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W ramach projektu należy zrealizować trzy poniższe zadania. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Ocena końcowa z projektu będzie średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Zadanie 4. jest zadaniem na ocenę celującą. Jednak, uzyskanie oceny celującej
wymaga uzyskania z pozostałych zadań co najmniej 14,0 punktów (np. 4,5 4,5 5,0).
Każde zadanie polega na zaimplementowaniu i przetestowaniu algorytmu mateheurystycznego dla jednego z dwóch poniższych problemów. Przy czym wszystkie zadania muszą
dotyczyć tego samego problemu. W kolejnych sprawozdaniach należy porównać algorytmy między sobą, tzn. porównać co najmniej ich czasy działania oraz uzyskiwane wartości
funkcji celu.
Projekty realizowane są indywidualnie.

Problem 1: Problem komiwojażera
Powinien być wszystkim znany.
Na stronie
comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/
umieszczono przykłady testowe dla tego problemu, których należy użyć przy testowaniu
algorytmów (dla symetrycznego i niesymetrycznego problemu).

Problem 2: Jednoprocesorowy problem szeregowania zadań przy kryterium minimalizacji ważonej sumy opóźnień zadań
Problem ten może być opisany następująco:
Danych jest n zadań (o numerach od 1 do n), które mają być wykonane bez przerwań przez
pojedynczy procesor mogący wykonywać co najwyżej jedno zadanie jednocześnie. Każde
zadanie j jest dostęne do wykonania w chwili zero, do wykonania wymaga pj > 0 jednostek
czasu oraz ma określoną wagę (priorytet) wj > 0 i oczekiwany termin zakończenia wykonania dj > 0. Zadanie j jest spóźnione, jeżeli zakończy się wykonywać po swoim terminie
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dj , a miarą tego opóźnienia jest wielkość Tj = max(0, Cj , −dj ), gdzie Cj jest terminiem
zakończenia wykonywania zadania j. Zadanie polega na znalezieniu takiej kolejności wykonywania zadań (permutacji), aby zminimalizować kryterium T W T =

Pn

j=1

wj ∗ Tj .

Na stronie
http://people.brunel.ac.uk/ mastjjb/jeb/orlib/wtinfo.html
umieszczono przykłady testowe dla tego problemu, których należy użyć przy testowaniu
algorytmów.

Zadanie 1. Algorytm symulowanego wyżarzania (ang. simulated annealing).
Należy zaimplementować algorytm dla jednego z podanych powyżej problemów oraz wykonać testy polegające na pomiarze czasu działania algorytmu w zależności od wielkości
instancji oraz jakości dostarczanych rozwiązań (należy porównać rozwiązanie dostarczone
przez algorytm z najlepszymi znanymi rozwiązaniami dla przykładów testowych). Wskazane jest, aby algorytm był opracowany w ten sposób, by jego parametry były automatycznie dobierane w zależności od rozwiązywanej instancji.

Termin oddania zadania to 8 listopada 2016 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Zadanie 2. Algorytm przeszukiwania z zakazami (ang. tabu search)
Należy zrobić to samo co w zadaniu 1 (dla tego samego problemu!). Dodatkowo, należy
porównać wyniki z algorytmem symulowanego wyżarzania. Wskazane jest, aby algorytm
uwzględniał mechanizm dywersyfikacji przeszukiwania przestrzeni rozwiązań (powroty,
ruchy losowe, itp.).

Termin oddania zadania to 13 grudnia 2016 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Zadanie 3. Algorytm genetyczny (ang. genetic algorithm)
Należy zrobić to samo co w zadaniach 1 i 2 (dla tego samego problemu!). Dodatkowo,
należy porównać wyniki z wynikami otrzymanymi w poprzednich zadanich. Wskazane
jest, aby algorytm uwzględniał zaawansowane mechanizmy (koewolucję, ewolucję wyspo-
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wą, samodoskonalenie osobników, itp.).

Termin oddania zadania to 17 stycznia 2017 roku. Chyba, że prowadzący ustali inny.

Zadanie 4. Do wyboru: algorytm mrówkowy (ang. ant colony algorithm), algortym przeszukiwania rozproszonego (ang. scatter search), sztuczna sieć neuronowa
(ang. artificial neural network ), algorytm bazujący na sztucznym systemie immunologicznym (ang. artificial immune system). Szczegóły dotyczące tego zadania należy
konsultować z prowadzącym.

Termin oddania zadania zależny jest od ustaleń prowadzącego, jednak musi się on zawierać pomiędzy 18 a 22 stycznia 2016 roku.
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