Projektowanie Efektywnych Algorytmów
Projekt 2018/2019
W ramach projektu należy zrealizować trzy poniższe zadania. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Ocena końcowa z projektu będzie średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Każde zadanie polega na zaimplementowaniu i przetestowaniu wskazanych algorytmów dla problemu komiwojażera (TSP) (ang. Travelling Salesman Problem). W kolejnych
sprawozdaniach należy porównać algorytmy między sobą co najmniej pod względem czasu
wykonania oraz jakości otrzymanych wyników.

Projekty należy realizować indywidualnie.

Zadanie 1. Przegląd zupełny, metoda programowania dynamicznego i metoda
podziału i ograniczeń (ang. brute force, dynamic programming, branch and bound ).
Należy zaimplementować ww. metody dla TSP oraz wykonać co najmniej testy polegające
na pomiarze czasu działania opracowanego algorytmu w zależności od wielkości instancji
oraz jakości dostarczanych rozwiązań. Należy porównać uzyskane wyniki z najlepszymi
znanymi rozwiązaniami dla przykładów testowych (patrz: Materiały).
Termin złożenia projektu: 6 listopada 2018 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Zadanie 2. Metoda przeszukiwania z zakazami oraz metoda symulowanego
wyżarzania (ang. tabu search, simulating annealing)
Wykonać jak zadanie 1. Dodatkowo, należy porównać wyniki z wynikami z zadania 1.
Ocena zależna jest od rozbudowania algorytmów o elementy zwiększające jakość uzyskiwanych rozwiązań.
Termin złożenia projektu: 11 grudnia 2018 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Zadanie 3. Algorytm genetyczny i/lub inny algorytm populacyjny (ang. genetic algorithm)
Wykonać jak zadania 1 i 2. Dodatkowo, należy porównać wyniki z wynikami z zadań 1 i
2. Ocena zależna jest od rozbudowania algorytmu (algorytmów) o elementy zwiększające
1

jakość uzyskiwanych rozwiązań. Szczegóły ustala prowadzący.
Termin złożenia projektu: 15 stycznia 2019 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Dokładne wymagania co do realizacji zadań określa prowadzący projekt.

Materiały
Przykłady testowe dla TSP, których należy użyć w trakcie badań znajdują się na . . .
https://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsplib.html
http://www.cs.nott.ac.uk/ pszdk/gtsp.html
Opis TSPLIB95:
vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/attachments/article/6/TSPLIB%2095.pdf
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