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Summary

Nature provides highly efficient and good performing ways of solving problems. Whether we
look at photo synthesis, gene activation, or animal foraging, nature has had a vast amount of
time to evolve such mechanisms. Therefore, researchers are looking at nature for inspiration on
how to handle and improve solutions to problems such as traffic control, ‘harvesting’ renewable
energy, and defer or eliminate illness.

In this thesis we focus on combinatorial optimization problems which consists of finding
the least-cost solution to a mathematical problem in which each solution is associated with
a numerical cost. The bio-inspired mechanism we focus on is Swarm Intelligence (SI) which
is the property of a multi-agent system, natural or artificial, in which the decentralized, local
cooperation between individuals results in global emerging, self-organizing structures.

The best-known examples of Swarm Intelligence in nature are fish schools and ant colon-
ies. Researchers have already begun to take inspiration from the behavior of these creatures to
create optimization algorithms. However, nature does provide more examples of Swarm Intel-
ligence such as that found in honeybees. Bee colonies are able to solve a remarkable amount of
problems in nature. Moreover, biologists have provided insights in how such SI operates. Yet,
in Computer Science, most attention has been given to fish-school-inspired and ant-inspired SI.
Considerable attention, from a computational point of view, for bee-inspired SI is lacking. We
argue that algorithms inspired by this swarm behavior may pose a good-performing mechan-
ism for combinatorial optimization problems. Therefore, the problem statement of this thesis
is stated as follows.

Problem Statement: To what extent can bee-inspired SI algorithms provide a flexible,
state-of-the-art mechanism for solving combinatorial optimization problems?

In order to answer the problem statement, we formulate four research questions (RQ).

RQ1: What are the key principles of bee-inspired SI and do they differ from other social-insect
SI?

RQ2: How do social-insect-inspired SI algorithms compare to each other with respect
to their performance?

RQ3: To what extent can we eliminate potential weak points in bee-inspired SI algorithms?

RQ4: To what extent is a bee-inspired SI algorithm capable of providing improved
solutions to current state-of-the-art algorithms in complex, real-world problems?

Our research starts in Chapter 2 where we position SI in the field of Reinforcement Learn-
ing (RL). Furthermore, we provide a number of biologic SI examples and from these examples
we can answer RQ1: What are the key principles of bee-inspired SI and do they differ from
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other social-insect SI? We identify four properties, i) unawareness of global structures, ii) de-
centralization, iii) stigmergy, and iv) self-organization.

In Chapter 3, we show how to create a basic bee-inspired SI algorithm. In essence, it con-
sists of direct communication in the form of a (virtual) dance and a navigation strategy called
Path Integration. We use the resulting algorithm, Bee System (BS), to compare it to another
social-insect-inspired SI algorithm, namely ACO. This ant-inspired algorithm enables indi-
viduals to communicate by using (virtual) pheromones. The comparison will be done in the
problem task of foraging. This problem can be used as an abstract form for many more real-
world problems such as routing and shortest path problems. The comparison answers RQ2:
How do social-insect-inspired SI algorithms compare to each other with respect to their per-
formance? In essence, the results show a comparison between hive-limited direct communic-
ation plus a non-pheromone-based navigation strategy on the one hand, and environment-only
indirect communication plus a pheromone-based navigation strategy on the other hand. Bee-
inspired SI shows to be 3 times as efficient in solving the problem of foraging. Moreover, it
proves to be most scalable with environment size. Ant-inspired SI proves to be most scalable
in swarm size. However, the former is preferred since most multi-agent systems are bounded
by the number of used agents while the problem size can be quite large.

Above mentioned comparison also reveals a major shortcoming in BS. Namely, due to the
lack of (heuristic) information in the environment, BS is less adaptive. The system is unable to
learn locally and therefore changes in the environment break the performance of BS. Therefore,
in Chapter 4, we focus on RQ3: To what extent can we eliminate potential weak points in bee-
inspired SI algorithms? We provide two extensions to BS which results in the hybrid algorithm
Bee System with inhibition Pheromones (BSP): i) wall-following behavior and ii) inhibition
pheromones. The former increases the ability to avoid obstacles while the latter decreases the
search space and focuses the algorithm’s attention to interesting locations. The extensions allow
BSP to increase adaptability while limiting the impact on efficiency. More precisely, efficiency
does not seem to suffer from the extensions. To show this, we compare BSP to BS and an ACO
algorithm. Therefore, this chapter also provides an answer to RQ2.

Although we have shown that a hybrid algorithm performs well, we have introduced the
use of pheromone in an (in essence) non-pheromone SI mechanism. Moreover, application of
such a hybrid algorithm in embodied systems, such as a swarm of robots, may be problem-
atic. Therefore, in Chapter 5, we again focus on RQ3. We eliminate the use of pheromone and
introduce the use of landmarks to keep track of essential environmental information. These ad-
aptations result in Stigmergic Landmark Foraging (SLF). In this algorithm, landmark locations
and the information stored within are decided on through group effort. Again, efficiency seems
to benefit from this extension. However, computation effort increases.

In Chapter 6, we turn to RQ4: To what extent is a bee-inspired SI algorithm capable of
providing improved solutions to current state-of-the-art algorithms in complex, real-world
problems? We apply SLF in the setting of Mobile Ad-hoc Networks (MANETs) and dub the
resulting routing protocol Stigmergic Landmark Routing (SLR). We compare the routing per-
formance of SLR with the state-of-the-art algorithm AODV. The results show that SLR out-
performs AODV especially in networks consisting of up to 100 nodes. In such networks, node
density and inter-node connectivity limits the ability to route. In low-density and low inter-
connected networks, it pays to source-route. This is a routing mechanism where the sequence
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of nodes taken by a routing packet is stored inside the memory of the routing packet. Such a
mechanism relaxes infrastructure dependency. More precisely, a routing node does not need to
keep track of routing tables to store routing information. With growing density and connectiv-
ity, node bandwidth limits the amount of packets that can be send for routing and storing rout-
ing information in the network becomes a necessity. SLR provides a natural way of managing
such networks. Landmarks are detected based on the number of node links. In low-density net-
works, there are few node links and therefore, SLR performs source routing. With increasing
node density, node links increase, landmarks are detected and gradually routing information is
stored in the network environment.

In Chapter 7, we answer the problem statement on the basis of the results and the individual
answers to the research questions. Bee-inspired algorithms clearly outperform ant-inspired al-
gorithms in the task of foraging. Moreover, in the less abstract and real-world problem of
routing in Mobile Ad-hoc Networks, the mechanism provides an improvement to the state-of-
the-art routing algorithms. Especially in networks of up to 100 nodes. Direct communication
and limited environment information in the form of stigmergic landmarks results in flexible,
balanced SI algorithms. Therefore, we may conclude that bee-inspired SI algorithms provide a
flexible and state-of-the-art mechanism for solving combinatorial optimization problems.





Samenvatting

De natuur biedt veel voorbeelden van efficiënte en goed presterende mechanismen om prob-
lemen op te lossen. Of we nu kijken naar foto synthese, gen activatie, of het foerageer gedrag
van dieren, de natuur heeft ontzettend veel tijd gehad om zulke mechanismen te evolueren. Om
deze reden gebruiken onderzoekers de natuur als inspiratie om problemen zoals het controleren
van verkeer, het winnen van groene energie en het afwenden of elimineren van ziektes op te
lossen. Bovendien zoeken onderzoekers naar wegen om de oplossingen te verbeteren.

In deze thesis concentreren we ons op combinatorische optimalisatie problemen welke
bestaan uit het vinden van een zo min mogelijk kostende oplossing voor een mathematisch
probleem waar elke oplossing geassocieerd is met een numerieke prijs. Het bio-geı̈nspireerde
mechanisme waar we op focussen heet Swarm Intelligence (SI) en is een eigenschap van een
multi-agent system, hetzij natuurlijk hetzij kunstmatig, waarin de gedecentraliseerde, lokale
samenwerking tussen individuen resulteert in globale, emergerende, zelf-organiserende struc-
turen.

De meest bekende, in de natuur voorkomende, voorbeelden van SI zijn scholen vis en mier
kolonies. Onderzoekers gebruiken deze natuurlijke gedragingen reeds als inspiratie voor de cre-
atie van optimalisatie algoritmes. Natuurlijk zijn de twee voorgaande voorbeelden van SI niet
de enige voorbeelden. SI kan bijvoorbeeld ook gevonden worden in honing bijen. Bijen kolon-
ies zijn in staat om een verbluffende hoeveelheid problemen op te lossen die ze in de natuur
tegenkomen. Biologen hebben gedurende de afgelopen jaren inzicht verschaft in hoe zo’n SI
ontstaat. Dit wetende is het bijzonder te noemen dat in het veld van computer wetenschappen
toch de meeste aandacht uit gaat naar klassieke SI voorbeelden zoals vis scholen en mier kolon-
ies. Substantiële aandacht voor het gedrag van honing bijen, vanuit het standpunt van computer
wetenschappen, ontbreekt.

In deze thesis beargumenteren we dat, door het gedrag van honingbij geı̈nspireerde, algor-
itmes goed presterende mechanismen zijn voor combinatorische optimalisatie problemen. Om
deze reden is de probleem stelling in deze thesis als volgt.

Probleemstelling: In welke mate kunnen honingbij-geı̈nspireerde SI algoritmes een flexibel,
state-of-the-art mechanisme vormen voor het oplossen van combinatorische optimalisatie
problemen?

Om deze probleemstelling te beantwoorden, formuleren we vier onderzoeksvragen (OV).

OV 1: Wat zijn de hoofd principes van honingbij-geı̈nspireerde SI en hoe verschillen deze van
andere sociale insecten SI?

OV 2: Hoe presteren de verschillende sociale insecten SIs bij een directe vergelijking?

OV 3: In welke mate kunnen we potentiële zwakke punten in honingbij-geı̈nspireerde SI
elimineren?
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OV 4: In welke mate is een honingbij-geı̈nspireerd algoritme in staat om betere oplossingen
te bieden voor complexe, echte wereldproblemen in vergelijking met huidige state-of-the-art
algoritmes?

Het onderzoek start in hoofdstuk 2 waar we SI plaatsen in het veld van Reinforcement
Learning. Daarbuiten geven we een aantal biologische voorbeelden van SI en hiermee beant-
woorden we OV 1: Wat zijn de hoofd principes van honingbij-geı̈nspireerde SI en hoe verschil-
len deze van ander sociale insecten SI? We identificeren vier eigenschappen: i) het onbewust
zijn van globale structuren, ii) decentralisatie, iii) stigmergentie en iv) zelf-organisatie.

Hoofdstuk 3 laat zien hoe een basis honingbij-geı̈nspireerd SI algoritme geconstrueerd
wordt. In essentie bestaat zo’n algoritme uit 2 delen, i) directe communicatie tussen individuen
in de vorm van een (virtuele dans) en ii) een navigatiestrategie genaamd Path Integration. Het
resulterende algoritme, genaamd ‘Bee System’ (BS), wordt in een directe vergelijking in de
taak foerageren vergeleken met een ander sociaal-insect-geı̈nspireerd SI algoritme, namelijk
Ant Colony Optimization (ACO). Dit, door het gedrag van mieren geı̈nspireerde, algoritme laat
individuen met elkaar communiceren via pheromonen. De foerageer taak kan gezien worden
als een abstractie van vele ‘echte’ wereldproblemen zoals het routen van netwerk pakketten
en kortste pad problemen. De vergelijking beantwoordt OV 2: Hoe presteren de verschillende
sociale-insecten SIs bij een directe vergelijking? In essentie geven de resultaten een vergelijk-
ing tussen een directe communicatie plus niet-pheromonen gebaseerde navigatiestrategie aan
de ene kant en een indirecte communicatie plus pheromonen-gebaseerde navigatiestrategie aan
de andere kant. Honingbij-geı̈nspireerde SI (i.e., geen pheromonen) blijkt 3 keer zo efficient te
zijn in het oplossen van de foerageer taak. Bovendien blijkt het mechanisme heel schaalbaar
te zijn met de grootte van de taak. Mier-geı̈nspireerde SI (i.e., met pheromonen) blijkt vooral
schaalbaar in zwerm grootte. Eerstgenoemde is echter te prefereren in een multi-agent system
omdat het systeem meestal gebonden is aan een maximaal aantal agenten terwijl de taak heel
groot kan zijn.

De resultaten van bovenstaande vergelijking onthullen ook een grote tekortkoming in BS.
Namelijk, door het gebrek aan (heuristische) informatie in de omgeving is BS minder adaptief.
Het mechanisme is niet in staat om lokaal te leren en daardoor hebben veranderingen in de
omgeving negatieve uitwerking op de prestatie van BS. Om deze reden focussen we in hoofd-
stuk 4 op OV 3: In welke mate kunnen we potentiële zwakke punten in honingbij-geı̈nspireerde
SI elimineren? We introduceren twee uitbreidingen op BS waarmee het algoritme in principe
een hybride algoritme wordt. Het resulterende algoritme noemen we ‘Bee System with inhibi-
tion Pheromones’ (BSP). De twee extensies zijn i) wand volgen en ii) inhibitie pheromonen. De
eerste vergroot de capaciteit van het algoritme om obstakels te ontwijken terwijl de laatste de
zoekruimte verkleint en de aandacht van de agenten richt op interessante locaties. Beide exten-
sies stellen BSP in staat om de adaptiviteit te vergroten en een minimale impact te hebben op
de efficientie. Om precies te zijn, efficientie lijkt niet te lijden onder het gebruik van de exten-
sies. Om dit aan te tonen vergelijken we BSP met zowel BS als een ACO algoritme. Hiermee
beantwoorden we ondermeer ook OV 2.

Alhoewel we nu hebben laten zien dat een hybride algoritme goed kan presteren, hebben
we hiervoor wel pheromonen moeten introduceren in een, in essentie, pheromonen-loos mech-
anisme. Bovendien, het gebruik van zo’n hybride algoritme in een belichaamd systeem, zoals
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een zwerm robots, kan problematisch zijn. Daarom focussen we in hoofdstuk 5 wederom op
OV 3. We elimineren het gebruik van pheromonen en introduceren het gebruik van landmarks
om lokale omgevings informatie op te slaan. Deze aanpassingen resulteren in het algoritme
‘Stigmergic Landmark Foraging’ (SLF). In dit algoritme wordt de locatie van de landmarks en
de informatie die erin opgeslagen wordt, bepaald door samenwerking tussen de individuen van
de zwerm. Ook hier zien we weer dat de efficientie niet te lijden heeft onder deze extensie.
Echter, computatietijd neemt wel toe.

Hoofdstuk 6 richt zich op OV 4: In welke mate is een honingbij-geı̈nspireerd algoritme
in staat om betere oplossingen te bieden op moeilijke, ‘echte’ wereldproblemen in vergelijk-
ing met huidige state-of-the-art algoritmes? We passen SLF toe op een routing probleem in
Mobiele Ad-hoc Netwerken (MANETs) en geven het resulterende routing protocol de naam
‘Stigmergic Landmark Routing’ (SLR). We vergelijken de prestatie van dit algoritme met de
huidige marktstandaard voor routing in zulke netwerken, namelijk AODV. De resultaten laten
zien dat SLR aanzienlijk beter presteert dan AODV in netwerken tot en met 100 knooppunten.
In zulke netwerken limiteren de lage dichtheid en lage connectiviteit van de knooppunten de
mogelijkheden om routes te vinden en is het voordelig om te source routen. Deze wijze van
routing slaat een volledige route op in de routing pakketten. Zo’n strategie vermindert de af-
hankelijkheid van de infrastructuur. Om precies te zijn, een knooppunt hoeft geen rekening te
houden met routing tabellen om routeinformatie op te slaan. Met groeiende dichtheid en con-
nectiviteit limiteert de bandbreedte per knooppunt het aantal en de grootte van de pakketten
die verzonden kunnen worden voor routen en wordt het opslaan van routing informatie in
knooppunten een verplichting. SLR biedt een natuurlijke overgang tussen deze netwerk toest-
anden. Landmarks worden gedetecteerd op basis van knooppuntverbindingen. In lage dichtheid
netwerken zijn er weinig verbindingen en daardoor zal SLR source routing toepassen. Met
toenemende dichtheid neemt het aantal verbindingen toe en zullen landmarks ontdekt worden
en zal gradueel routing informatie in het netwerk opgeslagen worden.

Als laatste geven we in hoofdstuk 7 antwoord op de probleemstelling op basis van de
resultaten en antwoorden op de OVs uit de voorgaande hoofdstukken. Honingbij-geı̈nspir-
eerde algoritmes presteren duidelijk beter dan mier-geı̈nspireerde algoritmes in de foerageer
taak. Bovendien blijkt dat in een minder abstract en ‘echt’ wereld probleem zoals routeren in
MANETs, het algoritme een verbetering oplevert in vergelijking met een huidige standaard.
Dit geldt vooral in netwerken tot en met 100 knooppunten. Directe communicatie en gelimit-
eerde omgevings informatie in de vorm van stigmergerende landmarks resulteert in flexibele,
uitgebalanceerde SI algoritmes. Daarom mogen we concluderen dat honingbij-geı̈nspireerde
SI algoritmes een flexibel en state-of-the-art mechanisme vormen voor het oplossen van com-
binatorische optimalisatie problemen.


