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ALGORYTM MRÓWKOWY W PROBLEMIE KOMIWOJAŻERA 

 

W artykule omówiony został algorytm mrówkowy wykorzystany do rozwiązania zagadnienia komiwojażera. Zaimplemen-

towana aplikacja zapewnia wygenerowanie najkrótszej trasy przejazdu, w  możliwie krótkim czasie oraz pozwala na analizo-

wanie pracy algorytmu mrówkowego i dobór optymalnych wartości jego parametrów kontrolnych. 

 

WSTĘP 

Problem komiwojażera (ang. Traveling Salesman Problem) jest 
jednym z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej popularnym za-
gadnieniem optymalizacji. Od wielu lat jest szeroko analizowany  
w literaturze, ze względu na jego ogromne znaczenie w logistyce, 
dotyczące ogólnie planowania optymalnych  tras przejazdów [16].  

Ogólna metodyka postępowania w zadaniu komiwojażera po-
lega na takim opracowaniu algorytmu, aby komiwojażer odwiedził 
wszystkie miasta w obsługiwanym przez siebie obszarze tylko jeden 
raz oraz wrócił do punktu, w którym rozpoczął swą podróż. Przy 
założeniu, że koszty przejazdu między poszczególnymi miejscowo-
ściami są znane, tak należy zaplanować trasę, aby koszt całej 
podróży był możliwie najmniejszy [6, 16]. Zagadnienie komiwojażera 
jest zaliczane do zadań typu optymalizacji kombinatorycznej.  
W dostępnej literaturze można znaleźć wiele metod rozwiązania 
omawianego problemu, wśród nich można wyróżnić kilka różnych 
algorytmów podziału i oszacowań, algorytmów przybliżonych oraz 
heurystycznych [15, 16, 19]. Ze względu na złożoność obliczeniową 
wciąż poszukuje się nowych metod, które umożliwią znalezienie 
najlepszej trasy w jak najkrótszym czasie. W ostatnich latach opra-
cowano wiele różnych metod, które stosunkowo szybko mogą wy-
generować rozwiązanie problemu przybliżone do optymalnego. 
Jednym z kierunków jest możliwość wykorzystania metod sztucznej 
inteligencji. Ze względu na skuteczność i efektywność metod 
sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe, algorytmy 
ewolucyjne, algorytmy mrówkowe, czy logika rozmyta, znalazły one 
zastosowanie w wielu praktycznych zastosowaniach. Przykłady 
można znaleźć między innymi w pracach [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 17, 18]. 

Zasadniczym celem pracy jest określenie przydatności zasto-
sowania algorytmu mrówkowego do rozwiązania problemu komiwo-
jażera. Algorytmy mrówkowe zostały zainspirowane życiem mró-
wek, które w poszukiwaniu pożywienia są w stanie znaleźć najkrót-
szą drogę z mrowiska do pokarmu i z powrotem. Opracowana na 
potrzeby pracy aplikacja zapewnia możliwość sterowania parame-
trami kontrolnymi, wpływającymi na działanie algorytmu. Natomiast 
część graficzna programu umożliwia przedstawienie na płaszczyź-
nie trasy połączeń pomiędzy miastami, którą wytyczył algorytm 
mrówkowy. 

1. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU KOMIWOJAŻERA  

Pierwowzór zadania komiwojażera został sformułowany przez 
Eulera w 1759 r. i dotyczył rozwiązania zadania ruchu konika sza-
chowego. Termin ,,zagadnienie komiwojażera" został użyty dopiero 
w 1932 r. w pracy ,,The Traveling Salesman Problem".  We współ-

czesnym ujęciu omawiany termin został wykorzystany przez RAND 
Corporation w 1948 r. i w takiej formie jest obecnie stosowany [16].   

Zadanie komiwojażera, w skrócie TSP, w teorii złożoności obli-
czeniowej jest określane jako NP-trudne.  W ostatnich latach po-
wstało wiele algorytmów wyznaczania rozwiązania bliskiego opty-
malnemu. Wśród nich można wyróżnić metody klasyczne oraz 
genetyczne, np. algorytm najbliższego sąsiada, algorytm zachłanny, 
algorytm najbliższego wstawiania, najdalszego wstawiania, oddzie-
lania powłoki wypukłej, podwajanego najkrótszego drzewa rozpina-
jącego, krzywej wypełniającej przestrzeń oraz algorytmy Karpa, 
Litkiego i Christofidesa, czy algorytmy genetyczne i mrówkowe  
[16, 19].  

Problem TSP można zaprezentować jako kompletny graf wa-
żony G=(N, A), gdzie N jest zbiorem wierzchołków określających 
poszczególne miasta, natomiast A jest zbiorem krawędzi. Przy czym 

każda krawędź (i, j)  A ma przypisaną wartość dij równą odległości 

między miejscowościami: i, j oraz i, j  N [2, 3, 12]. 
Rozważając asymetryczne zagadnienie komiwojażera (ATSP), 

odległość pomiędzy wierzchołkami i, j zależy od kierunku, w którym 
przechodzi krawędź. Ponieważ istnieje przynajmniej jedna krawędź 
(i, j), taka że dij ≠ dji. Natomiast w symetrycznym problemie komiwo-
jażera (STSP) zależność dij = dji jest słuszna dla wszystkich krawę-
dzi, które należą do A [3].  

W zadaniu komiwojażera należy znaleźć minimalny cykl Hamil-
tona w pełnym grafie ważonym, gdzie cykl Hamiltona oznacza 
przejście przez graf,  w którym każdy wierzchołek (reprezentujący 
kolejne miasto) należący do G jest odwiedzany dokładnie tylko raz. 
Poszczególne pary wierzchołków należy połączyć krawędziami 
(drogami łączącymi miasta), z odpowiednimi wagami oznaczającymi 
koszt podróży na danym odcinku trasy. Problem można sformuło-
wać wyznaczeniem cyklu Hamiltona o najmniejszej sumie wag 
krawędzi, które należą do tego cyklu. Rozwiązanie tego problemu, 
gdy liczba miast wzrasta do kilkunastu prowadzi do złożoności 
obliczeniowej, co dyskwalifikuje stosowanie klasycznych algoryt-
mów [20, 21].   

2. KLASYCZNE METODY ROZWIĄZANIA ZADANIA 

W teorii złożoności obliczeniowej zagadnienie komiwojażera 
jest klasyfikowane jako problem NP-trudny [16]. 

Klasyczny metoda rozwiązania problemu polegająca na spraw-
dzaniu ,,długości" każdego cyklu Hamiltona  wymaga sprawdzenia 
wszystkich permutacji wierzchołków, co w konsekwencji prowadzi 
do złożoności wykładniczej (n!) [16, 20, 21]. Z uwagi na to, w celu 
rozwiązania zadania komiwojażera poszukiwano metod, które w 
stosunkowo krótkim czasie są w stanie znaleźć przybliżone rozwią-
zanie [16]. 
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Wśród najczęściej stosowanych algorytmów można wyróżnić 
m.in. [12, 16, 21]: 
a) algorytm najbliższego sąsiada (ang. Nearest neighbour algo-

rithm) - jeden z pierwszych algorytmów wykorzystywanych do 
znalezienia rozwiązania TSP. Polega na losowym wybraniu 
pierwszego miasta, a w kolejnych krokach kieruje się do najbli-
żej położonego nieodwiedzonego miasta. Algorytm umożliwia 
stosunkowo  szybkie rozwiązanie problemu, nie uwzględnia 
jednak położenia między pierwszym i ostatnim miastem, dlatego 
droga wyznaczona przez ten algorytm jest średnio o 25% dłuż-
sza od optymalnej. 

b) algorytm 2-opt – algorytm wykorzystuje informację dotyczącą 
większego kosztu krzyżujących się połączeń między miastami. 
Algorytm sprawdza wszystkie możliwe pary krawędzi i jeśli na-
potyka na takie, które się krzyżują, ustawia połączenia pomię-
dzy tymi czteroma miastami w taki sposób, aby krawędzie grafu 
się nie przecinały. Nawet, gdy wszystkie krawędzie są już usta-
wione w taki sposób, że się ze sobą nie krzyżują nie oznacza to, 
że algorytm znalazł optymalną trasę. Aby dalej optymalizować 
trasę komiwojażera należy wprowadzić losowe zmiany w połą-
czeniach między miejscowościami nawet wtedy, gdy nie popra-
wia to rozwiązania i po raz kolejny usunąć wszystkie krzyżujące 
się krawędzie. Algorytm należy powtarzać przez zadaną liczbę 
iteracji lub do osiągnięcia lepszego rozwiązania. 

c) algorytm 3-opt – w schemacie działania opiera się na takich 
samych zasadach jak algorytm 2-optymalny, z tą różnicą, że 
zamiast dwie, zastępuje trzy krawędzie w każdym kroku. Algo-
rytmy 2-opt i 3-opt są zaliczane do algorytmów λ-opt, w których 
w każdym kroku λ - połączeń aktualnej trasy jest zmieniane  
w taki sposób, aby otrzymana trasa była krótsza. Ogólnie, im 
większa jest wartość λ, tym większe są szanse na to, że końco-
wa trasa będzie optymalna. Niestety liczba operacji potrzebna 
do sprawdzenia wszystkich  λ - połączeń gwałtownie wzrasta 
wraz z przyrostem liczby miejscowości do odwiedzenia. Wartość 
λ musi być z góry określona, co jest problematyczne, ponieważ 
w wielu przypadkach nie wiadomo jakiej wartości powinno się 
użyć, aby osiągnąć najlepszy kompromis pomiędzy całkowitym 
czasem a jakością rozwiązania.  

d) algorytm Lina Kernighana - pozwala na rozwiązanie ww. pro-
blemu, ponieważ wartość λ jest zmieniana podczas wykonywa-
nia każdej iteracji na taką, jaka w danym momencie wydaje się 
być optymalna. Na każdym etapie algorytm ten analizuje, czy 
zwiększenie wartości λ doprowadzi do skrócenia trasy. Biorąc 
pod uwagę, że rozważane jest przestawienie λ- połączeń przez 
serie testów sprawdzane jest, czy liczba  (λ+1)- połączeń jest  
w stanie zapewnić lepszy wynik.  

e) algorytm Christofidesa – polega na wyznaczeniu minimalnego 
drzewa rozpinającego dla grafu, w którym poszukiwana jest op-
tymalną trasa i dołączeniu do niego krawędzi z najmniejszymi 
odległościami pomiędzy wierzchołkami drzewa o stopniu niepa-
rzystym. W następnym kroku algorytm wyznacza cykl Eulera dla 
danego grafu, a korzystając z niego wytycza cykl Hamiltona. 
Korzystając z tego algorytmu otrzymany wynik nie może być 
gorszy od optymalnego o więcej niż 50% [2]. 

f) algorytm symulowanego wyżarzania - przyjmuje najpierw loso-
wą konfigurację początkową, a w kolejnych krokach przeszukuje 
przestrzeń potencjalnych rozwiązań problemu w celu osiągnię-
cia najlepszego wyniku. Algorytm wykorzystuje losową wymianę 
połączeń. Jeśli otrzymana w ten sposób droga jest krótsza, po-
zostawia ją. Natomiast jeśli jest dłuższa, to pozostawienie jej 
odbywa się losowo, ale uzależnione jest od ,,temperatury". Pa-
rametr temperatury pozwala określić, jaką szansę na losowe 
wybranie mają bardzo odległe połączenia. Losowość algorytmu 

wprowadza globalne podejście na znalezienie rozwiązania. Ob-
niżenie temperatury powoduje, że brane są pod uwagę tylko 
wymiany poprawiające długość drogi (lub takie, które pogarsza-
ją ją nieznacznie). 

g) algorytm zachłanny (ang. greedy algorithm) – algorytm, który  
w każdym kroku wybiera najlepiej rokujące na poprawę rozwią-
zanie częściowe, takie które lokalnie dają większy zysk. 

3. ALGORYTM MRÓWKOWY 

Algorytmy mrówkowe zostały zainspirowane obserwacją życia 
mrówek. Głównym założeniem jest wykorzystanie zasad samoorga-
nizowania się mrówek, współpracujących ze sobą w celu rozwiąza-
nia problemów obliczeniowych. Ogólnie, algorytmy mrówkowe 
stosuje się do rozwiązywania trudnych problemów optymalizacji 
kombinatorycznej. Doskonale sprawdzają się na przykład w proble-
mie komiwojażera. Praca sztucznych mrówek różni się od życia 
żywych mrówek pod następującymi względami, a mianowicie [19]: 
– żyją w sztucznym świecie, a więc poruszają się w innej prze-

strzeni, np. między wierzchołkami grafu, 
– ślad feromonowy sztucznych mrówek zanika szybciej niż  

w rzeczywistości, 
– ilość feromonu zależy od jakości rozwiązania uzyskanego przez 

mrówkę, 
– ślad feromonowy jest uaktualniany po uzyskaniu rozwiązania. 

Zasada działania algorytmu mrówkowego zastosowanego do 
rozwiązania problemu TSP wygląda następująco [12]: 
– połączenia między miastami inicjowane są niewielką ilością 

feromonu, 
– każda mrówka umieszczana jest losowo w wybranym mieście,  

z którego przemieszcza się do kolejnego z prawdopodobień-
stwem P, będącym funkcją odległości do celu oraz wielkości 
śladu feromonowego pozostawionego na krawędzi łączącej je  
z tym miastem. Prawdopodobieństwo Pij(t) w danej chwili moż-
na opisać następująco [12] 
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gdzie: 
 τij - natężenie śladu feromonowego na krawędzi, 
 ηij - wartość funkcji kryterium związana z widocznością punktu 

j z punktu i, 
 α - parametr sterujący ważnością intensywności śladu feromo-

nowego τij, 

 β - parametr sterujący ważnością widoczności następnego 
miasta, 

 Ω - zbiór miast nie odwiedzonych dotychczas przez mrówkę. 
 
– mrówka poruszając się z miasta i miasta j pozostawia za sobą 

ślad feromonowy odwrotnie proporcjonalny do długości trasy, 
którą przebyła określony wzorem [12] 
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przy czym dij to długość krawędzi pomiędzy miastami i oraz j. 

 
– sztuczna mrówka wyposażona jest w pamięć w celu zapamięta-

nia, które miasto już odwiedziła, aby uwzględnić je tylko jeden 
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raz w swojej trasie (pamięć jest czyszczona przy rozpoczęciu 
każdego kolejnego cyklu przechodzenia), 

– dla odwzorowania parowania feromonu występującego w natu-
rze, w algorytmie feromon jest pomniejszany o określoną war-
tość po każdej iteracji, tak aby uniknąć zjawiska przedwczesnej 
zbieżności algorytmu. 
Populacja mrówek, która bierze udział w eksperymencie może 

być dowolna, ale nie może być zmieniona w trakcie działania pro-
gramu. Dostrajanie pracy algorytmu odbywa się za pomocą para-
metrów α i β, które określają intensywność śladu feromonowego 
oraz jego widoczność. Jeżeli wartość parametru α w stosunku do 
parametru β będzie zbyt mała, to algorytm mrówkowy będzie działał 
jak algorytm zachłanny i zacznie wybierać do odwiedzenia tylko 
najbliższe miasta, ponieważ feromony pozostawione na ścieżkach 

będą ignorowane przez mrówki. Natomiast, gdy wartość  będzie 

za duża w porównaniu do parametru , populacja mrówek straci 
różnorodność, co świadczy o stagnacji algorytmu. Do sterowania 
pracą algorytmu wykorzystywany jest także parametr Q, który od-
powiada za wyznaczenie wartości feromonu pozostawianego przez 
mrówki po odbyciu całej trasy [12]. 

Algorytm mrówkowy został opracowany w taki sposób, aby 
każda sztuczna mrówka była w stanie skonstruować rozwiązanie  
w postaci przejść oparte o sekwencję kolejnych stanów, a algorytm 
ukierunkowywał poszukiwania w kierunku potencjalnie najlepszej 
przestrzeni dostępnych rozwiązań. Współczynnik losowości przy 
wyborze początkowych tras mrówek oraz mechanizm parowania 
feromonów prowadzi do likwidacji nadmiernego naśladownictwa 
mrówek i zastoju w poszukiwaniu optymalnej trasy zachowując 
kompromis między poszukiwaniem nowych rozwiązań a wykorzy-
stywaniu wiedzy zgromadzonej przez kolonie [12]. 

4. WYNIKI BADAŃ 

W celu zaimplementowania algorytmu mrówkowego dla zada-
nia wyznaczania optymalnej trasy wykorzystano środowisko Micro-
soft Visual Studio 2013.  Najważniejszym problemem było odwzo-
rowanie systemu zachowań mrówek ze świata rzeczywistego  
w świecie wirtualnym, a także zaprojektowanie przejrzystego inter-
fejsu, który w sposób graficzny umożliwi przedstawienie rozwiązania 
wygenerowanego przez mrówki oraz pozwali na zmianę parame-
trów wejściowych algorytmu [12]. 

Tabele 1 i 2 przedstawiają wyniki wyznaczania optymalnej tra-
sy przy użyciu algorytmu mrówkowego. Badania przeprowadzono 
dla 30 oraz 100 miast, zadaną liczbę iteracji algorytmu ustawiono na 

100.  W tabeli 1 analizowano wpływ wartości parametrów , , Q i 

 na wyniki testów (przy czym  i  - oznaczają odpowiednio  
wpływ feromonu i odległość między miastami A i B na prawdopodo-
bieństwo wyboru trasy mrówki, Q - odpowiada za wyznaczenie ilości 
feromonu pozostawianego przez mrówki po odbyciu trasy, nato-

miast  - określa prędkość parowania feromonu). Badania wykona-
no dla kolonii mrówek wynoszącej 30.  

Analizując wpływ parametru  na uzyskane rozwiązanie moż-

na stwierdzić, że najlepsze rozwiązanie otrzymano dla =1. Zmiana 

wartości  na 0, statystycznie pogarsza wyniki TSP, zwłaszcza dla 

większej liczby miast. Zmiana wartości parametru  w podanym 
zestawieniu nie wpływa istotnie na rozwiązanie. Dla wartości para-

metru =0,7 uzyskano lepszy wynik, niż dla pozostałych rozważa-
nych wartości tego parametru. Z przeprowadzonej serii badań wyni-
ka, że aby otrzymać dobrą jakość rozwiązania należy dopierać 
stosunkowo dużą wartość parametru Q. 

 

Tab. 1. Analiza wpływu parametrów , , Q i  algorytmu mrówko-
wego dla kolonii 30 mrówek na wyniki TSP 

Parametry algorytmu 
Liczba miast TSP 
30 

Liczba miast TSP 
100 

Liczba 
mrówek 

  Q  średnia odległość 

30 0 5 100 0,5 218 510 

30 1 5 100 0,3 214 466 

30 1 5 50 0,5 217 469 

30 1 5 100 0,5 214 465 

30 1 4 100 0,5 215 464 

30 1 6 100 0,5 214 466 

30 1 5 100 0,7 214 462 

30 1 5 150 0,5 214 466 

30 2 5 100 0,5 218 500 

 
W tabeli 2 analizowano wpływ liczby mrówek na wyniki rozwią-

zania problemu TSP. Badania zrealizowano dla 30 i 40 mrówek.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że zwiększenie liczby mrówek 
poprawiło otrzymane rozwiązanie zarówno dla mniejszej, jak i dla 
większej liczby miast. 

 
Tab. 2. Analiza wpływu liczby mrówek na wyniki problemu TSP 

                          TSP 
Liczba 
miast TSP 
30 

Liczba 
miast 
TSP 
100 

Liczba 
mrówek 

Nr doświad-
czenia 

  Q  średnia odległość 

30 1. 1 5 100 0,5 213 460 

30 2. 1 5 100 0,5 213 470 

30 3. 1 5 100 0,5 218 471 

30 4. 1 5 100 0,5 213 467 

30 5. 1 5 100 0,5 214 472 

30 6. 1 5 100 0,5 216 466 

30 7. 1 5 100 0,5 214 465 

30 8. 1 5 100 0,5 217 457 

30 9. 1 5 100 0,5 214 465 

30 10. 1 5 100 0,5 217 469 

40 1. 1 5 100 0,5 214 459 

40 2. 1 5 100 0,5 218 450 

40 3. 1 5 100 0,5 212 463 

40 4. 1 5 100 0,5 214 461 

40 5. 1 5 100 0,5 212 470 

40 6. 1 5 100 0,5 214 455 

40 7. 1 5 100 0,5 211 461 

40 8. 1 5 100 0,5 217 466 

40 9. 1 5 100 0,5 211 469 

40 10. 1 5 100 0,5 213 453 

 

PODSUMOWANIE 

Praca przedstawia rezultaty zastosowania algorytmu mrówko-
wego w problemie wyznaczania optymalnej drogi. Badania koncen-
trowały się na określeniu wpływu liczby mrówek biorących udział  
w doświadczeniach oraz parametrów kontrolnych algorytmu, tak aby 
uzyskać oczekiwane rozwiązanie w jak najmniejszej liczbie obliczeń 
numerycznych. 

Przeprowadzone testy potwierdzają skuteczność algorytmu 
mrówkowego do rozwiązania zadania komiwojażera. Określono 
wartości parametrów kontrolnych algorytmu, które statystycznie 
pozwalają na uzyskanie najlepszego rozwiązania, w stosunkowo 
krótkim czasie. Stwierdzono, że w celu poprawy jakości rozwiązania 
należy dobierać odpowiednio duże kolonie mrówek.  
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The ant algorithm in Traveling salesman problem  

In this article discussed ant algorithm was used to solve 

the traveling salesman problem. Implemented application 

provides to generate the shortest route in the shortest possi-

ble time and allows to analyze work of algorithm and selec-

tion of the optimal values of his control parameters. 
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