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OPINIA

o rozprawie doktorskiej mgr inż. Łukasza Chomątka zatytułowanej
,Genetyczny wybór optymalnych ścieżek w grafach uwzględniający
redukcję przestrzeni poszukiwań "

Praca została zrealizowana w Instytucie Informatyki, na Wydziale Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechniki Łódzkiej. Jej promotorem jest dr hab. inż.
Danuta Zakrzewska a promotorem pomocniczym dr inż. Arkadiusz Tomczyk. Niniejsza
opinia została przygotowana na podstawie pisma Prodziekana Wydziału Prof. dr hab. M.
Balcerzaka.

I. Zakres i treśĆ rozprawy

Recenzowana praca składa się z ośmiu rozdziałów, w tym Wstępu i Podsumowania.

Wstęp zawiera krótki opis problematyki pracy doktorskiej. Mieści się w nim również
podrozdział zatytułowany Uzasadnienie wyboru tematu i teza pracy i drugi - Uldad pracy.

Rozdział drugi omawia podstawowe pojęcia używane w pracy. Przedstawiono w nim
definicje grafu i podstawowych pojęć z nimi związanych, między imiymi: ścieżkę w grafie,
zadanie jednokryterialnej optymalizacji ścieżek oraz drzewo rozpinające. Kolejne
podrozdziały przybliżają zadanie optymalizacji wielokryterialnej oraz optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek.

Rozdział trzeci przedstawia tło literaturowe pracy. Omawia on aktualny stan wiedzy w
zakresie wyboru optymalnych ścieżek w grafach. Opisano tutaj deterministyczne algorytmy
wyboru ścieżek działające bezpośrednio na grafie wejściowym i algorytmy wymagające
ws%pnego przetworzenia. Sporo miejsca poświęcono algorytmom genetycznym w
optymalizacji grafów. Ostatni podrozdział prezentuje algorytmy genetyczne w optymalizacji
wielokryterialnej. Oryginalnie nie były one stosowane do optymalizacji ścieżek, ale możliwe
jest ich przystosowanie do tego celu.

Treść rozdziału czwartego koncentruje się na algorytmie podziału równoległego.
Zdefiniowano tutaj podział grafu na podzbiory, przedstawiono metody podziału grafu (rozrost
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sektorów, metodę geograficzną, zmniejszanie grafów) i szerzej omówiono autorski algorytm
podziału hierarchicznego dla grafów, nazwany Parallel Hierarchies. Bazuje on na znanym
algorytmie Highway Hźerarchźes, w któryrn w celu jego zrównoleglenia zastosowano metodę
rozrostu sektorów i metodę geograficzną do podziału grafów.

Rozdział piąty opisuje metody genetycznej wielokryterialnej optymalizacji ścieżek. Autor
przedstawia cztery wybrane algorytmy genetyczne służące optymalizacji wielokryterialnej a
następnie specyfikuje wprowadzone przez siebie modyfikacje tych algorytmów, polegające na
włączeniu informacji o grafie w operatorach genetycznych lub funkcji celu.

Rozdział szósty przedstawia plan badań eksperymentalnych. Oznaczono tutaj wprowadzone
modyfikacje do algorytmów optymalizacji wielokryterialnej, przedstawionych w rozdziale
poprzednim, opisano dane wejściowe oraz zaprezentowano adaptację znanych z
maszynowego uczenia miar jakości rozwiązań do problemu znajdowania ścieżek w grafach.
Rozdział kolejny, siódmy, opisuje przeprowadzone badania eksperymentalne. Pierwsza seria
eksperymentów dotyczy strojenia pararnetr«'w algorytmów genetycznych. Dmga seria
eksperymentów ma na celu ocenę działania zmodyfikowanych algorytmów przy użyciu
algorytmu Highway Hierarchies. Seria trzecia ma za zadanie ocenę zmodyfikowanych
algorytmów genetycznych, ale przy użyciu do podziału hierarchicznego grafu autorskiego
algorytmu Parallel Hierarchies.

Pracę kończy Podsumowanie, w którym autor przedstawia główne osiągnięcia pracy i kończy
je potwierdzeniem prawdziwości sformułowanej we wstępie pracy tezy.

Praca zawiera również dodatek przedstawiający szczegóły implementacyjne dotycz4ce
użytego narzędzia MatSim.

II. Ocena merytoryczna pracy

Problem wybom ścieżek w grafach można odnieść do różnych dziedzin życia, począwszy od
naturalnie narzucającego się zadania znajdowania najkrótszej drogi w zagadnieniach
logistycznych, po sieci komputerowe czy teleinformatyczne. Dlatego uważam że podjęta w
pracy tematyka jest ważna nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale ma również duży
walor aplikacyjny. Ten pogląd potwierdzają przyznane Autorowi rozprawy granty, w ramach
których wykonano część prac opisanych w recenzowanej rozprawie.

Za istotne osiągnięcie doktoranta można uznać opracowanie metody równoległego podziału
hierarchicznego grafóvq, nazwanej Parallel Hierarchźes. Algorytm ten powstał na bazie
algorytmu Highway Hierarchies przez zastosowanie metody rozrostu sektorów i metody
geograficznej do podziału grafów. Pozwala on na wykonywanie w sposób równoległy
operacji na podzielonym grafie wejściowym.

Znaczącym wkladem naukowym recenzowanej rozprawy jest opracowanie modyfikacji
algorytmów genetycznych z optymalizacją wielokryterialną do poszukiwania ścieżek w
grafach oraz ich eksperymentalne przebadanie. W pracy wybrano arbitralnie cztery
algorytmy, do których wprowadzono autorskie modyfikacje. Przy wyborze kierowano się ich
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różnorodnymi schematami działania, co miało na celu wykazanie celowości stosowania
proponowanych modyfikacji, niezależnie od wybranego schematu algorytmu genetycznego z
optymalizacją wielokryterialną. Wybrano prosty algorytm genetyczny SGA, algorytm SPEA,
w którym w celu poprawy zbieżności operator selekcji promuje rozwiązania leżące na froncie
Pareto, algorytm VEGA, w którym optymalizacja przeprowadzana jest dwufazowo,
(początkowo dzieli się całą populację na podpulacje, w których przeprowadza się
optymalizacje ze względu na pojedyncze kryterium, by w fazie drugiej połączyć osobniki w
jedną populację i przeprowadzic optymalizację ze względu na wszystkie kryteria) i wreszcie
ostatnim przebadanym algorytmem jest MAGA, w którym populacja zorganizowana jest w
formie siatki i wprowadzono w nim specyficzne operatory (operator krzyżowania
ortogonalnego, operator uczenia oraz współzawodnictwo w sąsiedztwie). Wszystkie
wymienione algorytmy zostały zaadaptowane do wielokryterialnego poszukiwania ścieżek w
grafie w trzech wersjach: ze zmodyfikowanymi operatorami genetycznymi (SH),
zmodyfikowaną funkcją celu (CR) oraz ze zrnodyfikowaną funkcją celu i operatorami
genetycznymi (CH). Badania zostały porównane z algorytmem w wersji bazowej oznaczanej
w pracy symbolem SR.

Przystosowanie wymienionych algorytmów genetycznych do ich użycia w problemie
optymalizacji wielokryterialnej ścieżek w grafach wymagało opracowania inicjalizacji
początkowej populacji ścieżek. Autor zaproponował w swej pracy użycie algorytmu Dijkstry,
w którym koszty w kolejce priorytetowej zostały zastąpione przez wartości losowe.
Wprowadzoną nowością jest uwzględnienie informacji o poziomach hierarchii, na których
znajdują się krawędzie należące do ścieżki w skalowaniu funkcji celu. Pożądane dla ścieżki
krawędzie powinny znajdować się na wysokich poziomach hierarchii. Informacje o poziomie
krawędzi w hierarchii zostały również użyte w operatorach krzyżowania i mutacji. W czasie
mutacji wymieniany jest fragment ścieżki między losowo wybranymi punktami ścieżki i
zastępowany jest przez fragment wygenerowany losowo, przy czym stosowana jest reguła o
mówiąca o niemalejącej sumie poziomów hierarchii poszczególnych krawędzi należących do
ścieżki. Wprowadzono również modyfikację operacji krzyżowania, podczas której sprawdza
się czy nowo utworzone ścieżki spełniają warunek dotyczący niemalejącej sumy poziomów
hierarchii poszczególnych krawędzi należących do ścieżki.

Ostatnim wartym podkreślenia elementem pracy, który w mo3ej ocenie jest także
nowatorskim, jest zaproponowanie znanych z maszynowego uczenia miar do oceny jakości
rozwiązań znajdowanych przez algorytm genetyczny zaprojektowany do wyszukiwania
najkrótszej ścieżki. Miary te badane są na poziomie genotypowym, jak i na poziomie
fenotypowym.

Metodyka prac w części eksperymentalnej nie budzi zastrzeżeń. Przedstawiono plan badań.
Wprowadzając odpowiednie miary uściślono sposób, w jaki będą przebadane algorytmy, aby
sprawdzić prawdziwoś«5 tezy rozprawy, mówiącą o tym, że algorytmy genetyczne z
wprowadzonymi przez Autora modyfikacjarni są skutecznyrn narzędziem w optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek w grafach. Przeprowadzono trzy serie badań. W pierwszej z nich
wykonano badania nad strojeniem algorytmu genetycznego, poszukując wartości parametrów,
które są wykorzystane w dalszych badaniach. Kolejna seria ma na celu analizę zachowania
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algorytmów poszukujących ścieżek przy redukcji przestrzeni poszukiwań algorytmem
Highway Hierarchies. W serii trzeciej przeprowadza się podobne badania przy redukcji
przestrzeni rozwiązań autorskim algorytmem Parallel Hierarchies.

Po tych niewątpliwie pozytywnych elementach oceny pracy pora na uwagi krytyczne.

W analizie skuteczności algorytmów zabrakło mi badań nad skalowalnością metody
lub próby teoretycznego oszacowania narzutu obliczeniowego wprowadzanego przez
proponowane modyfikacje.
Na stronie 75 Autor pisze, że ,,badania przeprowadzono dla 10 różnych tras przejazdu,
które obejmują przejazd między przedmieściami a centrum Łodzi lub w kierunku
odwrotnym?. Czy gdyby poszukiwać ścieżek, w których punkt początkowy znajduje
się na przedmieściach w jednej cz«ści miasta a punkt końcowy w innej części na
przedmieściu otrzymalibyśmy podobne wyniki? Innymi słowy, czy otrzymane wyniki
i wyciągnięte w pracy wnioski są niezależne od wybranych w sposób opisany w pracy
punktów początkowych i końcowych ścieżek?
Analiza szybkości i porównanie algorytmów w zakresie znajdowania rozwiązań
wykonywana jest w odniesieniu do liczby iteracji. Jak wygląda to czasowo?
W pracy nie znalazłam opisu zakodowania rozwiązania w genotypie. Ten element
opisu algorytmu genetycznego jest w pracy zupełnie pominięty.
W częsci opisującej badania nigdzie jawnie nie napisano czy używano krzyżowania
oraz z jakim prawdopodobieństwem.
W przeprowadzonej analizie odniesiono się do wariantów modyfikacji dla wybranych
algorytmów genetycznych do optymalizacji wielokryterialnej. Nie znalazłam
porównania skuteczności algorytmu z redukcją podprzestrzeni wykonaną algorytmem
Parallel Hierachies oraz algorytmu z redukcją podprzestrzeni za pomocą Highway
Hierarchies.

Jaką metodą była wykonywana redukcja podprzestrzeni w trakcie strojenia
algorytmów? Czy strojono metodę dwukrotnie dla obu algorytmów redukcji
podprzestrzeni?
Zabrakło mi też głębszych wniosków płynących z pracy w Podsumowanźu, np. kiedy
warto używać proponowanych przez Autora modyfikacji oraz ewentualnych
przyszłych prac zwipanych z rozwojem tematu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I]:I Ocena strony edytorskiej i ujęcia tematyki pracy

Struktura pracy stanowi zarnkniętą, spójną całość. Podział jej treści stopniowo wprowadza
czytelnika w tematykę pracy. Prawie każdy rozdział ma na początku krótkie streszczenie tego
o czym traktuje a na końcu jest podsurnowanie, co pozwala uporządkować przeczytaną treść.
Na plus można również zapisać wprowadzenie drobnych przykładów i rysunków, które
pozwalają łatwiej zrozumieć wprowadzane definicje czy algorytmy.

Mimo to, pracy nie czyta się łatwo. Mam tu na myśli fakt, że nie było łatwo wydobyć pełny
obraz zmian proponowanych przez Autora pracy w algorytmach genetycznych. Dotyczy to
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również algorytmu Parallel Hierarchies. W pracy miesza się w tym względzie opis
oryginalnych algorytmów z literatury z tym co zrobił Autor pracy. Zabrakło mi klarownego
opisu algorytmu Parallel Hierarchies w postaci pseudokodu. Taka sama uwaga dotyczy
wprowadzonych w algorytmach genetycznych modyfikacji.

W pracy występują też drobne uchybienia redakcyjne, które zamieściłam w uwagach
szczegółowych. Nie utrudniają one rozumienia pracy.

IV. Uwagi szczegÓłowe

Autor nie ustrzegł się pewnych niezgrabności je,zyko'wych i błędów redakcyjnych, które
przedstawiarn poniżej :

l .Autor nagminnie używa słowa iloM: w odniesieniu do pojęć policzalnych np. str. 21, linia 7
od dołu i w wielu innych miejscach w pracy. Powinno być: liczba rozwiązań, liczba iteracji,
liczba osobników, liczba krawędzi, liczba wierzchołków, itd.

2.Str. 151inia 6 od góry: brakuje słowa na => która pozwala na uzyskanie;

3.Str. 15 linia 1l od góry: charakteryzujących uzyskiwane przez algorytmy genetyczne
rezultaty=> charakteryzujących rezultaty uzyskiwane przez algorytmy genetyczne;

4.Str. 24 def. 2.14: w definicji funkcji zamiast symbolu V (oznaczającego wierzchołki),
powinna być litera E oznaczająca krawędzie;

5.Str. 38 def. 3.1: dlaczego występuje symbol s w oznaczeniu rks(v)? Czy nie powinno się
jawnie napisać, że ta odległość jest mierzona od punktu początkowego s, co uzasadniałoby
wprowadzenie tego indeksu?
6.Str. 41: w przykładzie konstrukcji grafu hierarchicznego dobrze byłoby dodać co oznacza
górny indeks O w oznaczeniu N3o;
7. Str. 42: w algorytmie Highway Hierarchies faza I chyba powinna być rozważana krawędź
(u, w) a nie (u, b) lub inaczej zapisany warunek dotyczący przeniesienia na wyższy poziom
hierarchii;
8.Str. 44: wprowadza się skrót SGA, tłumacząc co on oznacza dopiero na str.62;
9.Str. 49: nawet jeśli wyobrazić sobie, że schemat działania archiwurn jest fragmentem
większego algorytmu, to przedstawiony schemat blokowy bez bloku STOP wygląda dziwnie;
lO.Str. 52: w wamnkach podziału grafu powimio być IVil=M/p, bo M jest licznością zbioru
wierzchołków a nie N;
1l .Str. 56: napisane jest, że algorytm dzieli na pdiv2 +(pdiv2)mod2 sektorów według dmgiej
składowej, w pseudokodzie algorytmu zaś jest zapis pdiv2+pmod2;
12.Str. 62: przy prezentacji listy wybranych algorytmów genetycznych służących
optymalizacji wielokryterialnej dobrze byłoby powołać się na literaturę;
l 3.Str. 64: opis operatora uczenia dla algorytmu MAGA nie jest do końca zrozumiały;
l 4.Str. 80: w opisie miary Jaro brakuje opisu znaczenia parametru b;
15.Str 86. linia l od góry: jest stwierdzenie ,,wartości miar dla poszczególnych badanych
współczynników mutacji zostały uśrednione". Nie jest jasne po czym były uśredniane te
miary (po liczbie powtórzonych badań? Po liczbie ścieżek?);
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16.Str. 86, 7 linia od dołu i w wielu innych miejscach w dalszej części pracy: używa się
sformułowania miara Minimum, przy czym na str. 77 definiuje się miary Min oraz MinAvgG.
Z zamieszczonych dalej wykresów można się zorientować, że Autorowi chodzi o miarę Min,
np. na wykresie 7.3 jest opis Minimurn a w podpisie wykresu - wartości miary Min, jednak
wprowadza to pewne zamieszanie;
17. Str. 141: w opisie bibliograficznym poz. 55 trudno rozpoznać nazwisko autora pracy;
18.Str.l42-145: w pracach związanych z IEEE widać, że Autor kopiował opisy
bibliograficzne i nie zadbał o zmianę kolejności w opisach nazw konferencji czy czasopism.
W ten sposób, dla przykładu, zamiast IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics
mamy Systems Science and Cybernetics, IEEE Transactions on.

IV. Wniosek końcowy

Tematyka rozprawy jest interesująca a zaproponowane rozwiązanie problemu optymalizacji
wielokryterialnej ścieżek w grafach ma potencjai jeśli chodzi o szansę jego praktycznego
wykorzystania. Jednak, aby tak się stało, konieczne są dalsze badania nad jego
skalowalnością.

Za najważniejsze osiągnięcia naukowe przedstawione w rozprawie uważam:
1. Opracowanie zrównoleglonego algorytmu Parallel Hierarchies,
2. Opracowanie modyfikacji algorytmów genetycznych z optymalizacją wielokryterialną

do poszukiwania ścieżek w grafach,
3. Przystosowanie miar maszynowego uczenia do oceny jakości rozwiązań

znajdowanych przez algorytmy genetyczne.

Stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia wymagania
Ustawy o stopniach i tytułach naukowych, wnoszę zatem o dopuszczenie jej do publicznej
obrony.
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