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W artykule prezentujemy nowe, oparte o algorytmy genetyczne, podej±cie do dobrze znanego problemu sprawdzania niesprzeczno±ci grafów jako±ciowych ogranicze« czasowo-przestrzennych. Po empirycznej analizie najpopularniejszych rozwi¡za« heurystycznych pokazujemy w jaki sposób mo»na wyrazi¢ ten problem w formie optymalizacji i przedstawiamy ogólny schemat dla zastosowania do niej metod
ewolucyjnych. Nast¦pnie skupiamy si¦ na rachunku Allena, który jest
wci¡» najpopularniejsz¡ form¡ reprezentowania wiedzy czasowej i przedstawiamy szczegóªowy opis stworzenia odpowiedniej reprezentacji w naszym schemacie.
Abstrakt

Sªowa kluczowe jako±ciowe rozumowanie czasowe, algorytm genetyczny,
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Wprowadzenie

Problemem speªnialno±ci wi¦zów (CSP) nazywamy problem znalezienia rozwi¡zania dla pewnych ogranicze« (warunków wymaganych od zmiennych). Jest to
stare zagadnienie sztucznej inteligencji, który si¦ga poªowy lat siedemdziesi¡tych
[10], którye znalazªo zastosowanie w wielu dziedzinach, od szeregowania zada«
[3], przez bioinformatyk¦ [9] po optymalizacje zapyta« do baz danych [12]. W poni»szej pracy zajmujemy si¦ egzystencjaln¡ alternatyw¡ CSP: dla zadanego grafu
nale»y zdecydowa¢ czy jest on niesprzeczny (czy istnieje pewien zbiór warto±ci
zmiennych, który speªnia zadane ograniczenia).
Skupiamy si¦ na grafach jako±ciowych ogranicze« czasowo-przestrzennych, które
s¡ u»ywane jako modele do reprezentacji i wniiskowania o czasie i przestrzeni.
Ka»dy taki graf posiada n wierzchoªków reprezentuj¡cych obiekty przestrzenne
(b¡d¹ wydarzenia) oraz n2 kraw¦dzi pomi¦dzy nimi, ka»da etykietowana zbiorem ogranicze« z pewnego ustalonego formalizmu, reprezentuj¡ce proste relacje
binarne pomi¦dzy wierzchoªkami (pochodz¡ce ze sko«czonego zbioru mo»liwych
relacji, niezale»nych od innych wierzchoªków grafu). Dwa wierzchoªki v1 i v2 poª¡czone kraw¦dzia o etykiecie {c1 , ..., ck } reprezentuj¡ nasz¡ wiedz¦ o tym, »e
v1 c1 v2 ∨ ... v1 ck v2 . Je±li nie posiadamy wiedzy na temat relacji pomi¦dzy
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dwoma wierzchoªkami - ograniczeniem pomi¦dzy nimi jest relacja peªna (zbiór
zawieraj¡cy wszystkie relacje podstawowe danego formalizmu).
Jako, »e problem jest NP-trudny dla wi¦kszo±ci formalizmów, pojawiªo si¦ wiele
zró»nicowanych podej±¢, które mo»na podzieli¢ na trzy kategorie:

 Algorytmy o wykªadniczej zªo»ono±ci, które s¡ kompletne, np. backtracking
[13] - metoda przeszukiwania wszystkich mo»liwych podgrafów z ograniczeniami z pewnego subformalizmu, dla którego problem sprawdzania niesprzeczno±ci jest rozstrzygalny w czasie wielomianowym.
 Algorytmy o wielomianowej zªo»ono±ci, które nie s¡ kompletne, np. algorytm
spójno±ci ±cie»kowej [1], b¦d¡cy ogólniejsz¡ form¡ spójno±ci kraw¦dziowej,
sprawdzaj¡cy czy dowolny trójwierzchoªkowy podgraf jest niesprzeczny.
 Algorytmy o wielomianowej zªo»ono±ci, kompletne tylko w okre±lonych podklasach problemu (np. w okre±lonych klasach grafów).
Pojawiªy si¦ równie» pojedyncze próby aplikacji algorytmów genetycznych.
Allessandro Fin pokazaª [7] w jaki sposób mo»na wykorzysta¢ t¦ technik¦ aby
zrównolegli¢ wykonanie algorytmu backtrackingu dla pewnej subalgebry Allena
[14]. Niestety nie jest to bezpo±rednie zastosowanie algorytmu genetycznego a raczej metoda kontrolowania kolejno±ci przeszukiwania przestrzeni stanów wykorzystuj¡c dobrze znane heurystyki [5] jako operatory mutacji. W naszych badaniach skupili±my si¦ na bardziej bezpo±rednim podej±ciu i proponujemy metod¦
o wielomianowej zªo»ono±ci, która w ogólnym przypadku nie jest metod¡ kompletn¡.
Struktura naszej pracy jest nast¦puj¡ca- najpierw przedstawiamy rachunek Allena, najbardziej znany formalizm jako±ciowego rozumowania czasowego, który
jest wykorzystany jako gªówny przykªad naszego podej±cia. Nast¦pnie pokazujemy pewne empiryczne wyniki dotycz¡ce precyzji algorytmu spójno±ci ±cie»kowej dla tego formalizmu, uzasadniaj¡c nimi potrzeb¦ tworzenia alternatywnych
metod dla rozwi¡zywania problemu niesprzeczno±ci grafów ogranicze«. W kolejnych sekcjach prezentujemy alternatywne sformuªowanie problemu, które umo»liwia zastosowanie metod optymalizacyjnych oraz podajemy ogólny schemat
zastosowania algorytmów genetycznych dla dowolnych formalizmów. Pozostaªa
cz¦±¢ opisuje przykªadow¡ implementacj¦ dla formalizmu Allena wraz z analiz¡
kilku prostych wªa±ciwo±ci, które byªy przydatne dla projektowania tego rozwi¡zania.

2

Algebra Allena

Rachunek Allena (znany równie» jako algebra Allena ) jest formalizmem rozumowania czasowego stworzonym przez Jamesa F. Allena we wczesnych latach
osiemdziesi¡tych [2], ale wci¡z pozostaje jednym z najcz¦±ciej stosowanych podej±¢ w tej dziedzinie.
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Je±li rozwa»ymy wszystkie mo»liwe relacje pomi¦dzy dwoma przedziaªami
czasowymi opartymi jedynie o relatywny porz¡dek ich punktów ko«cowych,
otrzymamy 13 mo»liwych relacji (zebranych w tabeli 1), nazywanych podstawowymi relacjami Allena.
Nawet dla tak prostego formalizmu - sprawdzanie niesprzeczno±ci grafu Allena (czyli w tym przypadku udzielenie odpowiedzi czy dla danego grafu istnieje
taki zbiór przedziaªów, który speªnia zadane ograniczenia) jest NP-kompletne
[16].
nazwa
before
after
equals
starts
started by
nishes
nished by
overlaps
overlapped by
during
contains
meets
met by

relacja przedziaªy nierówno±ci punktów ko«cowych
b
bi
e
s
si
f

o
oi
d
di
m
mi

Xe < Ys
Ye < X s
Xs = Ys , Xe = Ye
Xs = Ys , Xe < Ye
Xs = Ys , Ye < Xe
Xe = Ye , Xs > Ys
Xe = Ye , Ys > Xs
Xs < Ys , Xe > Ys , Xe < Ye
Ys < Xs , Ye > Xs , Ye < Xe
Xs > Ys , Xe < Ye
Ys > X s , Y e < X e
Xe = Ys
Ye = Xs

Podstawowe relacje rachunku Allena. Xs oznacza punkt pocz¡tkowy pierwszego przdziaªu, Xe jego punkt ko«cowy, Ys punkt pocz¡tkowy drugiego a Ye ko«cowy.

Tabela 1.
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Spójno±¢ ±cie»kowa a niesprzeczno±¢

Algorytm spójno±ci ±cie»kowej jest prost¡ metod¡ sprawdzania niesprzeczno±ci wszystkich podgrafów o rozmiarze 3 (czasami nazywamy algorytmem 3spójno±ci [6])). Ze wzgl¦du na jego wydajno±¢ jest cz¦sto wykorzystywany do
sprawdzania niesprzeczno±ci grafów ogranicze« dla zró»nicowanych formalizmów
(np. Marcin Walas wykorzystuje go dla systemu Q/A wzbogaconego o wiedz¦
przestrzenn¡ [17]). Niestety to podej±cie mo»e prowadzi¢ do wielu faªszywych
klasykacji grafów sprzecznych jako niesprzeczne. Zbadali±my empirycznie precyzj¦ algorytmu spójno±ci ±cie»kowej analizuj¡c jak wiele z grafów które s¡ ±cie»kowo spójne s¡ w rzeczywisto±ci niesprzeczne. Wykorzystujemy prost¡ metod¦
tworzenia losowych grafów A(n, p) (patrz algorytm 1).
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Algorytm 1 , A(n,p) - generuje losowy graf ogranicze« Allena z n wierzchoªkami i prawdopodobie«stwem poª¡czenia p

test
1: G ← {}
2: for (i, j) ∈ {1, ..., n}2 , i < j do
3:
if random() < p then
4:
constraints ← {}
5:
for c ∈ podstawowe relacje Allena do
6:
if random() < 0.5 then
7:
constraints ← constraints ∪ {c }
8:
end if
9:
end for
10:
G ← G ∪ {(i, j, constraints)}
11:
else
12:
G ← G ∪ {(i, j, relacja peªna)}
13:
end if
14: end for
15: return G

Twierdzenie 1

Algorytm A(n,1.0) generuje grafy ogranicze« Allena z jednostajnym rozkªadem prawdopodobie«stwa, przy zaªo»eniu, »e istotna jest kolejno±¢
wierzchoªków.

Ka»dy z grafów ogranicze« Allena z n wierzchoªkami mo»e zosta¢ zapisany jako liczba binarna o dªugo±ci 13 n(n−1)
(poniewa» mamy 13 podstawowych
2
relacji, które mog¡ niezale»nie pojawi¢ si¦ na ka»dej z n(n−1)
kraw¦dzi) i taka
2
transformacja jest bijekcj¡ dopóki istotna jest kolejno±¢ wierzchoªków (w przeciwnym razie obrazem wielu kodów binarnych byªby ten sam graf z odpowiedni¡
permutacj¡ wierzchoªków). Na algorytm A(n,1.0) mo»na patrze¢ jak na proces
generowania takich wªa±nie ci¡gów zer i jedynek - dla ka»dej kraw¦dzi ustawia on
i'ty bit ogranicze« wtedy i tylko wtedy gdy i'ty warunek z linii 7 byª prawdziwy.
1
St¡d te» dla ka»dej sekwencji x, P (x) = 13 n(n−1)
.
t
u
Dowód.

2

2

Dzi¦ki twierdzeniu 1 racjonalnym jest zaªo»enie, »e empiryczne wyniki uzyskane ze sprawdzania pewnych wªasno±ci grafów wygenerowanych przy pomocy
algorytmu A(n, p) ukazuj¡ faktyczne zale»no±ci pomi¦dzy wszystkimi grafami
Allena danego rozmiaru. W tabeli 2 zebrane zostaªy wyniki eksperymentów,
w których dla ka»dej kombinacji n i d stworzyli±my conajmniej 1000 grafów spójnych ±cie»kowo (generuj¡c je u»ywaj¡c A(n, nd ) i dodaj¡c do zbioru wtedy i tylko
wtedy gdy byª on ±cie»kowo spójny) i zliczyli±my liczb¦ grafów niesprzecznych
po±ród nich (wykorzystuj¡c do tego mocno zoptymalizowany algorytm backtrackingu).
Uzyskane rezultaty jasno ukazuj¡, »e algorytm spójno±ci ±cie»kowej jest metod¡ o bardzo niskiej precyzji w zdecydowanej wi¦kszo±ci przypadków. W zasadzie mo»na na nim polega¢ jedynie przy stosowaniu go dla bardzo maªych lub
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n=5 n=10 n=15 n=20
d=5 1.0 1.0
1.0
1.0
d=10 - 0.625 0.59 0.56
d=13 0.04 0.03
d=15 - <0.01 <0.01

n=25
1.0
0.52
0.01
<0.01

n=30
1.0
0.48
0.01
<0.01

n=35
1.0
0.49
<0.01
<0.01

n=45
1.0
0.47
<0.01
<0.01

n=55
1.0
0.53
<0.01
<0.01

n=65
1.0
0.52
<0.01
<0.01
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n=75
1.0
0.5
<0.01
<0.01

Precyzja algorytmu spójno±ci ±cie»kowej dla problemu sprawdzania niesprzeczno±ci grafu ogranicze« Allena testowana na losowych grafach generowanych za
pomoc¡ A(n, nd )
Tabela 2.

bardzo rzadkich grafów. Podobny eksperyment mo»na przeprowadzi¢ dla spójno±ci kraw¦dziowej, ale jako, »e jest to sªabsza forma spójno±ci, jego precyzja
b¦dzie jeszcze ni»sza.
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Zastosowanie algorytmu genetycznego dla sprawdzania
niesprzeczno±ci

Aby móc wykorzysta¢ algorytm genetyczny do sprawdzania niesprzeczno±ci grafu
niezb¦dne jest przeformuªowanie wyj±ciowego problemu z j¦zyka klasykacji binarnej do j¦zyka optymalizacji. Przedstawiamy tutaj ogóln¡ metod¦, która mo»e
zosta¢ wykorzystana dla wielu formalizmów, dopóki speªnione b¦d¡ pewne warunki. W kolejnych sekcjach u»ywamy nast¦puj¡cej notacji:

 rf ull jest relacj¡ peªn¡ (ograniczeniem peªnym) danego formalimu (np. w rachunku Allena rf ull = {b, bi, e, s, si, f, f i, o, oi, m, mi, d, di})
 Aij jest zbiorem ogranicze« pomi¦dzy wierzchoªkami i oraz j w grae A
 A ⊂ B (w kontek±cie grafów ogranicze« A oraz B ) oznacza, »e oba grafy
maj¡ te same wierzchoªki i »e ∀i, j : Aij = rf ull ∨ Aij ⊂ Bij .
Denicja 1 (Kraw¦dziowo maksymalny podgraf niesprzeczny). S
zywamy kraw¦dziowo maksymalnych podgrafem nisprzecznym grafu
S ⊂ G, S jest niesprzeczny oraz ∀S 0 ⊂ G : S 0 jest sprzeczny lub

na-

G wtw. gdy


0
# (i, j) : Sij
6= rf ull < # {(i, j) : Sij 6= rf ull }

Teraz mo»emy zdeniowa¢ problem optymalizacyjny znajdowania kraw¦dziowo
maksymalnego podgrafu niesprzecznego (Edge Maximal Constraint Subgraph EMCS) dla danego grafu ogranicze«. atwo zauwa»y¢, »e graf z m niepeªnymi
ograniczeniami jest niesprzeczny wtw. gdy EMCS ma rozmiar m (w rozumieniu
ilo±ci kraw¦dzi o niepeªnej relacji).

Spostrze»enie 1.

Znajdowanie rozmiaru EMCS jest NP-trudne dla ka»dego
typu grafy ogranicze«, dla którego problem niesprzeczno±ci jest NP-trudny.
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Z jednej strony mo»na spojrze¢ na ten problem jako na metod¦ podej±cia
do sprawdzania niesprzeczno±ci grafu ogranicze«, ale w rzeczywisto±ci jest to
znacznie szersze zagadnienie. W zastosowaniach praktycznych, gdy mamy wiele
ogranicze«, które mog¡ prowadzi¢ do sprzeczno±ci (ze wzgl¦du na bª¦dy na etapie ekstrakcji informacji, dynamik¦ systemu, niepewno±¢ danych etc.) przydatn¡
informacj¡ jest które z ogranicze« nale»y usun¡¢ by odzyska¢ niesprzeczno±¢ caªego grafu wiedzy. Znalezienie EMCS danego grafu daje dokªadn¡ odpowied¹ na
tak postawione pytanie (przy zaªo»eniu, »e chcemy zminimalizowa¢ liczb¦ usuni¦tych ogranicze«), a znajdowanie pewnej aproksymacji - daje pewne przybli»enie
rozwi¡zania (daje zbiór kraw¦dzi, których usuni¦cie przywróci niesprzeczno±¢,
acz mo»e by¢ on wi¦kszy ni» optymalny). Dla przykªadu, znan¡ zagadk¦ Who
killed the duke of Densmore autorstwa Claude Berge mo»na rozwi¡za¢ szukaj¡c
EMCS w grae ogranicze« Allena opisuj¡cego t¦ histori¦.
W naszych rozwa»aniach rozró»niamy genotyp i fenotyp [8] osobnika. Kiedy piszemy genotyp mamy na my±li faktyczn¡ reprezentacj¦ danego osobnika w naszej
implementacji algorytmu genetycznego, podczas gdy fenotyp odnosi si¦ do jego
interpretacji w domenie jako±ciowego rozumowania czasowo-przestrzennego.
Ogólny schemat zastosowania algorytmu genetycznego dla znajdowania EMCS
danego grafu G = (V, E) w pewnej klasie class jest nast¦puj¡cy:
1. Dla danej klasy grafów class potrzebujemy pewnej podklasy, która
zawiera
S
relacje r1 , ..., ro ∈ subclass takie »e ∀r ∈ class : ∃k,a1 ,...,ak ∈N ki=1 rai = r
(np. klasa wszystkich relacji podstawowych). Dzi¦ki temu ka»dy graf z class
mo»e zosta¢ rozªo»ony na grafy z subclass, wi¦c przestrze« rozwi¡za« jest
podzbiorem przestrzeni rozpi¦tej przez osobniki. Dodatkowo, subclass musi
speªnia¢ przynajmniej jeden z dwóch warunków:
(a) istnieje prosta metoda generowania niesprzecznych grafów tej subklasy
(b) niesprzeczno±¢ grafów tej subklasy mo»e by¢ ªatwo (wydajnie) zwerykowana
2. fenotyp osobnika - graf ogranicze« z rozwa»anego subklasy
3. mutacja/krzy»owanie - metoda generowania potomstwa o niesprzecznych fenotypach (je±li warunek 1 jest speªniony) lub przynajmniej potomstwa o niesprzecznym fenotypie z du»ym prawdopodobie«stwem (wpp.). W przypadku
operatora krzy»owania nale»y równie» zadba¢ o to, aby fenotyp potomstwa
byª mo»liwie podobny do fenotypów rodziców.
4. funkcja oceny - funkcja, która zwraca 0 je±li fenotyp P jest sprzeczny (co
ªatwo sprawdzi¢ zgodnie z przyj¦tymi zaªo»eniami) oraz liczb¦ kraw¦dzi których zbiory ogranicze« s¡ podzbiorami ogranicze« z odpowiednich kraw¦dzi
w grae G (przy zaªo»eniu, »e nie jest to kraw¦d¹ o relacji peªnej) w przeciwnym przypadku.
f itness(P, G) =



0, je±li P jest niesprzeczny
# {(i, j) : Pij ⊂ Gij ∧ Gij 6= rf ull } , wpp.

Funkcja oceny opisuje wi¦c rozmiar najlepszego kandydata na EMCS znalezionego dotychczas (przykªad na rysunku 1). Je±li f itness(P, G) > 0,
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faktyczny kandydat mo»e zosta¢ odzyskany z fenotypu poprzez podmian¦
ogranicze« w P na kraw¦dziach pomi¦dzy parami wierzchoªków ze zbioru
{(i, j) : ¬(Pij ⊂ Gij ) ∨ Gij = rf ull } na rf ull .

P1

P2

A
{m}

A
{m}

{o}
B

G

{f }

A

{m, mi}
{o}

C

B

{bi}

C

B

rf ull
{f, b, e}

C

Przykªad funkcji oceny dla grafów ogranicze« Allena. f itness(P1 , G) = 2,
f itness(P2 , G) = 1

Rysunek 1.

5

Zastosowanie do rachunku Allena

Jako subklas¦ grafów ogranicze« Allena wybrali±my zbiór wszystkich podstawowych grafów (tzn. grafów, które na ka»dej kraw¦dzi maj¡ relacj¦ podstawow¡),
która speªnia oba warunki podane w poprzedniej sekcji. Jest to klasa, w której
niesprzeczno±¢ mo»na sprawdzi¢ np. algorytmem spójno±ci ±cie»kowej oraz istnieje prosta bijekcja pomi¦dzy tymi grafami a ci¡gami przedziaªow [11] (które
speªniaj¡ ich ograniczenia) co daje prost¡ metod¦ generowania reprezentantów
tej klasy.

5.1

Genotyp

Genom ka»dego osobnika skªada si¦ z n przedziaªów o naturalnych wspóªrz¦dnych rezprezentuj¡cych hipotetyczn¡ pozycj¡ przedziaªów czasowych opisanych
przez G. Ka»dy przedziaª jest pojedynczym genem. Generowanie takich przedziaªów jest proste, ale istnieje problem z zakresem mo»liwych wspóªrzednych.
Je±li wybierzemy zbyt maªy zakres to niektóre z grafów ogranicze« Allena nie
b¦d¡ mogªy zosta¢ wyra»one w ten sposób a wybranie zbyt du»ego prowadzi do
niepotrzebnego skomplikowania oblicze« oraz rozbudowy przestrzeni genotypów.
Nast¦puj¡ce twierdzenie daje dobry punkt wyj±cia rozwi¡zania tego problemu:

Twierdzenie 2

Dla ka»dego niesprzecznego grafu ogranicze« Allena o n wierzchoªkach istnieje ci¡g przedziaªóws I = ([s1 , e1 ] , ..., [sn , en ]) gdzie ∀1≤i≤n (si , ei ) ∈
S
N×N speªniaj¡cych jego ograniczenia, taki »e I ⊂ [0, 2n − 1] i jest to najmniejsze mo»liwe ograniczenie, przy zaªo»eniu, »e wspóªrz¦dne s¡ liczbami naturalnymi
i nie rozpatrujemy odcinków pustych.
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Dowód.

Graf jest niesprzeczny, wi¦c istnieje pewien ci¡g przedziaªów
I 0 = ([s01 , e01 ] , ..., [s0n , e0n ])

speªniaj¡cy jego ograniczenia. Zdeniujmy
I = ([ps1 , pe1 ] , ..., [psn , pen ])

gdzie px jest pozycj¡ (zaczynaj¡c od 0) warto±ci x w uporz¡dowanej li±cie elementów zbioru S = x : ∃i∈{1,2,...,n} x = s0i ∨ x = e0i . I wci¡» speªnia ograniczenia grafu jako, »e zmiana warto±ci na Sindeksy porz¡dkowe nie zmienia porz¡dku punktów. Co wi¦cej kS k ≤ 2n so I ⊂ [0, 2n − 1]. Aby udowodni¢, »e
jest to najlepsze mo»liwe ograniczenie wystarczy rozwa»y¢ graf ogranicze« Allena z wierzchoªkami a1 , a2 , ..., an takimi, »e ∀i<j ai b aj , który jest niesprzeczny
i wymaga dokªadnie 2n ró»nych wspóªrz¦dnych (a1 = [0, 1], a2 = [2, 3], ..., an =
[2n − 2, 2n − 1]).
t
u
.
Wiedz¡c, »e dla ka»dego G wystarczaj¡cym jest u»ywanie przedziaªów z zakresu [0, 2n − 1] zdecydowali±my si¦ na u»ywanie zakresu [0, 4n − 1] aby da¢
dodatkowe miejsce dla lepszej elastyczno±ci. Ten dodatkowy narzut jest uzasadniony tym, »e w ten sposób upewniamy si¦, »e istnieje wiele genotypów fenotypu
EMCS (podczas gdy u»ywaj¡c [0, 2n−1] mieliby±my dla niektórych grafów tylko
jeden taki genotyp). Podczas testów wykorzystywanie wi¦kszych narzutów nie
przymiosªo istotnej poprawy w dziaªaniu algorytmu.

5.2

Fenotyp

W naszych badaniach fenotypem genotypu I jest podstawowy graf ogranicze«
Allena, którego ograniczenia I speªnia (patrz rysunek 2). Takie grafy mog¡ by¢
wygenerowane w czasie O(n2 ), jako, »e dla ka»dej pary przedziaªów mo»emy wywnioskowa¢ relacj¦ pomi¦dzy nimi w czasie staªym. Faktyczny fenotyp tworzony
jest jedynie podczas procesu selekcji elity, ale jest to teoretyczna interpretacja
naszych osobników.
0

A

2

A

2
1

B
C

5
5

{m}
{o}
B

Reprezentacja przedziaªowa (po
((0, 2), (2, 5), (1, 5)) i jego fenotyp (po prawej)
Rysunek 2.

{f }

lewej)

C

osobnika

o

genotypie
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5.3 Krzy»owanie
Zgodnie z zaproponowanym ogólnym schematem zastosowania algyrtmu genetycznego, operator krzy»owania powinien tworzy¢ osobnika o niesprzecznym fenotypie, który jest mo»liwe podobny do fenotypów rodziców. W tym przypadku,
podobie«stwo pomi¦dzy dwoma genotypami mo»e by¢ zdeniowane jako ilo±¢
wspólnych ogranicze« pomi¦dzy ich fenotypami. Aby osi¡gn¡¢ taki rezultat u»ywamy klasycznego n-punktowego krzy»owania, gdzie n jest liczb¡ wierzchoªków
grafu.
Twierdzenie 3 n-punktowe

krzy»owanie tworzy potomstwo o fenotypie, który
jest niesprzeczny oraz dzieli conajmniej f 2 i (n − f )2 ogranicze« z fenotypami
rodziców (gdzie f jest liczb¡ genów odziedziczonych po pierwszym z rodziców).
Dowód. Zaªó»my, »e podczas operacji krzy»owania f genów zostaªo skopiowanych od pierwszego z rodziców. atwo zauwa»y¢, »e relacje pomi¦dzy tymi f
prezdziaªami nie ulegªy zmianie i jako, »e jest dokª¡dnie f 2 takich relacji, dziecko
dzieli conajmniej f 2 ogranicze« z fenotypem tego rodzica i conajmniej (n − f )2
z fenotypem drugiego rodzica. Fenotyp jest niesprzeczny jako, »e jest speªniony
przez swój genotyp.

Zgodnie z twierdzeniem 3 je±li chcemy zmaksymalizowa¢ podobie«stwo pomi¦dzy potomstwem a obojgiem rodziców powinni±my upewni¢ si¦, »e f = n2
(jako rozwi¡zanie argmin0≤f ≤n |f 2 − (n − f )2 |). Niestety brakuje tu jednej rzeczy - rozwa»amy jedynie w peªni poª¡czone grafy, podczas gdy w rzeczywistych
aplikacjach wi¦kszo±¢ relacji jest relacjami peªnymi, które s¡ nieistotne z punktu
widzenia dzielenia informacji. Dla lepszych wyników powinni±my znale¹¢ sposób
podziaªu wierzchoªków grafów na dwie grupy w taki sposób, »e ró»nica w ilo±ci
kraw¦dzi (nie licz¡c tych o peªnej relacji) wewn¡trz ka»dej z grup jest zminimalizowana, jednocze±nie minimalizuj¡c ilo±¢ utraconej informacji. Bardziej formalnie, deniujemy strat¦ informacji jako fis i fukcj¦ równowagi fe w sposób
nast¦puj¡cy:
fis (A, G) = # {(i, j) : i ∈ A ∧ j ∈
/ A ∧ Gij 6= rf ull }

fe (A, G) = |# {(i, j : i, j ∈ A ∧ Gij 6= rf ull } − # {(i, j) : i, j ∈
/ A ∧ Gij 6= rf ull }|

i dla pewnej staªej α ∈ [0, 1], szukamy rozwi¡zania dla

argminA⊂V,G=(V,E) (αfis (A, G) + (1 − α)fe (A, V ))

dla α = 1 mo»e by¢ postrzegane jako instancja dobrze znanego problemu podziaªu grafu (Graph Partitioning). Niestety ten problem równie» jest NP-trudny,
acz istniej¡ pewne heurystyczne metody, które mog¡ zosta¢ wykorzystane (np.
algorytm Kernighan-Lin o zªo»ono±ci O(n2 lg(n)).

5.4 Mutacja
Zdecydowali±my si¦ zaimplementowa¢ operator prostej mutacji, który dla ka»dego genu zmienia go z zadanym prawdopodobie«stwem na losowy przedziaª
speªniaj¡cy ograniczenia z sekcji 4.
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Funkcja oceny

Zgodnie z denicj¡ u»ytych genotypów - ka»dy osobnik ma niesprzeczny fenotyp
a dodatkowo liczba 'poprawnych' ogranicze« sformuªowanych w denicji funkcji
oceny mo»e zosta¢ policzona bez generowania faktycznego fenotypu. Dla ka»dej
niepeªnej relacji w G sprawdzamy czy nasze przedziaªy j¡ speªniaj¡. Metoda ta
prowadzi do zªo»ono±ci czasowej O(c) gdzie c to liczba niepeªnych relacji w G
(która jest w praktyce istotnie mniejsze ni» n2 ).

6

Ewaluacja

U»ywamy algorytmu genetycznego z jednym operatorem krzy»owania (zdeniowanym w sekcji 5.3) z prawdopodobie«stwem krzy»owania 0.7 i jednym operatorem mutacji (zdeniowanym w sekcji 5.4) z prawdopodobie«stwem 0.05. Wykorzystujemy równie» lekko zmodykowan¡ technik¦ selekcji elity aby wymusi¢
wi¦ksze zró»nicowanie naszej populacji. Zamiast po prostu wybiera¢ K najlepszych osobników, które niezale»nie od wyniku krzy»owania i mutacji przechodz¡
do kolejnej generacji, wybieramy K najlepszych osobników o unikalnych genotypach, wi¦c dla przykªadu je±li najlepszy osobnik ma genotyp ([0, 1], [2, 3]) to osobnik ([2, 3], [6, 10]) nie jest rozwa»any przy wyborze elity, jako, »e ma identyczny
fenotyp. Caªy algorytm jest wielomianowy, o zªo»ono±ci O(g p(log(p) + c + n)),
gdzie g jest liczb¡ pokole« a p rozmiarem populacji.
n=5 n=10 n=15 n=20
d=5 1.0 1.0 1.0 0.99
d=10 - 0.97 0.97 0.97
d=13 0.97 0.96
d=15 0.96 0.94

n=25
0.99
0.96
0.95
0.94

n=30
0.99
0.95
0.95
0.93

n=35
0.98
0.95
0.94
0.93

Ewaluacja algorytmu genetycznego u»ytego do szukania EMCS w losowych
grafach ogranicze« Allena wygenerowanych przy u»yciu A(n. nd ).
Tabela 3.

Jako, »e póki co nie ma konkretnej bazy danych grafów ogranicze« Allena,
które mogªyby zosta¢ wykorzystane do ewaluacji naszego algorytmu, przetestowali±my go na ponad 10 000 losowych grafów, stworzonych u»ywaj¡c:

 modelu A(p, d), analogiczny jak ten opisany w sekcji 3, który umo»liwia testy
na grafach o jednostajnym rozkªadzie (na mocy twierdzenia 1)
 modelu S(n, p) [4], który generuje du»e niesprzeczne grafy, ale niestety - nie
z jednostajnym rozkªadem prawdopodobie«stwa (ale ka»dy z niesprzecznych
grafów mo»e zosta¢ wygenerowany w ten sposób, by¢mo»e z bardzo maªym
prawdopodobie«stwem)

A GA Approach to the Qualitative Spatial-Temporal Reasoning
n=10 n=15 n=20 n=25
p=0.125
1
1
1
1
p=0.25
1
1
1
0.99
p=0.5
1
0.99 0.99 0.98
p=1
0.99 0.98 0.98 0.98

n=30
1
0.99
0.98
0.98

n=35
1
0.99
0.98
0.96

n=50
0.99
0.97
0.95
0.94

n=100
0.93
0.9
0.88
0.87

n=150
0.88
0.86
0.84
0.83
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n=200
0.86
0.84
0.81
0.8

Ewaluacja algorytmu genetycznego u»ytego do szukania EMCS w losowych
grafach ogranicze« Allena wygenerowanych przy u»yciu S(n.p).
Tabela 4.

Tabele 3 i 4 pokazuja wyniki tych eksperymentów. U»yt¡ miar¡ poprawno±ci
jest ±redni stosunek rozmiaru znalezionego rozwi¡zania do wªa±ciwego rozmiaru
EMCS (pomijaj¡c peªne relacje).
Tabela 4 pokazuje, »e nawet dla do±¢ du»ych grafów algorytm zwraca dobr¡
aproksymacj¡ (nie mniej ni» 0.8 wielko±ci EMCS dla grafu o 200 wierzchoªkach).
rednio dla wszystkich grafów, które wygenerowali±my u»ywaj¡c S(n, p) nasz
algorytm uzyskaª ±redni¡ poprawno±¢ 0.95 z odchyleniem standardowym 0.06,
co jest obiecuj¡cym rezultatem w kontek±cie przyszªych systemów wymagaj¡cych
znalezienia EMCS.
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Wnioski

W tym artykule zaprezentowali±my alternatywne podej±cie do problemu sprawdzania niesprzeczno±ci grafu ogranicze« poprzez wyra»enie go jako problemu
optymalizacyjnego opartego o szukanie najwi¦kszego niesprzecznego podgrafu.
Zaproponowany schemat zastosowania algorytmu genetycznego jest bardzo ogólny
i mo»e zosta¢ zastosowany do szerokiej gamy formalizmów rozumowania czasowoprzestrzennego (np. RCC-8, CDC, XCDC [15]). Pokazali±my równie» w jaki sposób mo»e zosta¢ on zaimplementowany dla rachunku Allena i przetestowali±my
go na du»ym zbiorze losowych grafów. Podej±cie to mo»e zosta¢ rozszerzone na
wiele sposobów, m.in. poprzez implementowanie lepszych heurystyk dla operatorów krzy»owania/mutacji, ale równie» poprzez zastosowanie go do bardziej
zªo»onych dziedzin jak grafy z rozmytymi ograniczami czy grafy o dynamicznie
zmieniaj¡cych si¦ ograniczeniach, które b¦d¡ przedmiotem przyszªych bada«.
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