 
na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t Studenta to~l,584, graniczna wartość 
Z=2,008.)

Wytłumaczenie tego faktu wymaga rozpatrzenia kilku różnych aspektów takiego 
zachowania. Niezależność agentów aktywnych prowadzi do ich gromadzenia się wokół 
agentów pasywnych. Każdy z nich zajmuje położenie najbardziej korzystne, biorąc pod 
uwagę realizację zadanego celu. Jednym z rezultatów takiego postępowania jest 
wydłużenie ruchów agenta pasywnego. Należy jednak wziąć pod uwagę ograniczenie 
długości ruchu agenta pasywnego do dwóch jednostek. Dlatego też prowadzenie agenta 
pasywnego przez większą ilość agentów aktywnych jest bezcelowe. Ponadto 
wydłużenie ruchów agenta aktywnego zwiększa ryzyko jego „ucieczki” z pola widzenia 
agentów aktywnych (rys. 4.7). W niektórych sytuacjach zgromadzenie kilku agentów 
pasywnych przynosi jednak dobre efekty. Ci dodatkowi agenci mogą kompensować 
niewłaściwe położenia innych agentów, wynikające z błędnych wpisów do pamięci lub 
niemożności zajęcia lepszej pozycji. Prowadzenie agenta pasywnego przez kilku 
agentów aktywnych daje dobre rezultaty tylko wtedy, gdy nie wiąże się to z gorszym 
przemiataniem kraty. Ma zatem sens dla układów o dużym zagęszczeniu agentów 
aktywnych.

Powyższe efekty wskazują na celowość wprowadzenia zależności 
współczynnika c, ■ odpowiedzialnego za wielkość siły oddziaływań pomiędzy 
przeciwciałami (równanie 8.6), od ilości przeciwciał. W algorytmie MISA przyjęto 
współczynnik c równy:

c = -~ (9.1)
g

gdzie:

g - lokalna gęstość przeciwciał.
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Dla każdego przeciwciała związanego z danym agentem aktywnym, lokalna 
gęstość przeciwciał odpowiada ilości przeciwciał związanych z innymi widocznymi 
przez niego agentami aktywnymi, oddziałującymi z tym samym antygenem.

Dzięki takiemu określeniu współczynnika c, agenci aktywni gromadzą się wokół 
agenta pasywnego tylko wtedy, gdy jest ich większa ilość, co nie pociąga za sobą 
pogorszenia przemiatania kraty. Zgodnie z algorytmem sieciowym, modelującym 
oddziaływania, agent aktywny pozostaje przy pasywnym, jeśli przeciwciało z nim 
związane ma dodatnią wartość stymulacji. Ujemnie stymulowane przeciwciała 
zastępowane są innymi, lepszymi, co prowadzi w rezultacie do oddalania się 
związanych z nimi agentów aktywnych od agentów pasywnych. Powiązanie 
współczynnika c z ilością oddziałujących ze sobą przeciwciał skutkuje zwiększeniem 
siły ich wzajemnych interakcji w przypadku, gdy jest ich mniej. Im większe skupisko 
przeciwciał tym mniejszy jest współczynnik c i tym słabsze wzajemne oddziaływania, a 
co za tym idzie, więcej komórek o całkowitej dodatniej stymulacji (określonej 
równaniem 8.4). W przypadku nieobecności agentów pasywnych w polu widzenia 
aktywnych, zawsze się oni odpychają, niezależnie od wartości współczynnika c. 
Wybierane jest wówczas przeciwciało o największej wartości stymulacji, bez względu 
na jej znak.

Wprowadzenie zależności pomiędzy gęstością przeciwciał a siłą ich 
wzajemnych oddziaływań wzorowane jest na algorytmie immunologicznym ARIA, 
omówionym w podrozdziale 6.8.3. niniejszej pracy. Podobnie jak w tamtym przypadku, 
uwzględnienie gęstości przeciwciał poprawia wydajność działania. W algorytmie MISA 
modelowana w ten sposób współpraca agentów sprawdza się w każdych warunkach, 
niezależnie od parametrów układu. Na rys. 9.3 i 9.4 przedstawiono porównanie 
efektywności algorytmu dla współczynnika c danego równaniem (9.1) oraz wcześniej 
rozpatrywanych wartości c = 0 i c = 10.

Rys. 9.3 Porównanie efektywności działania agentów zachłannych i współpracujących 
dla systemu o parametrach n=l0, k=4 i 1=3. (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 
50 przebiegów).
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Rys. 9.4 Porównanie efektywności działania agentów niezależnych i współpracujących 
dla systemu o parametrach n=8, £=14 i 7=13. (Wartości średnie wyznaczone na 
podstawie 50 przebiegów).

Zachowania skrajne - niezależność czy zachłanność - sprawdzają się jedynie w 
pewnych specyficznych warunkach.. Najlepsze wyniki, niezależnie od parametrów 
układu, daje umiejętnie modelowana współpraca agentów.

Na podstawie powyższych rozważań można wysnuć wniosek, iż wzajemne 
oddziaływania agentów mają duży wpływ na działanie systemu, w którego skład 
wchodzą. Wprowadzenie najprostszej formy wzajemnego oddziaływania agentów, czyli 
odpychania, znacznie zwiększa szybkość realizacji zadanego celu grupowego w 
przypadku układów o dużych rozmiarach przestrzennych. W małych systemach 
oddziaływania nie odgrywają tak istotnej roli, ale nie można ich całkiem zaniedbać. Dla 
układów z dużą ilością agentów, gromadzenie się agentów aktywnych wokół 
pasywnych pozwala zniwelować niewłaściwe położenia innych agentów aktywnych, 
wynikające min. z ograniczenia długości ruchów do jednej jednostki. Powyższe wyniki 
są dowodem na to, że grupowe działania agentów mogą zrekompensować częściowo 
ich ograniczenia, odnoszące się zarówno do promienia percepcji jak i szybkości 
poruszania się.

9.2. Badanie wpływu zmiany parametrów systemu na 
efektywność jego działania

Poniżej przedstawiono zależność czasu realizacji zadania w systemie od jego 
parametrów k (ilość agentów aktywnych) i l (ilość agentów pasywnych). We wszystkich 
przypadkach rozkład początkowy agentów jest rozkładem losowym a ilość epok 
trenujących wynosi 10. Najpierw przy ustalonej liczbie agentów pasywnych i stałej 
krawędzi kraty zmienia się liczbę agentów aktywnych począwszy od jednego aż do 
siedemdziesięciu (rys. 9.5). W początkowej fazie eksperymentu, gdy liczba agentów 
aktywnych jest tego samego rzędu co ilość agentów pasywnych, a średnia gęstość ich 
rozmieszczenia na kracie niewielka, liczba kroków gwałtownie maleje ze
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zwiększającym się parametrem k. Później natomiast dochodzi do stanu wysycenia, 
kiedy to liczba kroków prawie nie zależy od liczby k. Efekt ten jest związany z 
ograniczeniem długości ruchu agentów pasywnych. Zaangażowanie dużej ilości 
agentów aktywnych do „prowadzenia” jednego pasywnego może mieć ujemne efekty w 
postaci omawianej wcześniej „ucieczki” agenta pasywnego. Zbyt duża liczba agentów 
aktywnych w systemie nie poprawia jego wydajności.

Rys. 9.5 Zależność liczby kroków od ilości agentów aktywnych (n=10, Z=3). (Wartości 
średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów)4.

Na rys. 9.6 pokazana jest zależność szybkości wykonywania zadania od ilości 
agentów pasywnych. W tym wypadku liczba kroków nie zmienia się tak gwałtownie ze 
wzrostem ilości agentów pasywnych w początkowej fazie symulacji, gdy l jest 
stosunkowo niewielkie. Później, podobnie jak w przypadku agentów aktywnych, 
zmiany liczby kroków są znikome. Aby wyjaśnić ten efekt, należy przyjrzeć się 
rozmieszczeniu agentów pasywnych w początkowej fazie działania systemu. 
Zauważalna jest tendencja do gromadzenia się agentów pasywnych w określonych 
miejscach kraty. Niezależnie od ich liczby, około 70% ich całkowitej ilości gromadzi 
się w kilku (3 - 4) polach kraty już po paru pierwszych krokach (rys. 9.7). Pola te 
usytuowane są najczęściej na krawędziach lub w rogach kraty. Można to tłumaczyć 
tym, iż agenci aktywni poruszając się „przemiatają” pewne pola kraty, natomiast drugi 
typ agentów „chroni się” w powstałych niszach. Ze wzrostem ilości agentów 
pasywnych ilość „zadań do wykonania” rośnie powoli, oprócz tego maleje liczba 
kroków związanych z ich poszukiwaniem i system uczy się szybciej.

4 Z uwagi na losowość wszystkich stanów początkowych na wykresie pominięto wielkości błędów.
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Rys.9.6 Zależność liczby kroków od ilości agentów pasywnych (^=10, k=4). (Wartości 
średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).

Rys. 9.7 Grupowanie się agentów pasywnych dla «=10, 7=10 oraz a) 7=10 i b) 7=50 
(liczby w polach odpowiadająilości agentów pasywnych w danym miejscu).

Trójwymiarowy wykres na rys. 9.8 obrazuje złożenie powyższych tendencji. 
Kolejne eksperymenty przeprowadzono dla układów o stałej krawędzi kraty (10 
jednostek) i rosnącej liczbie agentów aktywnych (od 1 do 20) oraz rosnącej liczbie 
agentów pasywnych (od 1 do 20). Charakterystyczne jest występowanie obszarów 
płaskich, odpowiadających prawie stałej liczbie kroków przy zmieniającej się 
równocześnie ilości agentów aktywnych i agentów pasywnych. Świadczy to o 
możliwości rekompensaty wzrostu ilości agentów pasywnych przez wzrost ilości 
agentów aktywnych. Na rys. 9.9 przedstawiono przykład utrzymywania się stałej liczby 
kroków przy wprost proporcjonalnym wzroście ilości agentów aktywnych do ilości 
agentów pasywnych. Eksperyment przeprowadzono dla układu o wielkości kraty 10 
jednostek, początkowej liczbie agentów aktywnych 7=5 oraz początkowej ilości 
agentów pasywnych 7=1.
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Rys. 9.8 Trójwymiarowy wykres zależności liczby kroków przy jednocześnie 
zmieniającej się ilości agentów aktywnych i ilości agentów pasywnych; oś odciętych - 
ilość agentów pasywnych, oś rzędnych - ilość agentów aktywnych. (Wartości średnie 
wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).
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Rys. 9.9 Ilustracja utrzymywania prawie stałej liczby kroków przy jednoczesnym 
wzroście ilości agentów aktywnych i pasywnych. (Wartości średnie wyznaczone na 
podstawie 50 przebiegów).

Wykres zależności pomiędzy ilością kroków a rozmiarem boku kraty ma kształt 
paraboli (rys. 9.10), co dobrze ilustruje kwadratowy wzrost ilości pól kraty, 
przemiatanych przez agentów aktywnych w poszukiwaniu pasywnych.
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Rys. 9.10 Zależność liczby kroków od wielkości boku kraty (k=4, 1=3). (Wartości 
średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).

Na rys. 9.11. pokazano zależność liczby kroków, potrzebnych do wykonania 
zadania od ilości epok trenujących. Charakterystyczny jest tu gwałtowny spadek ilości 
kroków już po pierwszych epokach trenujących. Odpowiada on efektowi odpowiedzi 
wtórnej w naturalnym układzie odpornościowym. Wielkość spadku świadczy o 
efektywności procesu uczenia się systemu.
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Rys. 9.11 Zależność liczby kroków od ilości epok trenujących (rz=10, k=Ą, 1=3). 
(Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).

9.3. Wpływ struktury i wielkości pamięci na działanie 
systemu

9.3.1. Ciągłość stymulacji a szybkość realizacji zadania

Jedną z istotnych cech algorytmu MISA jest przyjęcie ciągłości stymulacji przeciwciał 
tworzących pamięć systemu o strukturze sieciowej. Założenie taicie umożliwia 
wprowadzenie mechanizmu ukierunkowanej mutacji, co zgodnie z tezą niniejszej pracy 
przyczynia się do poprawy efektywności systemu. Aby udowodnić tę tezę 
doświadczalnie, porównane będą dwa algorytmy: algorytm MISA oraz algorytm 
stanowiący złożenie algorytmów: uczenia się jakościowego (podrozdział 4.8.) oraz 
sieciowego (podrozdział 8.3.). W algorytmie tym agenci aktywni współpracują zgodnie 
z modelem oddziaływania przeciwciał, a ponadto realizowany jest proces uczenia się 
jakościowego. Przeprowadzono eksperymenty mające na celu porównanie efektywności 
działania algorytmów MISA i uczenia się jakościowego z oddziaływaniami.

Badane są dwa systemy różnej wielkości o następujących wartościach 
parametrów: pierwszy «=10, A=3, Z=1 i drugi u=10, A=10, Z=10 (rys. 9.12). Najpierw 
systemy poddaje się procesowi uczenia w określonej ilości epok przy losowo 
wybranych stanach początkowych, a następnie porównuje się efekty dla jednakowego w 
każdym przypadku stanu początkowego.

Niezależnie od wielkości układu, algorytm MISA daje lepsze wyniki i to nie 
tylko w początkowej fazie uczenia się ale również i w dalszych epokach. Na początku 
działania wybór przeciwciał na podstawie ukierunkowanej mutacji umożliwia 
inteligentną eksploatację przestrzeni rozwiązań. Później dzięki przyjętej strukturze 
pamięci agenci aktywni nie działają „krótkowzrocznie”, ale wybierają te akcje, które w 
większej skali czasowej dążą do lepszych rozwiązań. Eksperymenty potwierdzają, iż
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założenie ciągłości wartości stymulacji przeciwciał w pamięci zwiększa szybkość i 
efektywność działania systemu wiełoagentowego.

—•—MISA

■—Q-learn z 
oddziaływa 
niami

Rys. 9.12 Porównanie szybkości działania algorytmu MISA i algorytmu uczenia się 
jakościowego z oddziaływaniami; parametry układu z?=10, ł=3, Z=l. (Wartości średnie 
wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t Studenta , graniczna
wartość Z=2?008.)
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Rys. 9.13 Porównanie szybkości działania algorytmu MISA i algorytmu uczenia się 
jakościowego z oddziaływaniami; parametry układu n=10, A=10, 7=10. (Wartości 
średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów. Test istotności t Studenta to=2,171, 
graniczna wartość Z=:2,008.)

Powyższe eksperymenty ilustrują wpływ, jaki ma przyjęta w algorytmie MISA 
struktura pamięci na wydajność działania systemu. Stanowią tym samym pozytywne 
odpowiedzi na pytania z początku pracy (podrozdział 1.4.), potwierdzając wzrost
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efektywności procesu uczenia się dzięki nadaniu pamięci określonej struktury i 
wykorzystaniu jej do ukierunkowanej eksploatacji.

9.3.2. Wpływ zbiorczej pamięci systemowej na efektywność 
działania

W algorytmie MISA przyjęto, iż pamięć systemu jest zbiorcza, wszyscy agenci mogą 
zapisywać do niej zdobytą wiedzę i w miarę potrzeb czerpać tę wiedzę bez żadnych 
ograniczeń. Ponieważ praktyczna realizacja takiego założenia mogłaby nastręczać 
pewne trudności w postaci konieczności umożliwienia szybkiej komunikacji o 
globalnym zasięgu pomiędzy agentami, przeprowadzono eksperymenty, w których 
każdy agent aktywny ma swoją pamięć. Zapisuje tam tylko bezpośrednio przez siebie 
zaobserwowane informacje.

Na podstawie wyników przedstawionych na rys. 9.14 widać, iż agenci z 
indywidualną pamięcią w porównaniu z agentami ze wspólną pamięcią działają mniej 
wydajnie tylko w pierwszych epokach. Dla początkowych 7 epok różnica wynosi około 
40%. Później oba systemy agentów są jednakowo efektywne.

Rys. 9.14 Porównanie efektywności działania systemu dla układu agentów z 
indywidualną pamięcią i ze zbiorczą pamięcią. Parametry układu w=8, A=14 i 7=13. 
(Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 przebiegów).

9.3.3. Ograniczenie rozmiarów pamięci

Kolejne pytanie postawione w podrozdziale 1.4. dotyczy wpływu ilości danych 
zapisanych w pamięci na efektywność działania systemu. Tym samym odnosi się do
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procesu niezwykle istotnego w uczeniu się i nieodłącznie z nim związanego - 
zapominania. W algorytmie MISA po każdej epoce, czyli po zrealizowaniu zadania, 
pamięć ulega reorganizacji, mechanizmowi charakterystycznemu dla większości 
algorytmów immunologicznych. Reorganizacja w przypadku omawianego modelu 
polega na pozostawianiu w pamięci przeciwciał o skrajnych wartościach stymulacji 
(podrozdział 8.4.3.), a usuwaniu pozostałych. Na rys. 9.15 przedstawiono porównanie 
działania systemu z reorganizacją pamięci i bez reorganizacji.

—♦—Algorytm bez
reorganizacji pamięci

—Algorytm z
reorganizacją pamięci

Rys. 9.15 Porównanie działania systemu z reorganizacją pamięci i bez reorganizacji dla 
układu o parametrach «=10, ł=3, Z=l. (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 
przebiegów).

Powyższe wyniki świadczą o celowości reorganizacji pamięci, polegającej na 
usuwaniu danych mniej istotnych. Postępowanie takie nie ma wpływu na jakość 
rozwiązania.

9.4. Porównanie algorytmu MISA z innymi rozwiązaniami

Wyniki dla algorytmu sieciowego przedstawione w podrozdziale 8.3.1. świadczą o jego 
przewadze nad algorytmem uczenia się jakościowego dla dużych przestrzennie 
układów. Jednakże porównanie obu algorytmów pokazane na rys. 8.10 dla układu z rys. 
8.9.b) przemawia na korzyść algorytmu uczenia się jakościowego. Algorytm MISA 
stanowi udoskonaloną wersję algorytmu sieciowego, która ma dawać wyniki lepsze od 
wcześniej omawianych w pracy rozwiązań.

W celu porównania przeprowadzono testy programu MISA dla układu 
przedstawionego na rys. 8.9.b). Z uwagi na małe rozmiary kraty (krawędź o długości 7 
jednostek) w przypadku tego układu znikomą rolę odgrywa współdziałanie agentów 
prowadzące do lepszego przeszukiwania kraty, niegroźna w skutkach jest również 
„ucieczka” agenta pasywnego (sytuacja przedstawiona na rys. 4.7). Najważniejszy jest
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w tym przypadku wybór optymalnego położenia agenta aktywnego względem 
pasywnego. Z eksperymentów przedstawionych w podrozdziale 8.3.1 (rys. 8.10) 
wynika, iż algorytm sieciowy i algorytm uczenia się jakościowego dają dla tego układu 
zbliżone rezultaty. Na rys. 9.16 pokazane jest porównanie efektywności działania 
wszystkich trzech algorytmów. Wyniki otrzymane za pomocą algorytmu MISA są o 
około 20% lepsze. Świadczy to o celowości rozszerzenia algorytmu sieciowego o 
mechanizmy mutacji i selekcji klonalnej.

Rys. 9.16 Porównanie działania algorytmów uczenia się jakościowego, sieciowego i 
MISA dla układu z rys. 8.9.b). (Wartości średnie wyznaczone na podstawie 50 
przebiegów. Test istotności t Studenta dla algorytmów MISA i Q-leam /ą=4,065, 
graniczna wartość Z=2,008.)

Inspiracją do powstania przedstawionego algorytmu była praca [1], w której do 
rozwiązania problemu pasterza również zaproponowano algorytm oparty na metaforze 
immunologicznej. Mimo kilku podobieństw, takich jak model antygenu czy 
wyznaczanie stymulacji przeciwciał, oba rozwiązania znacznie się różnią, co pokazano 
w tabeli 9.1. Efektywność działania algorytmu MISA jest znacznie lepsza niż tego z 
pracy [lj. Na rys. 9.17 przedstawiona jest zależność liczby kroków od ilości epok 
trenujących dla algorytmu immunologicznego zaprezentowanego w pracy [1]. Podobnie 
jak w przypadku rys. 9.16 eksperymenty przeprowadzono dla stanu początkowego, 
przedstawionego na rys. 8.9.b). Porównując wyniki łatwo zauważyć, iż dla algorytmu 
MISA proces uczenia się jest znacznie szybszy, a liczba kroków, w której realizowane 
jest zadanie, dużo mniejsza.

Algorytm MISA Praca [1]

Przeciwciała Położenie agenta aktywnego 
względem pasywnego - stan układu

Ruch agenta aktywnego w 
określonym kierunku - akcja

Oddziaływania
przeciwciał

Z góry ustalony znak oddziaływania 
pomiędzy przeciwciałami

Z góry narzucone rodzaje 
oddziaływań i ich parametry

Oddziaływanie Znajdowana on-line stymulacja Z góry narzucone rodzaje
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przeciwciało - 
antygen

danego przeciwciała przez dany 
antygen

oddziaływań i ich parametry

Mutacja Prowadzi do powstania przeciwciał 
najbliższych najbardziej 
stymulowanego

brak

Tabela 9.1 Porównanie algorytmu MISA z algorytmem z pracy [1],

Rys. 9.17 Wyniki otrzymane dla algorytmu immunologicznego z pracy [1],

9.5. Główne cechy i mechanizmy systemu

Wykorzystanie modelu układu odpornościowego w omawianym systemie 
wieloagentowym spowodowało, iż jego działanie wykazuje cechy charakterystyczne dla 
funkcjonowania złożonych układów adaptacyjnych. Układ odpornościowy jako złożony 
system adaptacyjny został opisany w rozdziale 5. Podobnie do pierwowzoru 
zaproponowany w pracy system ma następujące cechy:

• Agregacja - pomimo ograniczenia składników systemu do przeciwciał, można 
wyodrębnić agregację statyczną i dynamiczną. Agregacja statyczna odnosi się do 
różnych typów przeciwciał, reagujących z różnymi antygenami, natomiast 
agregacja dynamiczna odpowiada współdziałaniu i uzupełnianiu się jednostek 
tworzących system. Współdziałanie realizowane jest przy pomocy wzajemnych 
oddziaływań jednostek.

• Przepływy - podobnie jak w przypadku naturalnego układu odpornościowego 
zjawiska przepływów występują na kilku etapach. Należy do nich przemiatanie 
kraty przez agentów aktywnych jak również komunikacja, czyli przepływ 
informacji umożliwiający wzajemne oddziaływania.

• Nieliniowość - przykładem nieliniowości może być brak addytywności 
oddziaływania przeciwciał z antygenami. Z uwagi na ograniczenie szybkości 
wypadkowy ruch agenta pasywnego pod wpływem obecności dwóch agentów
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aktywnych nie musi być złożeniem przesunięć, wywołanych przez każdego z 
tych agentów osobno.

• Różnorodność - przejawia się głównie w zróżnicowaniu zbioru przeciwciał, 
zdolnych do zneutralizowania różnych typów antygenów.

• Identyfikacja - odpowiada zróżnicowaniu oddziaływań pomiędzy jednostkami 
systemu.

• Model wewnętrzny - struktura pamięci systemowej, umożliwiająca predykcję i 
inteligentną eksploatację przestrzeni rozwiązań.

• Elementy składowe - poszczególne przeciwciała.

9.6. Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono eksperymentalne potwierdzenie przewagi 
zaproponowanego w pracy rozwiązania problemu pasterza nad istniejącymi dotychczas. 
Zwrócono uwagę na cechy wspólne prezentowanego systemu wieloagentowego ze 
złożonymi systemami adaptacyjnymi. Tym samym pokazano, że proste modele 
jednostek z dużymi ograniczeniami mogą tworzyć system wykazujący zachowania 
znacznie bardziej skomplikowane niż indywidualne zachowania tych jednostek. 
Przeprowadzono ponadto eksperymenty mające na celu obserwację zjawisk i 
mechanizmów typowych dla takich systemów.

Otrzymane wyniki stanowią doświadczalną formę odpowiedzi na pytania 
postawione w podrozdziale 1.4. Potwierdzają one przede wszystkim ogromny wpływ 
wzajemnych oddziaływań jednostek tworzących system na efektywność jego działania. 
Bardzo istotna jest również możliwość kompensacji ograniczeń pojedynczych agentów 
poprzez wspólne działania grupowe. Skalowalność systemu i realizacja zadanego celu 
niezależnie od parametrów układu są dowodem na prawidłowe działanie systemu, mimo 
częściowo błędnych lub niekompletnych informacji.

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają poprawę efektywności algorytmu 
po wprowadzeniu sieciowej struktury pamięci, porządkującej przechowywane 
informacje. Wiąże się ona z ukierunkowaniem mutacji, która zastępuje przypadkowe 
działania bardziej zasadnymi ruchami, skutkując poprawą eksploatacji przestrzeni 
rozwiązań. Uwagę zwraca możliwość wymazywania z pamięci niektórych mniej 
istotnych danych, prowadząc do zmniejszenia jej rozmiarów bez wpływu na szybkość 
realizacji celu.
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10. Zastosowania problemu pasterza i przyszłe 
badania

10.1. Zastosowania

Klasyczne problemy pościgu-ucieczki sprowadzają się najczęściej do zadań 
polegających na schwytaniu jednego lub kilku agentów pasywnych przez jednego lub 
kilku agentów aktywnych. Z punktu widzenia zastosowań mogą być wykorzystane w 
różnoraki sposób, np.:

• Zabezpieczenia budynków przed włamaniami, polegające na inteligentnym 
przeszukiwaniu budynków [15],

• Sterowanie ruchem, w którym określa się linię toru pojazdów [28].

• Strategie militarne, dążące do optymalizacji toru pocisku lub samolotu [81].

• Medycyna - operacje chirurgiczne [57].

Problem pasterza rozpatrywany w niniejszej pracy wychodzi poza ramy klasy 
typowych problemów pościgu-ucieczki poprzez dodanie warunku doprowadzenia 
agenta pasywnego do określonego miejsca. Podejście takie prowadzi do naturalnego 
rozszerzenia wymienionych zastosowań. Zadania, w których może być wykorzystane 
rozwiązanie omawianego problemu będą polegały nie na pochwyceniu intruza w 
dosłownym sensie, ale raczej na umieszczeniu go w wyznaczonym miejscu.

10.1.1. Klęski żywiołowe

W wypadkach klęsk żywiołowych lub po atakach terrorystycznych grupy ratownicze 
stają w obliczu podjęcia wielu trudnych decyzji. Muszą przede wszystkim dotrzeć do 
miejsca katastrofy, przedzierając się przez ogień, rozpadające się budowle czy omijając 
inne niebezpieczeństwa. Decyzje podejmowane są na podstawie niekompletnych i 
niepełnych informacji, w zmieniających się warunkach i pod presją czasu. Głównym 
zadaniem grup ratowniczych jest uratowanie jak największej ilości ludzi, zwierząt i 
dóbr materialnych. Często sprowadza się to do znalezienia jak największej liczby ofiar i 
przetransportowania ich w stosunkowo bezpieczne miejsce. Z uwagi na trudne warunki 
zadania te mogą być wykonywane przez grupę wyspecjalizowanych robotów, zdolnych 
do podejmowania decyzji. Ich działania mogłyby mieć na celu np. ratowanie zwierząt, 
ich odszukanie i wyprowadzenie z zagrożonego terenu. Zachowanie zwierząt, 
szczególnie w warunkach stresu opiera się na stosunkowo prostych zasadach - 
najczęściej próbują uciekać przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Zadanie robotów 
sprowadzałoby się do szybkiego poznania ich zachowań i wykorzystania tej wiedzy, 
aby doprowadzić ich do pożądanego celu.
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Doświadczenia obecnych czasów pokazują, iż roboty takie mogłyby być 
wykorzystane nie tylko do ratowania zwierząt, ale również do pozbywania się 
niebezpiecznych osobników, utrudniających lub czasem nawet uniemożliwiających 
pracę grup ratowniczych. Po zamachach terrorystycznych w londyńskim metrze dużym 
problemem były gromady szczurów, które stanowiły zagrożenie dla ratowników i 
opóźniały wydobywanie ofiar. Zgromadzenie ich w określonym miejscu przez grupę 
robotów i zlikwidowanie byłoby więc w tej sytuacji celowe.

10.1.2. Hodowla zwierząt

Zastosowania problemu pasterza, ograniczające się do wykorzystania tylko etapu 
prowadzenia do wyznaczonego miejsca zostały przedstawione w pracy [106], 
Umieszczanie zwierząt w wyznaczonym miejscu może być wykorzystane również w 
hodowlach drobiu. Hodowane w wielkich klatkach ptaki muszą być czasem 
przetransportowane do innej farmy lub do ubojni. Ze względu na niehigieniczne 
warunki i nieprzyjemny zapach zadanie to jest dość uciążliwe dla wykonujących je 
ludzi, znacznie łatwiej może sobie w takiej sytuacji poradzić grupa robotów.

Zastosowanie robotów byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku 
konieczności eliminacji zarażonych stad ptaków (ptasia grypa), gdy istnieje zagrożenie 
życia dla ludzi mających bezpośredni kontakt z ptactwem.

W wyżej wymienionej pracy zaproponowano jeszcze jedno pole do 
wykorzystania „automatycznych pasterzy”. Nurkujące' roboty mogłyby być 
wykorzystane do prowadzenia stadeł ryb do morza i sprowadzania ich po pewnym 
czasie do brzegu, tak aby mogły być złowione w sieci.

Eksperymenty z „automatycznymi pasterzami” drobiu były już przeprowadzane 
(np. [106]) natomiast ich podwodne zastosowania leżą na razie w sferze planów.

10.1.3. Zabezpieczenia budynków

O ile zastosowania klasycznych przykładów problemów pościgu-ucieczki sprowadzały 
się do monitorowania budynków (np. galerii sztuki [15]), to w przypadku omawianego 
problemu pasterza można dodatkowo wykorzystać „automatycznych strażników” do 
pochwycenia intruzów. W systemie takim najkorzystniejsze byłoby zastosowanie sieci 
czujników w połączeniu z ruchomymi robotami, wykorzystującymi dane zarejestrowane 
przez czujniki do poznania strategii ruchów intruzów, a następnie zwabienia ich do 
wyznaczonego miejsca - pułapki.

10.2. Przyszłe badania

Zaproponowany algorytm rozwiązania problemu pasterza gwarantuje szybkie 
dostosowanie agentów do zmieniającego się środowiska. Jak już wspomniano jest 
skalowalny - zadany cel jest realizowany niezależnie od ilości agentów i wielkości 
kraty. Działa w sytuacjach, gdy z uwagi na ograniczenia agentów informacje są lokalne,
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niekompletne i obarczone błędem. Ponadto generuje współpracę pomiędzy agentami, 
dzięki czemu bez sterowania centralnego następuje samo-organizacja systemu.

Wspomniane wyżej zalety algorytmu wskazują na celowość zastosowania go 
również do routowania5 w sieciach komputerowych typu MANET {Mobile Ad-hoc 
NETwork) [67]. Charakterystyczne cechy sieci tego typu to samo-organizacja, pełna 
decentralizacja i duża dynamiczność. Składają się one z ruchomych węzłów (routerów), 
które komunikują się ze sobą poprzez bezprzewodowe łącza. Sieci takie nie mają stałej 
topologii, w związku z czym wszystkie węzły są jednakowo ważne i brak jest centralnej 
kontroli.

10.2.1. Routowanie w sieciach typu MANET

Zadanie protokołu routującego polega na przesłaniu danych ze źródła do celu w sposób 
optymalny dla danej sieci w danej chwili. Parametrami najczęściej branymi pod uwagę 
przy tej optymalizacji jest liczba węzłów przebytych przez pakiet danych (przeskoków), 
opóźnienie pakietu i przepustowość łączy. Routowanie jest szczególnie trudne w 
sieciach mobilnych, gdzie ciągłe zmiany topologii powodują, iż raz wyznaczona trasa 
następnym razem może być już nieaktualna. Zadanie routowania uważane jest za 
NP-trudny problem optymalizacji i dlatego wykorzystuje często rozwiązania szeroko 
stosowane w optymalizacji.

Protokoły routujące w sieciach typu ad-hoc można pogrupować w następujący 
sposób [6]:

• Protokoły oparte na topologii, wykorzystujące informacje o łączach w sieci:

■ Pro-aktywne, (np. DSDV [78]), w których węzły okresowo uaktualniają 
informacje o łączach tak, że wszystkie węzły zawsze posiadają spójne i 
aktualne informacje o trasach do wszystkich pozostałych węzłów w sieci;

■ Reaktywne (np. AODV [79]), w których informacje o trasach są przesyłane 
do węzłów na żądanie, tzn. trasy konstruowane są przez dany węzeł tylko w 
przypadku konieczności wysłania danych;

■ Hybrydowe (np. ZRP [36]), łączące elementy podejścia reaktywnego i 
pro-aktywnego, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów.

• Protokoły oparte na położeniu (np. LAR [54]), wykorzystujące system 
określania położenia GPS {Globa Positioning System), dostarczający dodatkowo 
informacje odnośnie fizycznego położenia węzłów.

• Protokoły wykorzystujące agentów (np. ADVR [2]), w których informacje o 
aktualnych trasach w sieci przenoszone są przez inteligentnych agentów.

Przy projektowaniu protokołów rautujących dla sieci mobilnych należy wziąć 
pod uwagę specyfikę urządzeń tworzących te sieci. Jednym z najpoważniejszych 
ograniczeń jest zasilanie za pomocą stosunkowo małych baterii, narzucające 
konieczność oszczędności energii. Wiąże się to ściśle z ograniczeniem ruchu w sieci do 
wymiany niezbędnych pakietów. Dlatego też przeważająca większość protokołów 
routujących w sieciach typu MANET to protokoły reaktywne, które powodują znacznie 
mniejsze obciążenie sieci w porównaniu z protokołami pro-aktywnymi, stale

5 Tłumaczenie na podstawie Wikipedii (http://pl.wikipedia.org)
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uaktualniającymi trasy i generującymi dodatkowy ruch w postaci pakietów z 
informacjami o trasach. Kumulacja wymiany tych pakietów następuje w początkowej 
fazie poszukiwania trasy, kiedy to najczęściej ma miejsce trasowanie rozpływowe, 
przepełniające sieć (flooding). W dalszej części transportu danych mogą wystąpić 
fluktuacje związane z ruchem węzłów, prowadzące do konieczności konstruowania 
nowej ścieżki. W algorytmach wykorzystujących agentów liczba przesyłanych 
pakietów, niosących informacje potrzebne do wyznaczenia trasy, jest w naturalny 
sposób ograniczona przez liczbę agentów, którzy są ponadto odpowiedzialni za 
dostarczanie tych informacji, tam gdzie są niezbędne.

Oprócz wyżej wymienionych podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać 
każdy protokół routujący jest małe opóźnienie początkowe. Konstruowanie trasy 
powinno odbywać się w miarę szybko. Najczęściej projektanci protokołów routujących 
wybierają rozwiązania kompromisowe pomiędzy obciążeniem sieci pakietami z 
informacjami o trasach a szybkością znajdowania trasy. Dość dobrym rozwiązaniem są 
protokoły hybrydowe, które ograniczają cykliczną wymianę informacji o topologii sieci 
do najbliższych węzłów, nie powodując przepełnienia sieci, a równocześnie 
umożliwiając szybsze znalezienie trasy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania interesującą wydaje się implementacja 
protokołu hybrydowego z wykorzystaniem inteligentnych agentów.

10.2.2. Inspiracje

Autorka niniejszej pracy proponuje nowy algorytm - Immunologiczny Algorytm 
Routowania (IAR), który jest wzorowany na algorytmie MISA i łączy elementy trzech 
wcześniejszych rozwiązań:

• Protokołu hybrydowego ZRP,

• Q-routingu,

• Protokołów opartych na agentach.

Podobnie jak w przypadku algorytmu ZRP założono lokalną znajomość 
topologii sieci. Węzły bezpośrednio ze sobą sąsiadujące wymieniają informacje, tzw. 
hello messages, np. co ls. Dzięki temu każdy węzeł utrzymuje aktualną listę 
bezpośrednich sąsiadów. Dodatkowo do tych informacji dołączane są adresy IP 
widocznych sąsiadów. Topologia sieci jest więc znana dla każdego węzła w promieniu 
2 przeskoków. Informacje pomiędzy węzłami bezpośrednio sąsiadującymi są 
wymieniane w większości protokołów, dołączenie do nich dodatkowych danych nie 
wpłynie na obciążenie sieci.

Ta ograniczona znajomość topologii sieci odpowiada promieniowi percepcji 
agentów w problemie pasterza i umożliwia inteligentne rozsyłanie agentów, którzy 
odgrywają kluczowa rolę w algorytmie IAR.

Agenci aktywni w algorytmie dla problemu pasterza biorą udział w procesie 
uczenia się, będącym odmianą uczenia się ze wzmocnieniem. Podobnie agenci 
odpowiedzialni za przenoszenie informacji o trasach podlegają temu procesowi. 
Uczenie się ze wzmocnieniem, a dokładnie uczenie się jakościowe, zostało już 
wcześniej zastosowane do routowania w sieciach komputerowych - Q-routing [12], 
Niech x będzie węzłem wysyłającym dane do węzła d, natomiast węzeł y bezpośrednim
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sąsiadem x. W protokole Q-routing w węźle x przechowywane są tablice z 
informacjami o szacowanych czasach podróży dla różnych tras prowadzących do węzła 
docelowego d. Każdy wpis Qx(d,y) stanowi oszacowanie ile dodatkowo czasu zajmie 
przesłanie pakietu z węzła x do węzła d przez węzeł y. Gdy węzeł x przesyła pakiet do 
węzła y, natychmiast w przeciwnym kierunku przenoszona jest informacja o 
szacunkowym czasie t przejścia pakietu zy do d, zgodnie z danymi przechowywanymi 
w tablicach węzła y:

t = ming (d,z) (10.1)
-7C2 7 S

gdzie:
Z - zbiór bezpośrednich sąsiadów węzła y

Informacja ta jest wykorzystywana do uaktualnienia wpisu o czasie podróży 
pakietu w tablicach węzła x:

Qx(d,y) = (1-a) Qx(d,y) + a(q + j + i) (10.2)

gdzie:
q - czas, przez który pakiet przebywał w węźle x,

s - czas podróży pakietu pomiędzy węzłem x ay,

a - współczynnik uczenia się.

Zgodnie z algorytmem uczenia się ze wzmocnieniem (podrozdział 3.2.) wartość 
q+s odpowiada wartości nagrody/kary. Powyższa metoda uaktualniania czasów, 
odpowiadających różnym trasom, umożliwia coraz lepsze ich oszacowanie, bez 
czekania na dotarcie pakietu do celu. Gdy wielkości Q zostaną już określone, pakiety 
mogą być wydajnie przesyłane przez porównanie wartości Q dla wszystkich 
bezpośrednich sąsiadów i wybór najlepszego ruchu.

Idea wykorzystania agentów mobilnych w sieciach telekomunikacyjnych została 
wprowadzona już w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia np. [3]. Niektórzy łączą 
algorytmy agentowe z algorytmami mrówkowymi (por. podrozdział 1.1.). Jednakże 
częściej spotykana jest opinia, iż model kolonii społecznych owadów nie jest modelem 
wieloagentowym z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pojedynczych osobników.

W typowych algorytmach mrówkowych [85] pakiety odpowiadające mrówkom 
są wysyłane przez węzły do losowo wybranych węzłów docelowych w regularnych 
odstępach czasu. Ich zadanie polega na konstrukcji trasy, określeniu jej jakości i 
uaktualnieniu tablic routowania w napotkanych węzłach. Jakości tras wpisywane do 
tablic routowania pełnią rolę podobną do feromonów w koloniach mrówek. Informacje 
te są wykorzystywane przy przesyłaniu pakietów - prawdopodobieństwo wyboru łącza 
jest proporcjonalne do jego jakości. Jeśli została wysłana wystarczająca ilość 
pakietów-mrówek w sieci utrzymywane są aktualne informacje o najlepszych trasach.

Powstało wiele wersji algorytmów mrówkowych i agentowych, najczęściej 
znacznie różniących się od pierwotnych projGzkQSTWyfchB&gjest tendencja do 
tworzenia bardziej złożonych modeli owadów, odpowiadających definicji agentów, 
które często nie wykorzystują głównego elementu algorytmów mrówkowych, czyli 
pośredniej komunikacji za pomocą feromonów np. [63],
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W algorytmach wykorzystujących agentów główne ich zadanie polega na 
ograniczaniu ruchu związanego z tworzeniem i utrzymywaniem tras [2], Ponieważ 
agenci są odpowiedzialni za przenoszenie tego typu informacji w sieci, ilość informacji 
jest ściśle związana z liczbą agentów. Aby ograniczyć zbędny ruch, agenci nie 
przenoszą wszystkich danych zapisanych w tablicach routowania napotkanych węzłów, 
ale inteligentnie wybierają te niezbędne i najbardziej aktualne. Odpowiednia strategia 
poruszania się agentów również przyczynia się do minimalizacji ruchu, związanego z 
obsługą tras.

10.2.3. Immunologiczny Algorytm Routowania

Immunologiczny Algorytm Routowania stanowi odpowiednik algorytmu MISA. 
Wieloagentowy system dla problemu pasterza został tu zastąpiony przez mobilną sieć 
komputerową. O ile w problemie pasterza zadanie polega na jak najszybszym 
odnalezieniu i „doprowadzeniu” do miejsca docelowego agentów pasywnych, to w sieci 
komputerowej chodzi o szybkie odnalezienie trasy do węzła docelowego i dostarczenie 
informacji o niej do węzła wysyłającego dane. W algorytmie IAR rolę agenta 
pasywnego spełnia zatem informacja o trasie do węzła docelowego.

W przypadku gdy z węzła x mają być przesłane dane do węzła d i nie jest znana 
trasa realizowany jest następujący scenariusz:

• Węzeł x generuje kilku agentów (odpowiedniki agentów aktywnych w 
algorytmie MISA) niosących następujące informacje: ID określające danego 
agenta, adres IP węzła x, adres IP węzła d, adresy IP ostatnio „odwiedzonych” 
węzłów. Liczba agentów zależy od wielkości sieci i jest parametrem ustalanym 
doświadczalnie. Zadanie agentów na tym etapie polega na „przemiataniu” sieci 
w poszukiwaniu informacji o węźle d. Agenci są rozsyłani w taki sposób, aby 
odległość pomiędzy ich trasami nie była mniejsza od 1 przeskoku. W tym celu 
wykorzystuje się znajomość lokalnej topologii i w pierwszym kroku kieruje 
agentów do węzłów oddalonych o 2 przeskoki, a następnie powtarza procedurę. 
Dzięki temu sieć nie jest przepełniona a pakiety związane z wyznaczaniem trasy 
nie blokują ruchu danych. Podobnie poruszali się agenci w algorytmie problemu 
pasterza, z tym że ich bezpośrednia wzajemna percepcja została tu zastąpiona 
lokalną znajomością topologii sieci.

• Przemierzając sieć agenci uaktualniają tablice routowania napotkanych węzłów, 
dokonując wpisów odnoszących się do węzła x. Wpis w tablicy routowania 
zawiera następujące informacje: adresy dwóch kolejnych węzłów wzdłuż trasy, 
ilość przeskoków do węzła docelowego i jakość trasy równą np. opóźnieniu.

• Jeśli agent natrafi na aktualne informacje o routerze d (jedną lub kilka) wybiera 
jedną z najlepszych ścieżek, biorąc pod uwagę liczbę przeskoków do węzła 
docelowego. Po przejściu do kolejnego węzła uaktualniany jest wpis w tablicy 
routowania dwóch poprzednich węzłów, dotyczący liczby przeskoków i jakości 
łącza, według schematu takiego jak w algorytmie Q-routing.

• Po dotarciu do węzła docelowego agenci powracają do węzła źródłowego 
możliwie najkrótszą drogą, wykorzystując uprzednie wpisy o trasie prowadzącej 
do węzła x i lokalne informacje o topologii. Po drodze uaktualniają tablice 
routowania mijanych węzłów, podając dwa kolejne kroki, czyli adres węzła
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sąsiedniego i drugiego z kolei w drodze do węzła docelowego, liczbę 
przeskoków oraz jakość łącza.

• W przypadku, gdy po określonym czasie, związanym z wielkością sieci, żaden z 
agentów nie powróci z informacją o aktualnej trasie, pozostaje rozwiązanie 
standardowe czyli trasowanie rozpływowe.
Dzięki rozszerzeniu informacji o trasie na sąsiednie węzły możliwy jest zawsze 

wybór najmniej obciążonego łącza. Podczas transportu danych porównywane są 
następne możliwe ruchy i wybierany najlepszy z nich. Za każdym razem wpisy w 
tablicach routowania są uaktualniane. Jeśli informacja o trasie okaże się błędna, tzn. 
wykonanie kroku do węzła sąsiedniego jest niemożliwe, podejmowana jest próba 
przesłania danych do następnego z kolei węzła, którego położenie może być łatwo 
określone dzięki znajomości lokalnej topologii sieci.

Na rys. 10.1 przedstawiono przypadek szybkiego odzyskania połączenia 
pomiędzy dwoma węzłami na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji. W 
tablicach routowania węzła x wpisana była trasa do węzła d poprzez węzeł b a następnie 
e. Niestety komunikacja z węzłem b została zerwana czy to z powodu oddalenia się czy 
np. wyczerpania baterii. W tej sytuacji wśród najbliższych sąsiadów poszukiwana jest 
trasa do węzła e. Węzeł a posiada informacje o e, ponieważ odległość między nimi 
wynosi dwa przeskoki. W ten sposób trasa zostaje szybko uaktualniona.

Rys. 10.1 Lokalne „naprawianie” przerwanej trasy za pomocą algorytmu IAR

Wpis dwóch kolejnych kroków w tablicy routowania i informacje o węzłach 
sąsiednich w promieniu dwóch przeskoków umożliwiają lokalne „naprawienie” 
przerwanej trasy. Dzięki takiemu zapewnieniu ciągłości informacji o trasie czas jej 
życia znacznie się wydłuża. Jest to niezwykle istotne w przypadku sieci mobilnych.

W algorytmie MISA informacja o agencie pasywnym odpowiada antygenowi. 
W algorytmie IAR antygen może być utożsamiony z informacją o trasie do węzła 
docelowego. W obu algorytmach przeciwciała odpowiadają stanom agentów aktywnych
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(mobilnych). Liczba przeskoków do routera docelowego określa stymulację przez 
antygen natomiast jakość łącza, uzależniona od ruchu w otoczeniu danego węzła, 
odpowiada stymulacji lub supresji od innych przeciwciał. Supresja przeciwciał 
zapobiega w tym przypadku powstawaniu tzw. wąskich gardeł w sieci. Sytuacje takie 
występują gdy przez dany węzeł przepływa taka ilość danych, która powoduje 
zapełnienie jego buforów. Węzeł nie może przyjąć wtedy więcej pakietów i są one 
kierowane do węzłów sąsiednich.

Zaproponowany algorytm przeznaczony jest dla sieci o stosunkowo dużej 
„gęstości” węzłów, gdy w zasięgu jednego węzła znajduje się kilka innych. W takim 
przypadku zapewniona jest nie tylko dłuższa żywotność trasy, możliwość jej lokalnej 
korekty, ale i rozkład obciążenia w sieci. Wszystko to, podobnie jak w algorytmie 
problemu pasterza, dzięki zastosowaniu metafory struktury sieciowej pamięci 
immunologicznej i oddziaływań przeciwciał.

10.2.4. Symulacja

Oba problemy routowanie w sieciach MANET i problem pasterza można rozdzielić na 
dwa podzadania: przeszukiwanie i doprowadzanie do określonego celu. Do symulacji 
przeszukiwania sieci wykorzystano program implementujący algorytm MISA.

Badana sieć odpowiada kracie, ma więc strukturę kwadratowej siatki. Model 
taki jest dość często używany w testowaniu komórkowych sieci bezprzewodowych [12], 
W programie zmieniono parametr promienia percepcji agentów pasywnych przez 
aktywnych, przyjmując go w tym przypadku jako równy 2 przeskoki. Agenci aktywni 
mogą oddziaływać między sobą tylko w przypadku znalezienia się w tym samym polu 
kraty, czyli węźle, co odpowiada założeniom modelu sieci. Znalezieniu informacji o 
trasie odpowiada „zauważenie” agenta pasywnego przez aktywnego. W określonym 
miejscu kraty umieszcza się kilku agentów aktywnych, którzy następnie wyruszają w 
poszukiwanie agenta pasywnego. Agent pasywny znajduje się w jednym z brzegowych 
pól kraty. Długość boku kraty wynosi 10 jednostek, odpowiada więc sieci ze 100 
węzłami. Na rys. 10.2 pokazano wyniki eksperymentów dla różnej liczby agentów 
aktywnych przy różnych położeniach agenta pasywnego (rys. 10.3). Przy założeniu 
równomiernego rozkładu optymalna liczba agentów, o percepcji na odległość dwóch 
węzłów, dla rozpatrywanej wielkości sieci wynosi 8. Jak widać na rys. 10.2 liczba 
kroków jest w tym przypadku niewiele większa od minimalnej.
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Liczba
kroków

B min 
□ 10 
B8 
□ 6

Rys. 10.2 Wykres liczby kroków agenta aktywnego w zależności od miejsca agenta 
pasywnego na kracie dla 10, 8 i 6 agentów w porównaniu z minimalną liczbą kroków.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

s /

Rys. 10.3 Położenia agenta pasywnego (0...9) i agenta aktywnego (O).

W jednym tylko przypadku na 50 minimalna liczba kroków jest znacznie 
przekroczona. Oczywiście zwiększenie ilości agentów aktywnych daje lepsze rezultaty, 
natomiast zmniejszenie prowadzi do gorszych, aczkolwiek przy 6 agentach największe 
opóźnienie nie przekracza 4 kroków. Biorąc pod uwagę, iż na szybkość przepływu 
informacji w sieci główny wpływ ma opóźnienie na wejściu i wyjściu węzła, które z 
kolei jest ściśle związane z ilością transportowanych danych, w sieciach obciążonych 
większa ilość kroków może zostać zniwelowana przez krótszy czas buforowania. Co za 
tym idzie optymalna liczba agentów powinna być wyznaczana na podstawie wielkości i 
intensywności ruchu w sieci.

10.2.5. Podsumowanie

Głównymi zaletami przedstawionego algorytmu są ograniczenie ruchu związanego z 
tworzeniem i utrzymywaniem tras oraz możliwość korekty przerwanej trasy na 
podstawie znajomości lokalnej topologii sieci. Zastąpienie trasowania rozpływowego 
ruchami agentów powoduje ograniczenie do minimum wielokrotnego przesyłania do 
tych samych węzłów zapytań o daną trasę. W dotychczasowych rozwiązaniach
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powtórne zapytania były zawsze odrzucane przez węzeł, musiały jednak uprzednio być 
przyjęte i buforowane. W przypadku sieci o dość „gęstym” rozmieszczeniu węzłów 
zapytania takie znacznie obciążają działanie urządzenia. Również rozszerzenie wpisów 
do tablic routowania o adres kolejnego węzła wzdłuż trasy w połączeniu z częściową 
znajomością topologii umożliwia szybką korektę nieaktualnej trasy.

Pełna implementacja immunologicznego algorytmu routowania IR będzie 
wykonana w przyszłości za pomocą jednego z symulatorów sieci mobilnych: ns-2 lub 
QualNet.
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Dodatek

Na wykresach zaznaczono błędy odpowiadające błędowi średniemu kwadratowemu Sa 
średniej, danemu równaniem:

S, yj n(n -1) (1)

gdzie:

y - pojedyncza obserwacja, 

y - średnia n obserwacji.

Test istotności t Studenta przeprowadzono w oparciu o losowe próby danych yj i 
y2, przy założeniu różnych wariancji i równych liczebności prób, dla poziomu istotności 
oc=0,05. Do obliczenia wartości to wykorzystano następujący wzór:

InSf -nSl
\ n(n-l)

gdzie:

n - liczba obserwacji w każdej próbie.

Symbole nS^ oraz nS2 oznaczają odpowiednio sumy kwadratów odchyleń od średniej 
w próbach pierwszej i drugiej:

< = (3)
n

Analogicznie oblicza się nĄ2.
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