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Úvod
Optimalizace umisťování tvarů je problém vyskytující se v řadě průmyslo-

vých odvětví, především tam, kde je nutné vyřezat nebo vystřihnout díly z vel-
kého kusu materiálu dodávaného vcelku. Naprostá většina spotřebního zboží se
v dnešní době skládá z jednotlivých dílů, které je možné vyrobit nezávisle na sobě.
Některé společnosti si jednotlivé díly vytvářejí samy, často se však setkáváme se
společnostmi, jež nakupují materiál ve velkém množství a vytvoří z něj díly, které
pak distribuují dalším firmám či drobným podnikatelům. Příkladem mohou být
elektronické součástky, plechové i jiné díly automobilového průmyslu nebo jednot-
livé části dřevěného nábytku. Není tedy divu, že je výkonnost společnosti často
úzce spojována s množstvím spotřebovaného materiálu a jeho minimalizování tak
může vést ke značným úsporám.

Často bývá velice obtížné minimalizovat počet či velikost útvarů, jež musíme
z materiálu vyrobit, výrobcům jednotlivých dílů je tato možnost dokonce úplně
odepřena. Logickou cestou ke snížení výrobní ceny zboží se tedy stává zmenšení
množství zbytkového materiálu, který může být moc malý na to, aby se z něj
dalo ještě něco vyrobit. Zbytkový materiál je sice někdy recyklovatelný a znovu
použitelný, často však zůstává zbytečně neupotřeben, čímž rostou náklady.

Klíčem k minimalizaci zbytkového materiálu je efektivní rozmístění požado-
vaných dílů tak, aby mezi nimi bylo co nejméně místa a zabíraly co nejmenší
prostor. Takovým způsobem dosáhneme snížení potřebného množství materiálu
a můžeme docílit úspory tím, že jej zakoupíme méně, ať už podle rozměrů či počtu
kusů. V případě velkovýroby je také možnost zakoupit stejné množství materiálu,
ale nezužitkovaný materiál použít pro další várku potřebných dílů.

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout algoritmus pro optimalizaci
umisťování nepravidelných tvarů, tedy algoritmus, jenž minimalizuje zbytkový
materiál vzniklý při vyřezání či vystřižení všech tvarů ze zakoupeného materiálu.
Ačkoli optimalizace umisťování nepravidelných tvarů je problém, který lze uplat-
nit v mnoha odvětvích, tato práce byla vytvořena s myšlenkou využití především
při rekreačním šití oděvů či bytových doplňků, případně obecně v textilním prů-
myslu.

Většina typů textilních výrobků se skládá z dílů látky, které mohou mít velmi
nepravidelné tvary. Při tvorbě produktu se díly vystřihnou z látky podle zpravidla
papírových šablon neboli střihů. Pokud tedy chceme látkou šetřit, měli bychom
se snažit umístit střihy co nejefektivněji.

Intuitivní přístup by byl například minimalizovat obdélník látky, to však
v praxi nebývá nejlepší řešení, protože se látky vyrábí v daných šířkách a po
vystřižení obdélníku by se mohlo stát, že zbytek látky by se již nedal využít ani
prodat. Lepším řešením tedy bude uvažovat pevnou šířku látky, která bude od-
povídat výrobní šířce, a snažit se optimalizovat délku. Podle této optimalizované
délky je poté možné koupit potřebné množství látky.

Další motivací pro mne bylo veliké množství vzorovaných látek, u kterých
bývá nutné zařídit přechody mezi jednotlivými střihy. Většinou není kvůli různé
rotaci a úhlům střihů možné, aby na sebe vzory přímo navazovaly, je ale vhodné
je při umisťování střihů na látku zohlednit, přinejmenším kvůli symetrii oděvu.
V rámci této práce vezmeme v úvahu i návaznost střihů na vzorovaných látkách.
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Výše zmíněné cíle práce můžeme shrnout do následujících bodů:

1. Návrh a implementace algoritmu pro rozmístění střihů na látku.

2. Úprava algoritmu tak, aby fungoval i pro vzorované látky.

3. Otestování a porovnání algoritmu.

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první z nich si přiblížíme obecné problémy
optimalizace uspořádání tvarů a jejich vztah k našemu problému a upřesníme si
podmínky, které musíme mít při implementaci na paměti. Ve druhé kapitole se
budeme věnovat principům evolučních algoritmů a ve třetí si představíme exis-
tující přístupy a algoritmy, které se zabývají podobnými problémy. V následující
části poté popíšeme navržené algoritmy, které jsem se rozhodla v této práci vy-
zkoušet. V závěrečné kapitole pak najdeme vyhodnocení a srovnání použitých
algoritmů. Přílohy práce obsahují vývojovou a uživatelskou dokumentaci výsled-
ného programu.
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1. Analýza problému
V této kapitole si více přiblížíme třídu packing problémů i to, jak do ní zapadá

problém umisťování nepravidelných tvarů na látku. Také se podíváme na různé
aspekty našeho problému, upřesníme cíle práce a zkusíme si rozebrat několik
možností řešení.

1.1 Packing problémy
Packing problémy jsou obecnou třídou problémů, ve kterých se snažíme co

nejoptimálněji umístit předměty do prostoru (Lodi a kol., 2002). Můžou být roz-
děleny podle několika kritérií, například podle dimenzí, tvaru předmětů nebo pro-
storu, do nějž se je snažíme rozmístit. Také funkce, již se snažíme optimalizovat,
se může mezi jednotlivými problémy lišit (Dyckhoff, 1990).

S packing problémy jsou velice úzce provázány cutting problémy, kde se sna-
žíme velký předmět rozdělit co nejoptimálněji na menší. Cutting a packing pro-
blémy jsou na sebe přirozeně převoditelné, umístění předmětů do prostoru si totiž
můžeme představit i jako rozdělení prostoru na části ve tvaru daných předmětů.

Klasickým zadáním packing problému je jakkoli omezený prostor, objekt či
skupina objektů, do nichž se snažíme umístit předem danou množinu předmětů
tak, abychom využili co nejmenší prostor nebo co nejméně objektů. Druhým
možným případem je maximalizování množství předmětů, které se nám podaří do
omezeného prostoru rozmístit. Předměty se typicky v prostoru nesmí překrývat,
existují však i instance, například u elastických předmětů, kdy se pouze snažíme
jejich překryv minimalizovat.

1.1.1 Dimenzionalita packing problémů
Dimenzionalita charakterizuje packing problém pomocí nejmenšího počtu roz-

měrů potřebných k jeho popsání. Dimenze nemusí být pouze prostorové, napří-
klad alokace času se dá také chápat jako dimenze. Základními třídami packing
problémů rozdělených podle dimenze jsou tak 1D, 2D, 3D a vícedimenzionální
packing problémy. Pod 1D problémem si můžeme představit řezání trubek dané
délky na menší trubky různých délek, 2D problémem je právě umisťování střihů na
látku či vyřezávání kusů daných tvarů z plechu. 3D problémem by bylo například
nakládání kamionu, přirozeným 4D problémem se stane jakýkoli 3D problém, po-
kud do něj zapojíme čas. Problémy s více než čtyřmi dimenzemi jsou často spíše
teoretického charakteru.

Dimenzionalita problémů není vždy přímočará, objevují se i nejasné problémy.
Ku příkladu problém nakládání palet je nejčastěji chápán jako dvoudimenzionální,
protože výškový rozměr můžeme zanedbat. Když je však výška shora omezena,
problém se najednou stává trojdimenzionálním (Carpenter a Dowsland, 1985).
Často je také nutné v řešení packing problémů splnit různé dodatečné podmínky,
například požadavek na dodržení váhového limitu prostoru, do nějž předměty
umisťujeme.
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1.1.2 Omezení prostoru pro umisťování předmětů
Jak již bylo uvedeno výše, nejčastějším cílem packing problémů je minimalizo-

vání prostoru. Pokud je prostor neomezený, můžeme se snažit předměty uspořádat
do obdélníku nebo hranolu a pak minimalizovat jejich plochu, objem či jednot-
livé rozměry. Předměty můžeme u neomezených prostorů uspořádat do jakéhokoli
tvaru, obecné tvary však nebývají v praxi použitelné.

Omezený prostor pro umisťování předmětů může mít několik typů. Prvním
z nich je množina objektů, do nichž můžeme předměty uložit, například sklady,
do nichž ukládáme stavební materiál, nebo kus dřeva, ze kterého vyřezáváme díly
nábytku. V takových případech často potřebujeme minimalizovat počet objektů
nebo v nich pouze nalézt jakékoli uspořádání předmětů tak, aby se nepřekrývaly.

Posledním typem prostoru je částečně omezený prostor, tedy ten, jehož ně-
které rozměry jsou dané, ale jiné se snažíme minimalizovat. Nejčastějším takovým
případem bývá materiál dodávaný v dané šířce, ale v téměř jakékoli možné délce.
K takovým materiálům patří i látky, jimiž se v této práci budeme zabývat. Dvou-
dimenzionálnímu packing problému s fixní šířkou materiálu říkáme strip packing
problém.

1.1.3 Tvary umisťovaných předmětů
Nejjednodušším druhem umisťovaných předmětů jsou přirozeně pravidelné

tvary, které jsou navíc všechny stejné, u dvoudimenzionálních packing problémů
by to byly například stejné obdélníky. U takových tvarů není složité najít opti-
mální řešení, protože vůbec nezáleží na pořadí pokládání tvarů na plochu.

Pro obdélníky různých výšek a šířek je však už situace složitější. Tyto tvary se
nejčastěji objevují u dřevěných výrobků a materiálů. Pro oděvní střihy nás budou
zajímat nepravidelné a obecné tvary, jež nemusí být symetrické, a dokonce ani
konvexní. V některých instancích packing problémů se můžeme setkat i s útvary
s více navzájem nesouvislými okraji, tedy s tvary, uvnitř kterých je prostor, který
jim nepatří.

Podle použitého materiálu se také liší povolené rotace útvarů, které jsou
zejména u nesymetrických tvarů zásadní. Materiál může být úplně homogenní
a na rotaci tak nezáleží, ale také může pro správně vyrobené zboží existovat
jen jedna možná rotace materiálu, případně jsou často povoleny i rotace o 90 či
180 stupňů. Pokud je navíc materiál stejný seshora jako zespodu, můžeme tvary
i horizontálně nebo vertikálně překlápět.

Dalšími požadavky jednotlivých instancí problému mohou být například vzá-
jemné závislosti rotací tvarů na sobě nebo maximální a minimální vzdálenosti
mezi umístěnými útvary.

1.1.4 Požadavky na způsob řezání
V závislosti na použitém materiálu se mění způsob jeho řezání či stříhání.

Sklo, dřevo nebo karton jsou často řezány pomocí nástrojů, které jsou schopny
udělat rovný řez pouze od začátku do konce materiálu (Cui a kol., 2008). Tako-
vým řezům se říká gilotinovatelné a vytvářejí se pro ně speciální nářezové plány.
Gilotinovatelný nářezový plán je takový, podle něhož se dá materiál rozřezat na
jednotlivé části za použití pouze gilotinovatelných řezů.
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Pro některé problémy stačí negilotinovatelné řezy pouze minimalizovat, u ji-
ných se jim musíme vyhnout úplně nebo používat aspoň řezy, které začínají na
okraji materiálu, ale mohou se zastavit i uprostřed (Balcar a kol., 2012). Nevý-
hodou však je, že nebývá možné zařídit, aby konce takových řezů byly provedeny
přesně, a je tedy nutné kolem nich nechávat volný prostor, aby okolní poškozený
materiál nezasahoval do potřebných dílů.

Gilotinované řezy jsou důležité pouze pro materiály, které není jednoduché
rozřezávat. Oproti tomu v případě látky nebo papíru se využívají především la-
sery, jež mohou řezat kterýmkoli směrem a nemají žádné omezení na gilotinované
řezy. Další možností je stříhání nůžkami, kde je stříhání rovných čar možná po-
hodlnější, ale určitě ne nezbytné.

1.1.5 Složitost packing problémů
Obecné packing problémy jsou silně NP-úplnými problémy, protože jsou vlast-

ně pouze zobecněním známého silně NP-úplného bin-packing problému (Garey a
Johnson, 1979), v němž dostáváme předměty s váhami a přihrádky s kapacitami,
do nichž skládáme předměty tak, abychom minimalizovali počet využitých při-
hrádek. Většina přístupů pro řešení packing problémů je proto pro větší instance
pouze aproximacemi. Pro menší instance však můžeme optimální řešení často
získat hrubou silou zkoušením všech možností.

1.2 Specifikace problému
Problém, jímž se budeme v této práci zabývat, patří do kategorie dvoudimen-

zionálních packing problémů a budeme se v něm snažit umístit množinu oděvních
střihů na látku pevné šířky tak, aby se žádné dva z nich nikdy nepřekrývaly.

Střihy jsou v naprosté většině případů obecného tvaru, protože se však látky
dají lehce sešít, nestává se, že by byl třeba střih s otvorem uprostřed. Takové
případy se dají lehce nahradit dvěma střihy, které se poté sešijí k sobě, nebudeme
se jimi tedy v této práci zabývat. Střihy nebývají pouze mnohoúhelníky s rovnými
hranami, ale lze je těmito mnohoúhelníky aproximovat. Stříhání látky nůžkami
má také určitý limit přesnosti, takže se často ani nevyplatí aproximovat tvary na
zbytečně moc vrcholů. Pro rozmístění střihů po látce tedy můžeme využít mno-
hoúhelníky s velice podobným tvarem, jako má opravdový střih. Pokud nebude
aproximovaný mnohoúhelník nikdy menší než střih, jejž aproximuje, nikdy se ne-
stane, že by se opravdové střihy na látce překrývaly. Větší mnohoúhelník může
negativně ovlivnit výkonnost programu, většinou však nebude o moc větší než
původní střih a jeho vliv bude zanedbatelný.

Látka, na niž střihy umisťujeme, má pevnou šířku a nekonečnou délku, která
symbolizuje možnost zakoupení pouze potřebné délky látky, jejíž šířku si však
vybrat často nemůžeme. Občas se také používají dané obdélníky látky, které se
dodávají po kusech, předchozí případ je však daleko častější, a proto budeme
v práci uvažovat nekonečnou délku látky.

V průmyslové textilní výrobě se střihy z látky nejčastěji vyřezávají laserem.
Při šití doma se však často používají nůžky, a proto je většina dostupných střihů
navržena pro látku přehnutou podélně napůl, aby se symetrické díly vystřihly
najednou a zmenšila se pravděpodobnost, že bude mít každý po vystřižení trochu
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jiný tvar. Také se u některých střihů počítá s tím, že se kusy látky vystřihnou
trochu větší a okraj samotného střihu pak znázorňuje polohu švů, které však
nemohou být úplně na kraji látky. To můžeme vyřešit tím, že mnohoúhelník, jenž
střih aproximuje, zvětšíme o nutný okraj potřebný ke správnému fungování švů.

Látka přeložená napůl povede k tomu, že bude možné využívat převrácení
tvarů, protože převrácení navzájem symetrických mnohoúhelníků vydá zase stejné
symetrické mnohoúhelníky. Některé střihy jsou však potřebné jen jednou a jsou
symetrické samy o sobě, a proto se pokládají na přeložený okraj látky, takže
z nich po vystřižení bude jen jeden symetrický díl. Musíme tedy při rozmisťování
střihů zajistit, aby takovéto střihy byly vždy na přeloženém okraji látky, a navíc
je nikdy horizontálně nepřeklápět nebo neotáčet, aby měly na přehybu správný
okraj.

Obecnou rotaci mnohoúhelníků nebudeme v algoritmu vůbec uvažovat, pro-
tože látky jsou obecně v jednom směru pružnější. Na orientaci tedy záleží a ne-
doporučuje se střihy otáčet, protože by výsledný výrobek měl jiné vlastnosti
a pravděpodobně horší kvalitu než při dodržení dané rotace. To se týká především
obecných rotací, ale také rotace o devadesát stupňů, která by oděv mohla velice
poškodit. Jedinou možnou rotací je tedy otočení o sto osmdesát stupňů. Látky
sice nemusí být po otočení o 180° úplně totožné, ale hlavní vlastnost, a to pruž-
nost, se takto zachová. U přeložené látky je také možné horizontální i vertikální
překlápění, jak již bylo zmíněno výše.

1.2.1 Vzorovaná látka
Podmínky zmíněné výše by byly postačující pro jednobarevnou látku, v praxi

je však velké množství látek různě vzorovaných. Takový vzor může být nepra-
videlný, více se však setkáváme s pravidelnými vzory. U nepravidelných vzorů
nedává moc smysl využít program na automatické rozmisťování střihů, protože
ve většině takových případů chceme střihy rozmístit ručně tak, aby na každém
střihu byla přesně ta část vzoru, která se na něj hodí. Budeme se tedy zabývat
pouze pravidelnými vzory.

Vzory látek jsou důležité, protože často potřebujeme, aby nám na sebe kousky
látky ve švech navazovaly. Často není ani možné, aby tomu tak bylo přesně,
můžeme se však snažit pokládat střihy na vzorovanou látku tak, aby co nejlépe
navazovaly nebo co nejlépe zdůrazňovaly přednosti vzorovaných látek.

Pravidelné vzory látek můžeme rozdělit na horizontálně proužkované, verti-
kálně proužkované a kostičkované. Horizontálně proužkovanými budeme v tomto
kontextu nazývat takové látky, které jsou po celé šířce stejné, ale s měnící se
výškou látky se vzor mění a periodicky se opakuje. Délku periody tohoto opa-
kování budeme nazývat výškou proužku. Podobně můžeme definovat i vertikálně
proužkovanou látku, délku periody pak nazveme šířkou proužku. Šířku a výšku
proužku zde rozlišujeme pro upřesnění, jestli se jedná o vertikální či horizontální
proužek, v běžné řeči se však často termín šířka proužku využívá i pro horizontální
proužky. Kostičkovaná látka je taková, která má vertikální i horizontální proužky.
Ty můžou či nemusí mít stejnou frekvenci opakování, takže pod pojmem kostičky
zde myslíme spíše obdélníky než nutně čtverce.

Pod těmito třemi kategoriemi si nemusíme představit pouze opravdové prouž-
ky a kostičky, ale také složité vzory, které se ale po nějaké době vždy zopakují.
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Kostičkované vzory tak mohou zahrnovat vlastně jakýkoli opakující se vzor, šířka
a výška proužků však pro ně může být neprakticky velká. V případě potřeby mů-
žeme zanedbat jemný vzor v jednom či druhém směru a prohlásit látku za pouze
pruhovanou, pokud pro nás tento vzor nemá význam. Stejně tak pro nás může
být výhodné uvažovat o látce jako o jednobarevné, i když je vlastně pruhovaná,
například pokud jsou proužky tak malé, že zvýšená přesnost získaná přidáním
informace o proužcích se stejně ztratí v nepřesnostech vzniklých stříháním látky.

Speciální kategorií vzorů jsou šikmé vzory. Jak je již uvedeno výše, každý pra-
videlný šikmý vzor lze brát jako kostičkovaný vzor, ale šířky a výšky proužků se
rychle zvětšují. Když si tedy řekneme, že střih musí začínat na začátku horizon-
tálního šikmého proužku, kostičkovou reprezentací bychom na každém proužku
dostali mnohem méně možných pozic, než jich opravdu je. Tuto situaci vidíme
na obrázku 1.1, kde celý černý proužek znázorňuje možné pozice při reprezen-
taci šikmým proužkem a tři červené tečky jsou jediné možnosti při reprezentaci
kostičkami.

Obrázek 1.1: Rozdíl mezi reprezentací vzoru kostičkami a šikmým proužkem.

Z tohoto důvodu se budeme v této práci věnovat zvlášť i horizontálním a ver-
tikálním šikmým proužkům, stejně jako šikmým kostičkám. V případě šikmých
kostiček však musí být úhel mezi horizontálními a vertikálními proužky pořád
pravý. Tím sice ztratíme některá možná řešení, zhoršení efektivity však nebude
tak zásadní.

Samotné umisťování střihů na vzorovanou látku se tedy bude odvíjet od
toho, v jaké fázi horizontálního a vertikálního proužku se má střih nacházet.
Fází proužku myslíme vzdálenost od začátku proužku. Pro jednoduchost bereme
část vzoru v levém horním rohu látky jako začátky horizontálního i vertikálního
proužku a začátek střihu jako levý horní roh nejmenšího obdélníku, jež ho ohra-
ničuje. Fáze proužku pro jednotlivý střih pro nás nemusí být vůbec důležitá,
zejména pro části oděvu, které pak nebudou na vnější straně, nebo u takových
střihů, které stejně na nic navazovat nebudou moci. Také můžeme vyžadovat ab-
solutní fázi proužku pro daný střih, například u vzorů, které mají jasně daný
začátek proužku a nevypadá u nich hezky, když důležitá část oděvu začíná upro-
střed.

Zvláštním případem omezení fáze proužku je relativní fáze, kdy nás sice neza-
jímá, v jaké fázi proužku tvar začne, ale musí navazovat na nějaký jiný. V tomto
případě můžeme udělat to, že všechny střihy, které jsou na sobě takto tranzi-
tivně závislé, dáme do jedné skupiny, a v ní si spočítáme relativní posuny. Během
umisťování polygonů zjistíme fázi celé skupiny a tu potom budeme společně s re-
lativními posuny jednotlivých střihů používat tak, že fáze proužku střihu bude
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odpovídat fázi jeho skupiny sečtené s relativním posunem. Fáze proužku by měla
být ve všech případech nezáporná a menší než výška či šířka proužku. Kdyby
tomu tak někdy nebylo, stačí vzít zbytek po dělení šířkou nebo výškou proužku
a dostaneme fázi proužku odpovídající stejnému vzoru na látce.

Pomocí absolutních nebo relativních fází proužku tedy můžeme zařídit, aby
rozmístění střihů nalezené algoritmem splňovalo podmínky pro návaznosti střihů
na sebe i pro zdůraznění určitých částí vzoru láty pro téměř jakýkoli pravidelný
vzor. Je však potřeba mít na paměti, že vzory mohou ovlivňovat také možné
rotace či překlápění střihů, ale tyto podmínky jsou většinou závislé na konkrétní
použité látce a vyráběném produktu.
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2. Evoluční algoritmy
Evoluční algoritmy jsou skupina technik snažících se napodobit principy bio-

logické evoluce. Zakladatelem evoluční teorie je Charles Darwin se svou publikací
The Origin of Species (Darwin, 1859), ve které popisuje princip evoluce přírodním
výběrem. Vysvětluje tak diverzifikaci veškerého života a zákonitosti, jimiž se řídí
proměna populací mezi generacemi. Změny samotné jsou způsobeny kříženími
a mutacemi, ale opravdovou hybnou silou evoluce je přirozený výběr, který za-
řídí, aby přežili jedinci nejlépe uzpůsobeni svému prostředí. Ti méně přizpůsobeni
pravděpodobně dříve zemřou nebo se nebudou tak často rozmnožovat, takže se
v příští generaci nebudou jejich geny tolik objevovat. Místo toho dochází častěji
k předání genetické informace jedinců, kteří ve svém prostředí prosperují, umírají
později a více se rozmnožují.

Evoluční algoritmy se snaží biologickou evoluci napodobit a pomocí ní nalézt
řešení složitých problémů, především takových, pro které neznáme žádný polyno-
miální algoritmus a musíme je aproximovat (Eiben, 2015). Různá řešení těchto
problémů jsou uložena v populaci evolučního algoritmu, každý jedinec představuje
jedno možné řešení. Jedinec může být binární řetězec, řetězec celých či reálných
čísel nebo obecně jakákoli struktura. Pro jedince se obvykle používá označení
fenotyp, pro jeho reprezentaci genotyp. Různé reprezentace jedinců se hodí pro
různé problémy a někdy není úplně zřejmé, jakou reprezentaci využít. V závislosti
na reprezentaci jedince je pak možné využívat různé operátory, tedy křížení a mu-
tace. Na konci této kapitoly se budeme blíže věnovat celočíselným a permutačním
kódováním jedince, protože právě tyto budou pro náš problém relevantní.

Každý jedinec má určitou hodnotu tzv. fitness, což je míra určující, jak dobré
je řešení problému uložené v jedinci. Tuto funkci se snažíme v evolučních algo-
ritmech optimalizovat a také se podle ní nejčastěji vybírají jedinci ke křížením
a mutacím, stejně jako jedinci, kteří přežijí do další generace. V některých přípa-
dech, například u tzv. novelty search, je pro nás mnohem důležitější, aby populace
byla co nejdiverzifikovanější, než aby měla co nejlepší fitness.

Základní kostra evolučního algoritmu tedy začíná tím, že si vytvoří počáteční
populaci, která se může skládat například z náhodně vytvořených jedinců nebo
z jedinců, jejichž fitness už je docela dobrá a předpokládá se, že by ji evoluční
algoritmus mohl ještě vylepšit. Poté pokračujeme v cyklu buď po určitý počet
generací, nebo než se fitness populace přestane zlepšovat. V tomto cyklu se z ak-
tuální populace vytváří populace nová pomocí křížení a mutací.

V pseudokódu 2 níže můžeme vidět kostru evolučního algoritmu. Je však dů-
ležité poznamenat, že existuje mnoho modifikací tohoto algoritmu, které se od
sebe mohou lišit například různými operátory, selekcemi nebo způsoby vytváření
nové nebo počáteční generace.
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Algorithm 1 Obecný evoluční algoritmus.
1: k ← 0
2: P0 ← náhodně vygenerovaná počáteční populace
3: while k < maximální počet generací do
4: while velikost Pk+1 < velikost populace do
5: r1 ← první rodič vybrán selekcí z Pk

6: r2 ← druhý rodič vybrán selekcí z Pk

7: p← Krizeni(r1, r2)
8: p←Mutace(p)
9: přidej p do Pk+1

10: k ← k + 1
11: end while
12: end while

2.1 Selekce
Selekcí u evolučních algoritmů rozumíme mechanismus, kterým se z aktuální

populace vybírají jedinci, jež budou použiti k vytváření nové generace. Příkladem
může být turnajová selekce, kde se náhodně zvolí dva jedinci a použije se ten s lepší
fitness, nebo ruletová selekce, kde je pravděpodobnost výběru jedince úměrná jeho
fitness. Na zvolené jedince se poté použijí operátory, které z nich vytvoří novou
populaci.

2.2 Křížení
Pokud máme dva různé jedince s dobrou fitness, je pravděpodobné, že každý

z nich je silný v jiné oblasti. Křížení nám umožňuje využít části odlišných jedinců
a spojit je dohromady v jednoho, který může právě tyto silné stránky obou ro-
dičů obsahovat a jehož fitness může být lepší než fitness každého z rodičů. Ne
vždy však křížení dává smysl, protože v některých případech nemusí být různé
části genotypů na sobě nezávislé. Křížení může samozřejmě vyprodukovat i je-
dince horšího než oba jeho rodiče, to však ničemu nevadí a je navíc vhodné mít
v populaci různé jedince, protože příliš jednotvárná populace nemá moc prostoru
ke zlepšování. Pokud se tomu však chceme vyhnout, můžeme špatného jedince do
populace nepřidat nebo využít lokálního prohledávání, které nám zajistí, aby se
dva jedinci častěji křížili způsobem vytvářejícím jedince s dobrou fitness.

Nejjednodušším příkladem křížení dvou binárních řetězců je jednobodové kří-
žení. Náhodně je zvolena pozice v řetězci, od začátku řetězce do této pozice zko-
pírujeme první řetězec a dále až do konce budou následovat odpovídající bity
z druhého řetězce. Velmi používané je také dvoubodové křížení, které se dá zo-
becnit na n-bodové tak, že mezi dvěma sousedícími vybranými pozicemi vždy
používáme bity ze stejného jedince a v každé vybrané pozici jedince vystřídáme.
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2.3 Mutace
Mutace je unární operátor, který zpravidla náhodně pozmění část jedince.

Při některých reprezentací se však musí při implementaci mutace dbát na to,
aby i zmutovaný jedinec byl pořád validní. Podobně jako u křížení může mutace
jedince vylepšit nebo zhoršit, můžeme ale použít implementace, kdy ke zhoršení
dochází s menší pravděpodobností.

Klasická mutace binárního řetězce je změna hodnoty některých bitů či proho-
zení hodnot dvou bitů. Mutací však může také být například křížení s náhodně
vygenerovaným jedincem.

Mutace má často velmi nízkou pravděpodobnost a může sloužit také k diverzi-
fikaci populace. U podmnožiny evolučních algoritmů zvané evoluční programování
je dokonce křížení zakázáno a noví jedinci se vytvářejí pouze mutacemi.

2.4 Vytváření nové populace
Vytváření nové populace může proběhnout několika způsoby. V některých

z nich se do následující generace vybírají pouze potomci s nejlepší fitness, jinde
můžou být zvoleni i rodiče, pokud je jejich fitness dostatečná. Je také možné
snažit se zamezit jednotvárné populaci tím, že se kromě či dokonce místo fitness
bere v úvahu i míra odlišnosti jedince od ostatních členů populace. Jedinec tak
může být například vybrán do následující populace jenom tehdy, pokud se tam již
stejný jedinec nevyskytuje. Odlišnost jedinců je vhodnější určovat podle fenotypu,
protože několik genotypů jedince může mít v některých případech stejný fenotyp.

2.5 Celočíselná reprezentace jedince
V této části si více popíšeme celočíselnou reprezentaci jedince, protože je

možné ji využít při reprezentaci našeho problému. Při tomto kódování bude je-
dince reprezentovat vektor celých čísel. Čísla mohou být libovolná nebo nějak
shora či zdola omezena.

Křížení celočíselných jedinců závisí především na tom, co vlastně tato čísla
reprezentují. Ve většině případů dává stále smysl využívat jednobodové, dvoubo-
dové nebo n-bodové křížení, používá se stejně jako u binárního jedince. Také je
možné křížení uniformní, kde se u každého čísla rozhodujeme podle dané prav-
děpodobnosti, jestli jej vezmeme z prvního či druhého jedince. Tyto křížení se
mohou často použít v podstatě bez ohledu na to, co jedinec reprezentuje, ať už
je to příslušnost do jedné z nezávislých množin či počet libovolných předmětů.
Problém ale nastává, pokud budeme chtít použít například aritmetické křížení,
kdy pro každé číslo vezmeme zaokrouhlený průměr z obou rodičů. Když čísla re-
prezentují počet, dává toto křížení dobrý smysl. Použijeme-li jej však v případě
příslušnosti do množiny, dostaneme z dvou různých množin nějakou třetí, která
s původními nemusí mít nic společného. Obecně bychom tedy pro kategorické
veličiny neměli používat jakékoli křížení využívající aritmetické operace.

Mutace vhodné pro celočíselné jedince se také odvíjejí od toho, jestli jde o ka-
tegorické či ordinální veličiny. Pro kategorické, tedy zařazení do množin, je možné
využít mutaci, která na místo vybraného čísla vybere další náhodné z určeného
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intervalu. Této mutaci se říká nezatížená, protože nové číslo vůbec nezávisí na
předešlém. Dalším příkladem nezatížené mutace je výměna dvou čísel na různých
pozicích. Pro ordinální veličiny lze použít mutaci zatíženou, což je přičtení či ode-
čtení nějakého čísla (nejčastěji jedničky či jiné konstanty) k původnímu. Pokud
máme pro čísla daný interval, musíme si dávat pozor, aby přičtení či odečtení
konstanty tento interval neporušilo, a jedinec zůstal validním.

2.6 Permutační reprezentace jedince
Permutační kódování jedince je speciální případ celočíselného kódování, který

můžeme taktéž využít při řešení. Permutací můžeme například zakódovat pořadí,
v němž budeme jednotlivé tvary umisťovat na plochu. Při permutační reprezentaci
je jedinec opět kódován vektorem n čísel, které nově ale musí být z rozsahu od
jedné do n a každé číslo tam musí být právě jednou.

Typickým příkladem problému, na který se hodí permutační kódování, je pro-
blém obchodního cestujícího. V něm chceme nalézt optimální pořadí měst, jež
má obchodní cestující navštívit, aby je navštívil všechna a cesta byla co nejkratší
nebo nejrychlejší.

Operátory pro permutační kódování bohužel nejsou pouze přímočarými roz-
šířeními operátorů pro celočíselné kódování. Aritmetické nebo n-bodové křížení
by velice často vytvářela potomky, kteří permutace nejsou. Je tedy třeba vymys-
let křížení, které vytvoří validní jedince, nebo nevalidní jedince umět opravit.
Opravování nevalidních jedinců využívá například Order Crossover. Funguje jako
dvoubodové křížení, ve kterém vyměníme prostřední části jedinců. Vzniklí jedinci
ale nejsou validní, proto se jejich zbylé pozice doplní podle pořadí v druhém
rodiči. Tímto vznikne validní jedinec, který si uchovává něco z obou rodičů.

Podobně jako u křížení, ani mutace nemůžeme používat stejné jako u celo-
číselného kódování, aby nám nezničily validního jedince. Mutací zachovávajících
validitu je několik, například prohození dvou čísel na různých pozicích, otočení
části jedince pozpátku či přesunutí jednoho či více čísel na jiné místo v jedinci.
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3. Související práce
Umisťování nepravidelných útvarů je problém, který již byl v minulosti před-

mětem mnoha výzkumů a článků. Zde si uvedeme pár prací, jež se touto proble-
matikou zabývaly a snažily se ji rozličnými způsoby vyřešit. Některé z nich jsou
založeny na evolučních algoritmech, ale také existují úplně odlišné přístupy.

3.1 Algoritmus TOPOS
Ačkoli algoritmus TOPOS (Oliveira a kol., 2000) je představen v jednom z nej-

starších článků uvedených v této práci, jeho výsledky jsou pořád velice dobré
a obstojí i při porovnání se současnými přístupy.

Algoritmus používá vždy stejnou základní kostru, která spočívá ve vytvá-
ření částečných řešení pomocí postupného umisťování tvarů jeden po druhém.
Pro každý polygon je pomocí algoritmu No-Fit-Polygon (Art Jr, 1966) nalezena
množina příhodných lokací. Z nich je pak heuristickým přístupem nebo lokálním
prohledáváním vybráno umístění polygonu a ze zbývajících tvarů je zvolen ten,
jenž bude následovat. Pro zjednodušení se vždy jako částečné řešení uvažuje jen
jeden polygon, který odpovídá vnějšímu obrysu všech již umístěných tvarů.

No-Fit-Polygon uvádíme ve vztahu ke dvěma tvarům a jedná se o takový
polygon, pro nějž platí, že pokud umístíme referenční bod prvního tvaru na jeho
okraj, tvary se budou dotýkat. Pokud referenční bod umístíme dovnitř tohoto
polygonu, tvary se budou protínat, a pokud jej umístíme mimo polygon, tvary se
nebudou ani protínat ani dotýkat. Abychom dosáhli co nejtěsnějšího řešení bez
protínajících se polygonů, budou nás tedy zajímat hranice no-fit-polygonu.

Ukázku no-fit-polygonu můžeme vidět na obrázku 3.1 převzatém z práce
A Fast 2D Packing Procedure for the Interactive Design and Preparation of Laser-
cut Objects for Fabrication(Sy, 2020), která také vychází z TOPOS algoritmu
a no-fit-polygonu. K této práci ještě v této kapitole vrátíme, protože také nabízí
zajímavé výsledky. Obrázek ukazuje, že černý polygon má fixní pozici a červená
čára ohraničuje no-fit-polygon ve černého a šedého polygonu. Když tedy umístíme
šedý tvar kamkoli na červenou čáru, budou se tyto dva tvary dotýkat.

TOPOS experimentuje s několika různými heuristickými přístupy a lokál-
ními prohledáváními. Při vybírání tvaru, který se bude umisťovat příště, uvádí
jako možné evaluační funkce například waste, overlap a distance. Waste je po-
měr mezi součtem ploch jednotlivých tvarů a plochou obdélníka ohraničujícího
všechny tvary, overlap měří překrytí mezi obdélníky ohraničujícími právě umisťo-
vaný a každý již umístěný tvar. Distance označuje euklidovskou vzdálenost mezi
středem obdélníka ohraničujícího aktuálně umisťovaný tvar a středem obdélníka
ohraničujícího celé současné částečné řešení. Všechny tyto funkce je možné také
kombinovat, v článku jsou například spojeny do evaluační funkce

WASTE−OVERLAP + DISTANCE,

která zdůrazňuje robustní charakter algoritmu TOPOS a zajišťuje možné zlepšo-
vání ve všech třech uvedených oblastech.

Pokud již máme vybraný tvar i rotaci, je nutné vybrat lokálním prohledáváním
nebo heuristikou lokaci. TOPOS opět ukazuje tři možné evaluační funkce, mini-
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Obrázek 3.1: Ukázka No-Fit-Polygonu. Zdroj: (Sy, 2020)

malizuje plochu částečného řešení, jeho délku při fixní šířce nebo míru překrytí
ohraničujících obdélníků.

Algoritmus má dvě varianty výběru dalšího polygonu k umístění. Ve variantě
s lokálním prohledáváním se v každé iteraci vyzkouší každý ještě neumístěný
polygon, nalezne se pro něj nejlepší pozice a z těchto možností se poté vybere
polygon, který nejlépe optimalizuje zvolené kritérium. Druhá varianta počítá s již
dopředu daným seřazením tvarů, ve kterém je algoritmus bude brát a umisťovat.
Možná heuristická setřídění jsou například sestupně podle délky tvaru nebo podle
jeho plochy.

3.2 Rychlý 2D Packing algoritmus
Podobně jako TOPOS, i algoritmus prezentovaný v práci A Fast 2D Pac-

king Procedure for the Interactive Design and Preparation of Laser-cut Objects
for Fabrication (Sy, 2020) využívá no-fit-polygon a heuristické přístupy. Hladově
umisťuje tvary jeden po druhém v pořadí od největší k nejmenší ploše ohraničují-
cího obdélníku. Pro každý tvar spočítá no-fit-polygon a heuristicky zvolí nejlepší
pozici, na kterou tvar umístí.

Hlavním záměrem tohoto algoritmu bylo nabídnout i možnost program pou-
žívat interaktivně, aby uživatel mohl tvary lehce upravit a hned vidět výsledek.
K tomu je využíváno kešování výpočtů nejen během jednoho běhu, ale i mezi po
sobě jdoucími běhy, protože se předpokládá, že uživatel pokaždé zadání nezmění
úplně.

3.3 Layout of Garmet Patterns
Následující algoritmus byl představen v článku Layout of Garmet Patterns

for Efficient Fabric Consumption (Madarasmi a Sirivarothakul, 2002) a využívá
genetický algoritmus.

Jedinci jsou reprezentováni jako seznam střihů a jejich rotací. V pořadí tohoto
seznamu jsou umisťovány na látku do proužků, jak vidíme na obrázku 3.2. Každý
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Obrázek 3.2: Jedinec v algoritmu Layout of Garmet Patterns for Efficient Fabric
Consumption. Zdroj: (Madarasmi a Sirivarothakul, 2002)

střih se algoritmus pokusí umístit do již existujících proužků, pokud se mu to
podaří, vloží jej do prvního proužku, kde na něj je dost místa. Jinak se pro střih
vytvoří nový proužek. Proužky jsou vždy stejně široké jako nejširší tvar v nich.

Křížení probíhá poněkud netradičně. Nekříží se totiž dva jedinci, ale všichni
jedinci v populaci se rozdělí na proužky, jimž se také vypočítá fitness. Z těchto
proužků se potom postupně náhodně vybírají ty, které obsahují tvary, jež ještě
v řešení nemáme. Když už žádné takové proužky neexistují, v náhodném pořadí
algoritmus doplní všechny zbylé střihy.

Operátor mutace je v tomto případě pouze vytváření úplně nového náhod-
ného jedince, které zajišťuje funkci explorace prohledávaného prostoru. Náhodný
jedinec se tedy vytváří s nějakou pravděpodobností křížením nebo mutací a není
možné tyto dva operátory využít zároveň.

3.4 Imperialist Competitive Algorithm
Dalším algoritmem, který si zde představíme, je Optimization of Fabric Layout

by Using Imperialist Competitive Algorithm (Kargar a Payvandy, 2015). Také je
založen na evolučních algoritmech, autoři však podotýkají, že dvě umístění tvarů
se stejnou délkou nemusí být stejně dobré, jako fitness funkci tedy nevyužívají,
jak by se intuitivně očekávalo, délku řešení, ale váženou sumu délky a velikosti
souvislého volného místa mezi tvary. Pokud totiž máme větší souvislý prostor
mezi útvary, je pravděpodobnější, že se tam během evoluce může ještě vlézt nějaký
polygon a zkrátit tak řešení.

V předchozích pracích byly útvary reprezentovány seznamem po sobě jdoucích
vrcholů, které tvořily polygon, jako ve vektorové grafice. Tento algoritmus však
pracuje s rastrovým řešením, tedy dvoudimenzionálním seznamem jedniček a nul,
kde jedničky značí, že tento pixel se nachází uvnitř útvaru. Důvodem pro tuto
reprezentaci byla výrazně jednodušší detekce překrytí dvou útvarů.

Algoritmus používá složitou kompetitivní evoluci a Bottom-Left-Fill přístup
pro umisťování jednotlivých útvarů. Bottom-Left-Fill můžeme vidět na následu-
jícím obrázku 3.3, na rozdíl od algoritmů implementovaných v této práci se snaží
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Obrázek 3.3: Umístění útvaru pomocí algoritmu Bottom-Left-Fill. Zdroj: (Kargar
a Payvandy, 2015)

tvary naskládat co nejníže, protože předpokládaný konec látky se nachází dole.
Polygon je nejprve umístěn co nejníže, a poté jej algoritmus posunuje doleva, jak
jen to je možné. Obrázek nevíce vlevo znázorňuje výchozí rozmístění polygonů, do
kterého budeme chtít umisťovat nový útvar. Prostřední obrázek ukazuje umístění
polygonu dolů a poté doleva, a na posledním obrázku můžeme vidět rozmístění
polygonů po dokončení operace.

3.5 Optimisation of a multi-objective strip pac-
king problem

Posledním algoritmem, také zaměřeným na evoluční algoritmy, je Optimi-
sation of a multi-objective two-dimensional strip packing problem based on evo-
lutionary algorithms (de Armas a kol., 2010). Tento přístup však na rozdíl od
výše uvedených není navržen pro optimalizaci umístění nepravidelných tvarů, ale
pouze obdélníků. Také ho nezajímá jen délka řešení při dané šířce, ale snaží se
optimalizovat i počet řezů potřebných k oddělení obdélníků od sebe. Toto krité-
rium je důležité například v průmyslových závodech, kde materiál je levný nebo
snadno recyklovatelný. Nedostatkovým zdrojem se pak stává čas, jejž pro rozře-
zání materiálu potřebujeme. Ačkoli se parametry různých řezacích strojů různí,
obecně platí, že snižováním počtu řezů zvyšujeme rychlost produkce. Snižování
počtu řezů je vhodné i z hlediska prodlužování životnosti strojů.

V tomto článku byly použity tři již existující evoluční algoritmy pro vícekrite-
riální optimalizaci, jmenovitě A fast and elitist multiobjective genetic algorithm:
NSGA-II (Deb a kol., 2002), SPEA2: Improving the strength Pareto evolutionary
algorithm (Zitzler a kol., 2001) a Indicator-based selection in multiobjective search
(Zitzler a Künzli, 2004). Tyto algoritmy určují selekci jedinců, křížení a mutace
jsou však závislé na řešeném problému.

K reprezentaci jedince je použit seznam operátorů a operandů v postfixové
notaci, kde operandy jsou identifikátory útvarů (obdélníků) a binární operátory
horizontálně či vertikálně sjednocují své operandy. Na konci jedince se vyskytuje
bitový string znázorňující pro všechny obdélníky, zda jsou otočeny o 90° či nikoli.

Mutace pro tuto reprezentaci jedince vybere dvě části jedince, operátory nebo
operandy. Pokud to jsou dva operátory nebo dva operandy, přehodí je, v případě
jednoho operátoru a jednoho operandu však musí zkontrolovat, zda přehození
neporuší validitu jedince. Poté je náhodně vybrán jeden operátor a změněn podle
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mutační pravděpodobnosti, stejně jako jedna náhodná rotace, jejíž bit se také
může změnit.

Na rozdíl od mutace nebere křížení ohled na rotace ani operátory, kříží pouze
operandy. V každém rodiči jsou nejprve vybrány dva náhodné křížící body a části
mezi nimi jsou poté prohozeny. Tato operace vytvoří dva nové jedince, se vší
pravděpodobností však ještě nejsou validní. Zbytek jedinců, který nebyl vymě-
něn s druhým rodičem, je tedy nutné opravit. Pokud hodnota vně prohozeného
segmentu se nenachází i v prohozeném segmentu, zůstává stejná. Pokud se tam
však vyskytuje, musíme ji nahradit jinou, která nebude porušovat podmínky.

Zajímavým poznatkem tohoto článku je, že i při snaze minimalizovat délku
i počet řezů najednou je možné docílit velmi podobné délky jako při optimalizo-
vání pouze délky. Algoritmus toho však dosáhne za cenu výrazně větší výpočetní
složitosti.
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4. Popis algoritmu
V rámci této práce byly navrženy dva algoritmy řešící problém optimalizace

umístění nepravidelných tvarů. Oba jsou založeny na evolučních algoritmech,
které vyvíjejí vstupní data pro heuristickou funkci. Tato funkce slouží k samot-
nému umístění tvarů na plochu a současně je využita jako evaluační funkce evo-
lučních algoritmů. Je tedy nutné ji pouštět při každém vyhodnocení jedince, takže
naprostá většina výpočetní složitosti se odvíjí od ní.

Předpokládáme konvexní i nekonvexní polygony zadané seznamem pozic vr-
cholů. Pozice vrcholů i celých polygonů budou v každém okamžiku obou algoritmů
zaokrouhleny na celá čísla, zejména kvůli tomu, že zaokrouhlovacím chybám se
nelze jednoduše vyhnout ani ve floating point reprezentaci reálných čísel. Na ob-
rázcích znázorňujících řešení je rozdíl mezi reálnou a celočíselnou reprezentací
minimální a řada operací (například porovnávání) je v celočíselné reprezentaci
jednodušší.

Bounding boxem polygonu budeme nazývat nejmenší obdélník, v němž se
nachází celý polygon. Minimalizujeme výšku i šířku, levý horní roh tedy bude
na souřadnicích min(x), min(y) a pravý dolní roh na max(x), max(y). Minima
i maxima se počítají ze souřadnic všech vrcholů polygonu.

Vstup algoritmů bude obsahovat informace o polygonech, látce a parametrech
evoluce. Pro každý různý polygon potřebujeme počet jeho kopií, které musíme
rozmístit na látku, seznam jeho vrcholů a specifické podmínky pro umístění na
látku. K těmto podmínkám patří například, zda je nutné, aby byl polygon vždy
u přehybu (levého okraje) látky, nebo informace o fázích vertikálního a horizon-
tálního proužku, v nichž se musí nacházet. Přesný popis parametrů s ukázkou
můžeme nalézt v uživatelské dokumentaci A.1 a fungování programu je podrob-
něji popsáno ve vývojové dokumentaci A.2.

Fáze proužků jsou řešeny mutacemi a heuristickými funkcemi. Před spuštěním
samotné evoluce se projdou všechny skupiny vertikálních proužků, a pokud je
součástí nějaké z nich polygon, který musí být u přehybu látky, změní se posuny
všech polygonů z relativních na absolutní, protože jsou již jednoznačně určeny.

Výstupem algoritmů bude přiřazení pozice každému zadanému mnohoúhel-
níku tak, aby se žádné dva mnohoúhelníky nepřekrývaly a celková délka látky
byla co nejmenší. Pozicí mnohoúhelníku budeme pro jednoduchost rozumět levý
horní okraj nejmenšího obdélníku, který jej ohraničuje.

4.1 Algoritmus evoluce permutace
První algoritmus je založen na myšlence umisťování jednoho polygonu po dru-

hém, přičemž každý z nich je umístěn co nejvýše a nejvíce doleva, jak jen to jde,
aby se neprotínaly. Evoluce vyvíjí pořadí tvarů, v němž je budeme umisťovat,
a jejich rotaci, přesněji překlopení. Heuristická funkce poté podle tohoto pořadí
a překlopení tvary umisťuje.
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4.1.1 Evoluce
Jedinec je zakódován jako seznam objektů, které reprezentují jednotlivé útvary

a jejich překlopení. Překlopení může být horizontální, vertikální či obojí najednou,
vertikální i horizontální překlopení naráz je ekvivalentní rotaci o 180°. Překlopení
útvaru je tedy indikováno dvěma bity, každý pro jeden typ překlopení. Pořadí
objektů v seznamu určuje pořadí, v němž se budou útvary přidávat na plochu
heuristickou funkcí.

Pro vybírání jedinců pro křížení či mutace je využita turnajová selekce, která
ze dvou náhodně vybraných jedinců vybere toho lepšího.

Křížení dvou jedinců probíhá způsobem Order Crossover, jedinci jsou tedy
zkříženi klasickým dvoubodovým křížením a potomek je poté ještě opraven tak,
aby byl stále validní permutací. Protože jsou v objektu jedince zakódována i pře-
klopení, útvary v potomkovi mají vždy překlopení stejné jako v jedinci, z něhož
pocházejí.

Jedinec vyprodukovaný křížením či pouze selekcí je poté zmutován podle prav-
děpodobností různých mutací. Dostupné mutace jsou:

• Výměna dvou útvarů v permutaci.

• Posunutí jednoho útvaru na jiné místo v permutaci.

• Otočení části jedince pozpátku.

• Horizontální či vertikální překlopení útvaru.

• Otočení útvaru o 180°.

Mutace je typicky opakována, dokud jsou postupně generovaná náhodná čísla
menší než její pravděpodobnost. Tímto způsobem dosáhneme toho, aby bylo
možné provést více mutací v jednom kroku, ale většinou k tomu nedojde, protože
pravděpodobnost n mutací je takto pn.

Mutace měnící překlopení útvarů není někdy možné použít, například u šik-
mých vzorů či jinak nesymetrických látek. Mutace otočení o 180° je samostatnou
mutací z důvodu, že některé testovací i praktické scénáře povolují pouze tuto
rotaci, nikoli jen jedno překlopení.

Celý evoluční algoritmus začíná s počáteční populací, která se skládá z náhod-
ných jedinců. Tuto populaci poté ohodnotí a pak postupuje v cyklu až do dosažení
maximálního počtu generací. Z aktuální populace vybere jedince a s pravděpo-
dobností křížení ho zkříží s dalším jedincem opět vybraným turnajovou selekcí.
Poté postupně uplatní všechny mutace zadané v konfiguraci podle jejich prav-
děpodobností. Takto upravený jedinec se vloží do nové populace, jen pokud tam
ještě není žádný úplně stejný, a poté se celá populace ohodnotí. Tento postup se
opakuje, dokud nová populace nemá kýženou velikost.

4.1.2 Heuristická funkce
Samotné umisťování tvarů má na starosti heuristická funkce. Pro tento algo-

ritmus využíváme dvě různé varianty, jednodušší a pokročilou. Jednoduchá vari-
anta umístí tvary pouze tak, aby se jejich bounding boxy nepřekrývaly. Je tedy
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výpočetně mnohem jednodušší než pokročilá varianta, která povoluje překrytí
bounding boxů, ale ne samotných polygonů.

Jednoduchá varianta algoritmu se snaží přidat na plochu polygony jeden po
druhém. Každý z nich nejprve umístí na látku co nejvíce doprava těsně pod
všechny ostatní již umístěné tvary. Poté jej v cyklu posune nejdříve co nejvýše
to jde, tedy těsně pod nejnižší polygon, s nímž má má nějaký průnik na ose
x. Podobně proběhne i posunutí doleva, tedy těsně vedle nejpravějšího polygonu,
s nímž má společnou část y-ové souřadnice. Heuristická funkce poté střídá posuny
nahoru a doleva až do chvíle, kdy se pozice tvaru přestane měnit. V tuto chvíli
jej není možné posunout doleva ani nahoru, a je tedy umístěn správně.

Na obrázku 4.1 můžeme vidět tři kroky postupu umisťování zvýrazněného
mnohoúhelníku. Na začátku je umístěn doprava dolů, odtamtud se pokusí po-
hnout nahoru, tam se však posunout nemůže. Pohne se tedy doleva až ke kraji
látky a poté nahoru, odkud už se nemůže posunout doleva ani nahoru, což zna-
mená, že už se jeho pozice nebude měnit a heuristická funkce může umisťovat
další mnohoúhelník.

Obrázek 4.1: Postup jednoduché varianty heuristické funkce.

Pokročilá funkce nejprve spočítá polohu útvaru podle jednoduché funkce,
a poté se ji pokusí vylepšit opětovným posouváním nahoru a doleva, v tomto
případě však budeme povolovat i překryv bounding boxů. Toho můžeme docílit
tím, že si pro každý již umístěný útvar spočítáme, kam nejdále doleva/nahoru
můžeme právě umisťovaný tvar posunout, aby se ještě neprotínaly. Nakonec tedy
polygon posuneme o maximální vzdálenost, kterou si můžeme dovolit vzhledem
ke každému již umístěnému tvaru.

Výpočet maximálního překryvu probíhá analogicky pro posun doleva i nahoru,
podíváme se tedy pouze na posun nahoru. Maximální překryv bude v tomto
případě minimum ze vzdáleností, o kolik se všechny body spodního polygonu
mohou posunout nahoru, aby se dostaly na okraj horního polygonu, a vzdáleností,
o kolik se všechny body horního polygonu mohou posunout dolů, aby se dostaly
na okraj spodního polygonu.

Tato vzdálenost se dá zjistit pomocí polopřímky mířící přímo nahoru, respek-
tive dolů z daného bodu. Vzdálenost bodu od prvního průsečíku s druhým poly-
gonem je hledaná hodnota. Pokud vezmeme minimum z těchto vzdáleností, bude
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alespoň jeden bod ležet na okraji druhého polygonu a zbytek bodů bude ležet vně
polygonu. Tímto zajistíme, že se útvary budou dotýkat, ne však překrývat.

Obrázek 4.2 znázorňuje postup pokročilé heuristické funkce. První tři kroky
umisťování zvýrazněného mnohoúhelníku jsou stejné, jako by byly u jednoduché
varianty, ale další tři již zasahují do bounding boxů. Ve čtvrtém kroku je polygon
posunut nahoru o největší vzdálenost, kterou mu již umístěný útvar nad ním
dovolí, v pátém se pohne co nejvíce doleva a v šestém opět nahoru. Algoritmus
zkusí ještě pár posunů nahoru a doleva, ale rozdíly mezi pozicemi jsou minimální
a poloha tvaru se brzy ustálí.

Obrázek 4.2: Postup pokročilé varianty heuristické funkce.

Pomocí heuristické funkce je také možné zjistit, jestli jsou dva jedinci stejní,
což je informace, která nám v evoluci pomůže při udržování diverzity populace.
Je totiž důležité duplicitní jedince rozlišovat podle fenotypu, tedy podle odliš-
nosti výsledného rozmístění tvarů, ne podle toho, zda jsou jedinci úplně totožní.
U jednoduché varianty heuristické funkce můžeme za stejné považovat tvary, které
mají stejné omezení pro vzorovanou látku a výšku a šířku bounding boxu. Jediná
věc, která v tomto případě odliší oba tvary, je potřeba jednoho z nich být na pře-
hybu látky. U pokročilé varianty je nutné i to, aby oba tvary měly stejné vrcholy.
V případě, že bychom jako ke stejným přistupovali pouze ke střihům se stejným
identifikátorem, by se mohla evoluce zbytečně zpomalit, protože by obsahovala
spoustu funkčně stejných jedinců.

4.1.3 Heuristická funkce pro vzorovanou látku
Heuristickou funkci musíme trochu upravit pro případy, kdy látka není jedno-

barevná a pro umístění polygonů platí určitá pravidla, například polygon musí za-
čínat v určité fázi proužku. Množina tvarů nemusí mít přesně danou fázi horizon-
tálního či vertikálního proužku, ale může mít zadanou relativní pozici v této mno-
žině, která poté určuje relativní fáze proužků. Absolutní i relativní fáze proužků
mohou být zadány pro horizontální i vertikální proužky a použijí se pouze v
případě, že je to pro látku relevantní.

Naše heuristická funkce řeší relativní fáze proužků tak, že první útvar ve
skupině umístí tak, jako by žádné omezení neměl. Podle jeho výsledného umístění
pak určí nyní již absolutní fáze zbytku skupiny.
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V případě horizontálně nebo vertikálně proužkovaných či čtverečkovaných lá-
tek je řešení nasnadě. Polygon se nebude doleva či nahoru posouvat o celou vzdá-
lenost, o níž by se mohl pohnout v případě jednobarevné látky, ale jenom o tu část
z ní, kterou mu vzory látky dovolí. Vybere si tedy nejvyšší, respektive nejlevější,
pozici ve správné fázi proužku tak, aby aby se útvary ještě nepřekrývaly.

Obrázek 4.3 ukazuje, jak by heuristická funkce umisťovala zvýrazněný poly-
gon, který musí být na začátku horizontálního i vertikálního proužku, na čtve-
rečkovanou látku. Používáme zde pokročilou variantu funkce, proto se bounding
boxy mohou překrývat. V prvním kroku nalezneme nejpravější možnou pozici
pod všemi již umístěnými útvary a ve druhém ji posuneme co nejvýše tak, aby
se bounding boxy nepřekrývaly, protože jsme pořád ve fázi jednoduché varianty.
Také třetí krok, v němž mnohoúhelník posuneme doleva, náleží do fáze jednodu-
ché varianty heuristické funkce. Ve čtvrtém kroku již pracuje pokročilá varianta,
která útvar posune nahoru. Ve všech krocích si dáváme pozor, abychom stále
splňovali podmínky všech fází proužků, můžeme tedy tvar posunout pouze o celé
proužky.

Obrázek 4.3: Postup pokročilé varianty heuristické funkce na čtverečkované látce.

Pokud je však vzor na látce šikmý a máme tedy případ horizontálních nebo
vertikálních šikmých proužků, nemusí stejná strategie jako u rovných proužků
fungovat. Nejprve se podíváme na látku pouze s šikmými horizontálními proužky
nebo šikmými vertikálními proužky, možnost šikmých kostiček rozebereme poté.
Heuristická funkce pro tento případ posouvá tvary přímo nahoru a doleva tak, aby
se nenarušila podmínka fází proužků, tento postup samotný by však často vedl
k velice špatným řešením. Například u pouze lehce nakloněného horizontálního
proužku by posun doleva byl možný jen velice zřídka. Proto přidáme k tomuto
přístupu ještě další možnost posunu, a to po proužku. Pro horizontální proužky
se tedy můžeme navíc posouvat doleva nahoru a pro vertikální doprava nahoru.

Posuny šikmo po látce jsou přirozeně složitější než jednoduché posuny nahoru
a doleva, i zde se však dají upravit postupy tak, aby si poradily s touto variantou.
Jednoduchá verze heuristické funkce kontroluje tvary ve stejném sloupci či stejné
řadě, nyní však sloupec i řada musí být šikmé jako látka. Nacházení pozice, kam
až můžeme polygon posunout vzhledem k jinému tvaru, se také rozpadne na dva
případy, a to jestli tyto dva útvary budou vedle sebe nebo nad sebou, kdybychom
momentálně umisťovaný tvar posunuli až k druhému polygonu po směru proužku.
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Pokud budou vedle sebe, zajímá nás možný posun podle souřadnice x, jinak podle
y. Hodnota druhé souřadnice se vždy musí dopočítat podle úhlu vzoru na látce.

Pokročilá verze heuristické funkce se musí také upravit, zde však stačí pozmě-
nit polopřímky používané při výpočtu maximálního překryvu dvou polygonů.
Místo přímo nahoru, dolů, doleva či doprava budou teď muset mířit tím směrem,
jímž chceme mnohoúhelník posunovat, nebo přesně opačným.

Algoritmus tedy pro horizontální šikmé proužky funguje tak, že se v cyklu
snaží posouvat polygon nejprve přímo nahoru, pak přímo doleva a nakonec doleva
a nahoru po horizontálním proužku. Podobně postupuje i pro vertikální šikmé
proužky, zde však posouvá přímo nahoru, nahoru doprava po proužku a přímo
doleva. Pokud bychom se někdy posouvali po proužku směrem dolů, ať už doprava
či doleva, mohlo by to mít za následek situaci, kdy by se velké množství polygonů
hromadilo u levého nebo pravého okraje. Prostřední část látky by zůstala často
nevyužita a nemohli bychom tedy dosáhnout optimálního rozmístění.

Na obrázku 4.4 je zobrazen postup při umisťování zvýrazněného mnohoúhel-
níku, který musí být na začátku horizontálního šikmého proužku. Algoritmus
začne s pozicí úplně vpravo pod všemi již umístěnými tvary. Poté útvar posune
co nejvýše to jde, aby se jeho bounding box neprotínal s bounding boxem mnoho-
úhelníku nad ním. Dalším krokem by bylo pokusit se jej posunout přímo doleva,
tam však není dost prostoru, a proto se přistoupí rovnou k posunu po proužku.
Další posun nahoru, doleva ani doleva po proužku již není možný, proto algorit-
mus umisťování tohoto útvaru ukončí.

Obrázek 4.4: Postup heuristické funkce na látce s šikmými proužky.

V případě šikmých kostiček na látce pracuje heuristická funkce úplně jinak.
Protože je v každé kostičce pouze jedna pozice, kam lze útvar umístit, stačí nám
postupně procházet od vrchu všechna možná umístění a kontrolovat, zda se útvar
neprotíná s nějakým dříve umístěným. Tento způsob je pro velké kostičky velice
rychlý, zpomaluje se však se zmenšujícími se kostičkami. Pro velice malé kostičky
by bylo výhodnější využít podobnou heuristickou funkci jako pro šikmé proužky,
bylo by však mnohem složitější ji naimplementovat tak, aby se útvary nehromadily
na levé či pravé straně. Látka s moc malými kostičkami navíc není moc odlišná
od homogenní látky, možná by pro tento případ bylo nejlepší kostičky zanedbat
a předstírat, že se jedná o jednobarevnou látku.

Na obrázku 4.5 můžeme vidět proces umisťování mnohoúhelníku na látku
se šikmými čtverečky. Očíslované body jsou možné pozice útvaru a jejich čísla
označují pořadí, v němž se na ně algoritmus snaží tvar umístit. Šestnáctý bod byl
první, na kterém polygon nevybočoval z látky ani neprotínal ostatní tvary.

25



Obrázek 4.5: Postup heuristické funkce na látce s šikmými kostičkami.

4.2 Algoritmus evoluce permutace a jedné sou-
řadnice

Druhý algoritmus vytvořen v rámci této práce je podobný prvnímu algoritmu
v tom smyslu, že také vyvíjí evolucí permutaci tvarů a jejich překlopení. Navíc
však také vyvíjí souřadnici x polohy každého polygonu, což dává evoluci větší moc
nad výsledným uspořádáním. Heuristická funkce v tomto případě opět umisťuje
tvary jeden po druhém v pořadí permutace, snaží se je však umisťovat podle
vyvinuté souřadnice x, co nejvýše je to možné.

4.2.1 Evoluce
I zde je jedinec zakódován jako seznam objektů, v tomto algoritmu však v nich

musíme mít také informaci o souřadnici x. Reprezentujeme ji jako celé číslo stejně
jako pozice vrcholů nebo celých mnohoúhelníků. Dva bity indikující vertikální
a horizontální překlopení stále zůstávají, stejně jako některé operátory a turnajová
selekce.

Jako křížení můžeme opět využít Order Crossover. Překlopení i x-ová souřad-
nice každého polygonu jsou v potomkovi vždy stejné jako v rodiči, ze kterého
tento polygon pochází. Další neimplementovanou možností křížení je vzít z jed-
noho rodiče permutaci a překlopení a z druhého souřadnice x.

Některé mutace pro jedince s x-ovou souřadnicí jsou můžeme také převzít
z předešlého algoritmu. S novou proměnnou však přibyly i nové možnosti mutací
jedince, využíváme tedy tyto:

• Výměna dvou útvarů v permutaci.

• Horizontální či vertikální překlopení útvaru.

• Otočení útvaru o 180°.

• Změna x-ové souřadnice útvaru.

• Jednoduché posunutí skupiny tvarů doleva či doprava.

• Pokročilé posunutí skupiny tvarů doleva či doprava.

Poslední dvě mutace jsou poněkud jiného charakteru než ty předešlé, protože
na rozdíl od nich je k nim potřeba heuristická funkce. V podstatě fungují tak,
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že si najdou polohy tvarů pro daného jedince, náhodně si zvolí množinu mnoho-
úhelníků a každý polygon z této množiny se pokusí posunout co nejvíce doleva
nebo doprava. Podle toho, kam až se jim jej povedlo posunout, mu upraví x-ovou
souřadnici.

Jednoduchá varianta této mutace funguje s jednoduchou variantou heuris-
tické funkce popsané níže, které posouvá polygon tak, aby se jeho bounding box
neprotínal s žádným jiným bounding boxem. Příklad této mutace můžeme vi-
dět na obrázku 4.6, který ukazuje posunutí přibližně poloviny objektů směrem
doprava. Pokročilá varianta oproti tomu může mnohoúhelník posunout i přes pře-
krytí bounding boxů, až než se protnou samotné polygony, jak ukazuje obrázek
4.7 zobrazující pokročilé posunutí doleva.

Obrázek 4.6: Rozmístění mnohoúhelníků před a po jednoduchém posunutí sku-
piny doprava.

Obrázek 4.7: Rozmístění mnohoúhelníků před a po pokročilém posunutí skupiny
doleva.

Evoluce samotná funguje stejně jako u předešlého algoritmu, tedy začne s ná-
hodnou počáteční populací, kterou poté vyvíjí pomocí turnajové selekce, křížení
a mutací. Algoritmus zabraňuje homogenní populaci tím, že duplicitního jedince
nikdy podruhé nevloží do populace.

4.2.2 Heuristická funkce
Také v tomto případě je heuristická funkce rozdělena na jednoduchou a po-

kročilou, kde v jednoduché verzi se nemůžou překrývat ani bounding boxy a
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v pokročilé se sice mohou překrývat bounding boxy, ale ne samotné polygony.
Jednoduchá varianta heuristické funkce bere mnohoúhelníky jeden po druhém

a každý z nich umístí na jeho x-ovou souřadnici co nejvýše je to možné. Konkrétně
algoritmus funguje tak, že vezme všechny již umístěné polygony, které by se teo-
reticky mohly s umisťovaným polygonem protnout, tedy všechny, které zasahují
do celého sloupce s hodnotou x-ové souřadnice větší než je hodnota souřadnice
x umisťovaného polygonu a menší než souřadnice x umisťovaného polygonu se-
čtena s jeho šířkou. Ze všech těchto polygonů potom vezme y-ovou souřadnici
jejich spodního okraje, neboli jejich y-ovou souřadnici sečtenu s jejich výškou,
seřadí je vzestupně, aby byl polygon vždy umístěn na co nejvyšší pozici, a po-
kusí se mnohoúhelník umístit na pozici určenou jeho x-ovou souřadnicí a touto
y-ovou souřadnicí. Pokud je tato pozice validní, tedy bounding box se nepřekrývá
s žádným jiným, polygon se na ni umístí a jeho pozice už se nebude měnit. Tímto
způsobem je vždy možné nalézt validní pozici pro jakýkoli mnohoúhelník, protože
minimálně pozice pod nejnižším umístěným polygonem bude vždy volná.

Obrázek 4.8 ukazuje příklad postupu jednoduché varianty heuristické funkce.
V prvním kroku se algoritmus pokusí zvýrazněný mnohoúhelník umístit úplně
nahoru, tam se však jeho bounding box překrývá s bounding boxem již umístěného
tvaru. Podobná situace nastane i ve druhém kroku, kde se pokouší tvar umístit
pod nejvyšší již umístěný polygon. Konečně ve třetím kroku je pozice volná, takže
na ni algoritmus útvar umístí. Pokud by tato pozice nebyla volná a nebylo by ji
tak možno využít, algoritmus by vyzkoušel i poslední možnost, která však již
musí uspět, protože se jedná o nejnižší útvar v daném sloupci a tedy se žádný
jiný útvar nemůže s umisťovaným polygonem protínat.

Obrázek 4.8: Postup jednoduché varianty heuristické funkce. Konečná pozice
útvaru bude odpovídat obrázku číslo 3, protože je to první volná pozice, kte-
rou algoritmus najde.

Pokročilá varianta funguje podobně ve smyslu, že si také najde všechny možné
hodnoty y-ové souřadnice a pak z nich vybere nejmenší validní. Rozdíl však spo-
čívá ve způsobu nalezení těchto možných hodnot. U jednoduché verze nám stačily
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vzít spodní y-ové souřadnice všech umístěných polygonů ve stejném sloupci. Při
složitější variantě však musíme pro každý umístěný tvar zjistit, jakých hodnot
souřadnice y může umisťovaný tvar nabývat, aby se jej zespodu dotýkal. Tako-
vých však může být pro nekonvexní polygony i více a je nutné nalézt všechny.
Můžeme zde však využít podobnou techniku jako u pokročilé varianty předešlého
algoritmu a spočítat pro všechny body průsečíky druhého polygonu s polopřímkou
jdoucím od daného bodu nahoru či dolů.

Tímto způsobem dostaneme poměrně velké množství potenciálních pozic mno-
hoúhelníku. Množství můžeme zredukovat tak, že si hrany rozdělíme na spodní
a horní a uvažujeme vždy jen ty relevantní, tedy pro mnohoúhelník, který umis-
ťujeme, řešíme horní hrany a pro všechny již umístěné nás zajímají pouze ty
spodní.

Horní hranou je v tomto kontextu myšlena hrana, pod níž se nachází plocha
polygonu a nad níž nikoli. Hrany můžeme rozdělit tak, že si najdeme nejnižší
bod polygonu a od něj jdeme po hranách po směru hodinových ručiček. Pokud je
pak souřadnice x prvního bodu hrany menší než souřadnice x druhého bodu, je
tato hrana spodní. Horní hranu rozeznáme podle menší x-ové souřadnice druhého
bodu než prvního. Pokud jsou obě souřadnice stejné, je hrana svislá a pro účely
tohoto algoritmu pro nás není zajímavá.

Rozdělení na horní a spodní hrany je využito i v předcházejícím algoritmu,
také hlavně pro optimalizační účely. Při posouvání doleva zase naopak můžeme
uplatnit rozdělení na levé a pravé hrany.

Pokročilou variantu heuristické funkce ukazuje obrázek 4.9. Na něm můžeme
vidět všechny různé pozice, které algoritmus vyzkouší. V prvním kroku je to po-
zice úplně nahoře a v dalších krocích je to vždy pozice, pro kterou platí, že nějaký
horní vrchol umisťovaného útvaru se dotýká nějakého již umístěného útvaru nebo
že spodní vrchol nějakého již umístěného útvaru se dotýká umisťovaného útvaru.
Červená tečka zdůrazňuje vrchol, který splňuje tuto podmínku a kvůli němuž
tedy algoritmus zkouší aktuální pozici. Pozice v kroku 8 je výše než v kroku 7,
protože algoritmus bere možné pozice postupně po již umístěných polygonech, ne
nutně od nejvyšší po nejnižší. Mnohoúhelník je nakonec umístěn na pozici z kroku
9, ke kroku 10 tedy nikdy nedojde. Pokud by však k němu dojít mělo, musí být
jeho pozice volná, protože se jedná o nejnižší pozici pod nejnižším polygonem,
takže se s ní nemůže nic protínat.

Definice stejných polygonů zůstává stejná jako v algoritmu s permutační evo-
lucí, u jednoduché varianty heuristiky stačí mít stejnou výšku a šířku a u složité
potřebujeme mít na stejném místě i vrcholy. Navíc je však nutné porovnat i sou-
řadnice x, které k polygonům patří.

4.2.3 Heuristická funkce pro vzorovanou látku
Stejně jako v minulém případě výše uvedená heuristická funkce bez úprav

funguje pouze pro jednobarevnou látku. Problém s proužky je úplně stejný jako
v předešlém algoritmu, pro látku s horizontálními proužky dokonce nemusíme
ani upravovat mutace, stačí pouze všechny potenciální pozice, jež procházíme
v heuristické funkci, zaokrouhlit nahoru do správné fázi proužku.

Pro dodržení omezení ohledně vertikálních proužků můžeme v heuristické
funkci také vždy zaokrouhlit souřadnici x, je však možné, že by takto měly první
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Obrázek 4.9: Postup pokročilé varianty heuristické funkce. Konečná pozice tvaru
bude odpovídat obrázku číslo 9, protože je to první volná pozice, kterou algorit-
mus najde.

a poslední proužek menší pravděpodobnost výběru, protože většinou je aspoň je-
den z nich užší než zbytek proužků. Kdybychom poté v inicializaci jedince a v mu-
taci posouvání x-ové souřadnice vybírali hodnotu tak, že každá možná hodnota
má stejnou pravděpodobnost výběru, na užší proužek by vyšlo méně hodnot, které
se na něj vyhodnotí, a bude mít tedy nižší pravděpodobnost výběru celkově.

Dalším problémem zaokrouhlování x-ové souřadnice až v heuristické funkci je
také to, že by několik různých jedinců reprezentovalo stejné řešení. Tato vlastnost
je nepříjemná hlavně kvůli tomu, že při vytváření nové populace algoritmus kont-
roluje, zda už se stejný jedinec v populaci nevyskytuje. Je tedy využit alternativní
způsob, tedy inicializace i všechny mutace a křížení zajišťují, aby jejich výsled-
kem byl vždy jedinec se správnou souřadnicí x vzhledem k vertikálním proužkům
a při náhodném výběru x-ové souřadnice se vždy vybírá pouze z hodnot začátků
proužků, které se pak upraví podle fáze, v níž má polygon začínat.

Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že dokud neznáme absolutní fázi proužku,
nevíme, z kolika proužků vlastně můžeme vybírat. Existují totiž případy, v nichž
vybíráme z o jedna většího počtu proužků než jindy. Mohli bychom vždy vybírat
z o jedna většího množství a v heuristické funkci, kde zjistíme přesnou fázi rela-
tivního posunu skupiny, jej pak případně upravit. To by však opět znamenalo, že
nějaký proužek má dvakrát větší pravděpodobnost výběru než ostatní. V tomto
algoritmu tedy využíváme nejjednoduššího možného řešení a zanedbáváme mož-
nou fázi proužku celé skupiny. V praxi to pak znamená, že ke všem posunům
v rámci skupiny přistupujeme jako k absolutním, stejně jako by fáze stejné sku-
piny byla nula. Ve většině případů to nevede k výraznému zhoršení řešení, protože
absolutní posun celé skupiny už často bývá nula, aby skupina mohla být na levém
kraji látky.

Pro čtverečkovanou látku nemusíme ani v tomto případě zavádět žádnou
zvláštní úpravu, algoritmus k ní bude přistupovat jako k látce s horizontálními
a vertikálními proužky. Dodržování omezení pro oba typy proužků je na sobě
nezávislé a výsledek tedy bude odpovídat očekáváním.
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Obrázek 4.10: Postup pokročilé varianty heuristické funkce pro čtverečkovanou
látku.

Obrázek 4.10 ukazuje příklad, ve kterém algoritmus umisťuje znázorněný mno-
hoúhelník na čtverečkovanou látku tak, aby jeho pozice byla na začátcích proužků.
Ačkoli to vypadá, jako by se snažil útvar umístit na každý proužek, jedná se
pouze o zaokrouhlení pozic tak, aby se splnila podmínka o začátku horizontál-
ního proužku. Mnohoúhelník se umístí až na poslední pozici, na všech pozicích
předtím měl totiž překryv s nějakým již umístěným polygonem.

Pro případ šikmých proužků se nabízí několik možností. Mohli bychom souřad-
nici x vždy zaokrouhlovat na nejbližší platnou fázi proužku pro danou souřadnici
y. Tím bychom však opět dostali problém, kdy velké množství jedinců může re-
prezentovat jedno řešení. Další možností by bylo umístit polygon vždy přesně
na souřadnici x, zaokrouhlit hodnotu y, a poté polygon posunout po proužku
nahoru, pro horizontální proužek doleva a pro vertikální doprava, než narazí do
dalšího útvaru. Tento postup by však mohl vést k hromadění tvarů u levého nebo
pravého kraje.

V programu je nakonec použita třetí varianta, kdy polygon umístíme přesně
na dané x, zaokrouhlíme y a polygon již dále neposouváme. Je to nejsnadnější
možnost, která sice často pro stejné x vydá horší řešení než postupy výše, výhodné
posuny x-ových souřadnic v mutacích se ale rychle projeví ve fitness jedince a bu-
dou propagovány dále. U jednoduché varianty funkce pouze zaokrouhlujeme y
jako u rovných horizontálních proužků, pokročilá funkce prochází postupně shora
všechny proužky na souřadnici x a umístí polygon na první volnou pozici.

Ukázku heuristické funkce na látce s šikmými horizontálními proužky vidíme
na obrázku 4.11. Zde algoritmus postupně zkouší umístit zvýrazněný tvar na
správnou pozici v proužku tak, aby splnil správnou hodnotu souřadnice x. V prv-
ním kroku mnohoúhelník dokonce není ani celou plochou na látce, ve druhém
a třetím případě se protíná s již umístěnými polygony. Až čtvrtá pozice je volná
a algoritmus útvar tedy umístí tam.

Čtverečkovaná šikmá látka bohužel neumožňuje stejný přístup, na přesné sou-
řadnici x by se totiž někdy nemusela nacházet ani jedna pozice splňující pod-
mínky. Využijeme tedy podobného postupu jako při evoluci pouze permutace
a budeme postupně procházet všechny kostičky a snažit se na platnou pozici
v nich polygon umístit. Jediný rozdíl je, že nebudeme procházet kostičky po celé
šířce látky, ale pouze ve sloupci kolem dané souřadnice x, jak je ukázáno na ob-
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Obrázek 4.11: Postup heuristické funkce na látce s šikmými proužky.

rázku 4.7, kde se algoritmus snaží zvýrazněný mnohoúhelník umístit na všechny
červené tečky v pořadí znázorněném čísly, než nalezne volnou pozici s číslem sedm,
jež se stane novou polohou tohoto polygonu.

Obrázek 4.12: Postup heuristické funkce na látce s šikmými kostičkami.

4.3 Detekce vzájemného protínání útvarů
Oba předcházející algoritmy závisejí na správném určování, zda se dva útvary

umístěné na ploše protínají. Protože postup pro detekci protínání není úplně
přímočarý a je klíčový pro správné fungování celého algoritmu, rozebereme si
v této části kapitoly jednotlivé případy protínání objektů i jejich rozpoznávání.

Uvažujeme konvexní i nekonvexní mnohoúhelníky, tedy souvislé části roviny
ohraničené lomenou čarou. Obecně existují čtyři možnosti vzájemné polohy mno-
hoúhelníků:

• Objekty se mohou dotýkat, ale neprotínají se.

• Objekty jsou totožné a umístěny na stejné pozici.

• Objekty mají společnou část vnitřní plochy.

• Jeden objekt je uvnitř druhého.
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Pro naše účely je validní pouze první případ, další tři musíme detekovat a prohlásit
za neplatné.

Jako první krok lze detekovat, zda se protínají obdélníky ohraničující útvary.
Tento postup je výpočetně mnohem jednodušší a může vyloučit velké množství
dvojic potenciálně se protínajících útvarů, protože pokud se obdélníky neprotí-
nají, nemohou se protínat ani tvary a jakákoli další analýza je zbytečná.

Případ, kdy se bounding boxy protínají, je však složitější. Pro totožné tvary
na stejné pozici stačí porovnat pozici a počet vrcholů, a poté se ujistit, jestli jsou
všechny body prvního útvaru i vrcholy druhého útvaru. Může se tedy stát, že sem
zahrneme i jiné permutace vrcholů. To nám ale nevadí, protože všechny validní
mnohoúhelníky, které vzniknou permutací vrcholů, jsou buď pořád stejné jako
původní polygon nebo se s ním alespoň protínají.

Mnohoúhelníky protínající se pouze částí své plochy můžeme rozdělit na ně-
kolik skupin, ne nutně disjunktních:

1. Hrana jednoho mnohoúhelníku se protíná s hranou druhého mnohoúhelníku.

2. Vrchol jednoho mnohoúhelníku leží na hraně druhého mnohoúhelníku a hra-
ny sousedící s tímto vrcholem jsou na opačných stranách hrany, na níž vrchol
leží.

3. Mnohoúhelníky mají společný vrchol a hrany s ním sousedící jsou umís-
těny do kříže, tedy neexistuje žádná polorovina určena přímkou procházející
tímto vrcholem, v níž by se nacházely obě hrany z jednoho polygonu, ale
žádná hrana z druhého.

Detekovat první skupinu, která je znázorněna na obrázku 4.13, je nejjedno-
dušší, stačí projít všechny dvojice hran a zkontrolovat, zda mají průsečík. Tento
průsečík však nesmí být v krajním bodu ani jedné z hran, jinak by se nejed-
nalo o první skupinu, ale o druhou či třetí, kde je ještě nutné zkontrolovat další
podmínky.

Obrázek 4.13: Dva mnohoúhelníky s protínajícími se hranami.

Pro rozpoznání druhé skupiny, kterou vidíme na obrázku 4.14, musíme opět
projít všechny dvojice (hrana, vrchol), kde hrana pochází z jednoho mnohoúhel-
níku a vrchol z druhého. Pokud leží na hraně, ale ne na jejím krajním bodu,
musíme ověřit, zda obě hrany s ním sousedící jsou na stejné polorovině určené
původní hranou. Tato detekce má bohužel několik krajních případů, jež se musí
řešit zvlášť, většinou jsou to polygony, které mají alespoň část nějaké hrany spo-
lečnou.
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Bod jednoho polygonu ležící na hraně druhého polygonu může indikovat pro-
tínání útvarů i tehdy, když obě hrany sousedící s vrcholem jsou sice na stejné
polorovině, ale na té, která směřuje dovnitř prvního polygonu, tedy například
kdyby spodní vrchol jednoho tvaru ležel na spodní hraně druhého, jak ukazuje
obrázek 4.15. Tyto dva mnohoúhelníky by se však buď protínaly i někde jinde,
nebo by jeden byl uvnitř druhého. Obě tyto podmínky jsou odchyceny v jiných
částech detekce, můžeme ale tento případ testovat explicitně kvůli optimalizaci.

Obrázek 4.14: Dva protínající se mnohoúhelníky, vrchol jednoho leží na hraně
druhého a hrany sousedící s tímto vrcholem jsou na opačných stranách hrany, na
níž vrchol leží.

Obrázek 4.15: Dva mnohoúhelníky, vrchol jednoho leží na hraně druhého a obě
hrany sousedící s vrcholem jsou na stejné polorovině, ale jeden mnohoúhelník je
uvnitř druhého.

Třetí skupina protínajících se mnohoúhelníků ukázaná na obrázku 4.16 má
společný vrchol, musíme tedy najít dvojice stejných vrcholů. Pro oba mnohoúhel-
níky poté vezmeme předcházející a následující hranu pro daný vrchol podle stej-
ného pořadí, například po směru hodinových ručiček. Všem těmto hranám spo-
čítáme úhel od jakéhokoli fixního bodu a seřadíme je podle něj. Jediná možnost,
jak se mnohoúhelníky mohou neprotínat, pak bude pořadí (předcházející hrana
prvního mnohoúhelníku, následující hrana prvního mnohoúhelníku, předcházející
hrana druhého mnohoúhelníku, následující hrana druhého mnohoúhelníku), při-
čemž rotace permutace nehraje roli. Pokud jsou kterékoli dva úhly stejné, po-
lygony se nemohou protínat. Tato kontrola nám zajistí, aby se žádná část úhlu
kolem vrcholu nemohla ocitnout najednou v obou polygonech, protože to by zna-
menalo jejich protnutí.

Pokud uplatníme popsané metody, jak rozpoznat tyto tři případy protínají-
cích se mnohoúhelníků, měli bychom mít vyřešeny všechny polygony, které mají
společnou část své plochy. Zbývá pouze jeden mnohoúhelník uvnitř druhého, tuto
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Obrázek 4.16: Dva protínající se mnohoúhelníky se společnými dvěma vrcholy.

možnost jsme v předcházejících případech nemuseli detekovat. Tuto situaci zná-
zorňuje obrázek 4.17.

Obrázek 4.17: Jeden polygon uvnitř druhého.

Dva úplně stejné mnohoúhelníky již jsme rozeznali na začátku, můžeme tedy
počítat s tím, že existuje vrchol nebo část hrany, která je obsažena pouze na okraji
prvního mnohoúhelníku, nikoli druhého. Najděme si tedy bod prvního mnoho-
úhelníku (jeho vrchol nebo bod, který leží na kterékoli jeho hraně), jenž není
součástí okraje druhého polygonu. Pokud tento bod leží uvnitř druhého mnoho-
úhelníku, víme, že celý první polygon leží také uvnitř.

Určení, zda bod leží uvnitř nebo vně polygonu, však také není úplně pří-
močaré. Lze tak učinit pomocí pomocné přímky procházející tímto bodem, jíž
najdeme všechny průsečíky s mnohoúhelníkem. Po seřazení průsečíků tímto způ-
sobem dostaneme rozdělení přímky na úsečky, které se nacházejí uvnitř mnoho-
úhelníku. Každá taková úsečka je určena dvěma průsečíky ze setříděného seznamu,
přesněji začíná lichým indexem (při indexování od jedničky) a končí následujícím
sudým indexem. Je tomu tak proto, že při procházení přímky ve směru setříděných
bodů se při prvním protnutí mnohoúhelníku dostaneme dovnitř mnohoúhelníku
a při druhém ven. Při každém dalším protnutí se opět střídá, zda se nacházíme
uvnitř nebo vně polygonu. Stačí tedy zařadit bod, jež nás zajímá, do setříděných
průsečíků a můžeme jednoduše zjistit, jestli je uvnitř polygonu.

Tyto všechny podmínky dohromady dávají způsob, jak určit, zda se dva mno-
hoúhelníky protínají či ne. Když kterákoli z nich prohlásí polygony za protínající
se, nemá smysl pokračovat ve vyhodnocování, protože na validní pozici dvou po-
lygonů, tedy na tom, že se neprotínají, se musí shodnout všechny podmínky.
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5. Experimenty
V této kapitole si porovnáme výsledky našich přístupů mezi sebou a s již

existujícími algoritmy a ukážeme si vliv vzorovaných látek na vzniklá řešení.

5.1 Testovací data
K testování obou algoritmů byla použita data převzatá z jiných prací zabýva-

jících se podobnými problémy, která můžeme vidět i na obrázku 5.1:

Tabulka 5.1: Parametry evoluce permutace.
Název testu Zdroj Počet různých

mnohoúhelníků
Albano (Albano a Sapuppo, 1980) 8
Blaz (Oliveira a kol., 2000) 7
Dagli (Ratanapan a Dagli, 1997) 10
Dighe (Dighe a Jakiela, 1995) 16
Fu (Fujita a kol., 1993) 12
Han (Han a Na, 1996) 20
Jakobs (Jakobs, 1996) 25
Mao (Bounsaythip a Maouche, 1997) 9
Marques (Marques a kol., 1991) 8
Shapes (Oliveira a kol., 2000) 4
Shirts (Dowsland a kol., 1998) 8
Swim (Oliveira a kol., 2000) 10
Trousers (Oliveira a kol., 2000) 17

Data blaz byla původně převzata z (Błażewicz a kol., 1993) a upravena do
formy polygonů v práci (Oliveira a kol., 2000).

U těchto dat se nacházejí informace o typických testovacích scénářích, v nichž
se nacházejí, šířce látky, na niž se umisťují, počet kopií jednotlivých útvarů a po-
dobně. Některé z těchto scénářů jsou použity i v této práci k otestování zde
vytvořených algoritmů.

Ne u všech scénářů je uvedeno optimální řešení, ale pokusíme se naše výsledky
porovnat i s ním, pokud to bude možné. V opačném případě bývají dostupné
alespoň výsledky jiných algoritmů, s nimiž se můžeme porovnat.

Data jsou převážně určena k umisťování na látku zleva doprava, a ne shora
dolů, jak je tomu v našem případě, v této práci jsou tedy otočeny o devade-
sát stupňů tak, aby rotace odpovídala zamýšlenému příkladu. Rovněž používáme
upravené měřítko na polygony i šířky, které slouží hlavně k přehlednosti výsled-
ného obrázku, ale také k tomu, aby bylo možné využívat několik setů dat najednou
a mnohoúhelníky neměly neúměrnou velikost.
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Obrázek 5.1: Testovací data převzata z jiných prací.

5.2 Parametry evoluce
Důležitým aspektem úspěšnosti algoritmu je správné vyladění jeho parame-

trů. V tomto případě máme algoritmy dva a každý z nich lze používat se dvěma
variantami heuristické funkce, můžeme je tedy brát jako čtyři algoritmy. Všechny
čtyři algoritmy mají dva základní parametry, a to počet generací a počet jedinců
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v populaci. Dalšími parametry jsou pak využité mutace a křížení a jejich pravdě-
podobnosti.

Při ladění jsem se nejprve soustředila na pravděpodobnosti operátorů. U mu-
tací si můžeme ladění představit tak, že přidáme všechny mutace a budeme ladit
jejich pravděpodobnosti. Nepoužité mutace tak budou mít nulovou pravděpodob-
nost. Křížení má oproti tomu nevýhodu, že je v programu jen jedno křížení záro-
veň, ale u evoluce permutace a x-ové souřadnice můžou být dvě různé. V tomto
případě bylo ladění provedeno nejprve s jedním křížením a poté s druhým.

Evoluce permutace má pět různých mutací, výměnu dvou útvarů v permu-
taci, přesunutí jednoho útvaru na jiné místo v permutaci, otočení části jedince
pozpátku, horizontální či vertikální překlopení útvaru a otočení útvaru o 180°.
Poslední dvě nemusíme v případě jednoduché heuristické funkce vůbec uvažo-
vat, protože na ni nemají vliv, a u pokročilé heuristické funkce nedává moc dobrý
smysl ladit obě najednou, protože otočení o 180° je pouze speciální případ překlo-
pení. Z toho důvodu můžeme pravděpodobnost otočení o 180° alespoň v první fázi
zanedbat a zabývat se pouze překlopením. Pro jednoduchou variantu heuristické
funkce tedy dostáváme i s křížením čtyři parametry, pro pokročilou pět.

Evoluce permutace a x-ové souřadnice má šest mutací, výměnu dvou útvarů
v permutaci, horizontální či vertikální překlopení útvaru, otočení útvaru o 180°,
změnu x-ové souřadnice útvaru a jednoduché nebo pokročilé posunutí skupiny
útvarů. U překlopení a otáčení je situace stejná jako u předešlé evoluce a z po-
sledních dvou mutací je vždy aktivní jen jedna, která odpovídá dané heuristické
funkci. Pro jednoduchou variantu tedy máme s křížením opět čtyři parametry
a pro pokročilou pět. Jsou zde však dvě možnosti křížení, pro než musíme para-
metry ladit zvlášť.

Jednou možností by bylo vzít všechny kombinace několika možných hodnot
pro tyto parametry a sledovat, která kombinace si povede nejlépe. I pro takto
relativně málo parametrů by to však bylo časově náročné, proto jsem zvolila jiný
přístup, a to nejprve se pokusit zjistit vliv jednotlivých operátorů na evoluci
tím, že všechny operátory kromě něj budou mít nulovou pravděpodobnost a daný
parametr bude mít postupně přibližně dvacet různých hodnot. Tímto zjistíme
odhad pro nejlepší hodnoty jednotlivých parametrů, který je však třeba vylepšit.

Poté je možné postupovat tak, že pro každý parametr jej zkoušíme nastavovat
postupně na různé hodnoty a zbytek parametrů necháme na nejlepších zatím
nalezených hodnotách. Toto můžeme jednou či dvakrát zopakovat, než dosáhneme
dostatečně dobrých výsledků. V tomto případě jsem tento postup zopakovala
dvakrát, když však byly nejlepší parametry moc rozdílné, přidala jsem ještě jednu
iteraci.

Běhy programu jsou náhodné a při pouze jednom běhu by se mohlo lehce
stát, že dobré rozložení parametr se zasekne v lokálním optimu a špatné náhodou
přijde na velice dobré řešení. Z tohoto důvodu je při ladění vhodné pustit program
s každou kombinací parametrů vícekrát a posuzovat je podle průměru ze všech
běhů, zde byly použity průměry z deseti běhů.

5.2.1 Výsledky ladění parametrů
Tabulky 5.2.1 a 5.2.1 ukazují parametry po vyladění pro oba typy evolucí a obě

varianty heuristických funkcí. Pro jednoduchou i pokročilou heuristickou funkci
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evoluce permutace a souřadnice x dopadlo mnohem lépe křížení OrderCrossover,
proto je zde použito.

Tabulka 5.2: Parametry evoluce permutace.
heuristická funkce výměna přesunutí otočení překlopení křížení
jednoduchá 0,75 0,35 0,7 - 0,05
pokročilá 0,05 0,8 0,2 0,65 0,1

Tabulka 5.3: Parametry evoluce permutace a x-ové souřadnice.
heuristická funkce výměna posunutí posunutí

skupiny
překlopení křížení

jednoduchá 0,05 0,05 0,7 - 0,95
pokročilá 0,15 0,25 0,2 0,2 0,25

U permutační evoluce neměly parametry velký vliv na výslednou fitness.
Oproti tomu u evoluce permutace a x-ové souřadnice byly rozdíly mezi nasta-
veními velice zřetelné. Mutace posunutí skupiny útvarů způsobila mnohem větší
zlepšení fitness než kterákoli jiná.

5.3 Popis experimentů
Provedené experimenty se skládaly především z otestování jednoduché i po-

kročilé varianty heuristické funkce u obou typů evoluce na různých typech látek.
Šířka látky byla převzata z dat samotných, pouze transformována tak, aby odpo-
vídala novému měřítku mnohoúhelníků. Pro vzorované látky byly použity všude
stejné šířky a výšky proužků pro snadné porovnání. Celkem bylo využito sedm
druhů látek:

1. Jednobarevná.

2. Horizontální proužky.

3. Vertikální proužky.

4. Kostičky.

5. Horizontální šikmé proužky.

6. Vertikální šikmé proužky.

7. Šikmé kostičky.

Šířka proužků je u všech relevantních látek 40 jednotek, výška 50 jednotek.
Pro všechny šikmé látky jsme použili rotaci 30°.

Evoluce i heuristické funkce srovnáváme především mezi sebou, někdy však
také s výsledky originální práce, která se zabývala týmiž daty, pokud jsou výsledky
dostupné a snadno převoditelné na náš případ. Originální práce, v nichž byly data
poprvé využity či vytvořeny, se však vesměs zabývaly pouze umístěním tvarů
na jednobarevnou látku nebo látku, u níž nebylo potřeba se zabývat návazností
střihů.
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5.4 Výsledky experimentů
V této části si uvedeme výsledky experimentů na různých datech, srovnání

evolucí a heuristických funkcí mezi sebou a srovnání se známými výsledky na
daných datech. Obě evoluce i heuristické funkce běžely na všech datech desetkrát
a uvedené hodnoty jsou aritmetické průměry fitness nejlepšího jedince ve všech
deseti posledních generacích a jejich směrodatné odchylky.

Parametry operátorů jsou uvedeny výše v tabulkách 5.2.1 a 5.2.1. Pokročilé
verze heuristik obou evolucí byly časově náročnější než jejich jednoduché varianty
a evoluce permutace je u obou heuristik v každé generaci rychlejší než evoluce
permutace a souřadnice x a také potřebuje k vývoji více generací. Z těchto důvodů
běžely obě permutační evoluce 50 generací, jednoduchá varianta druhé evoluce 500
generací a pokročilá varianta 100 generací. Posledně uvedená evoluce se v někte-
rých případech ještě mohla vylepšit i po stu generací, ale je výpočetně náročnější
než všechny ostatní, proto jsem se z časových důvodů nastavit počet generací na
sto. I při stu generací běží výrazně pomaleji než její jednoduchá varianta s pěti
sty generacemi.

V případě šikmých kostiček fungují u obou evolucí obě varianty heuristických
funkcí stejně, někdy se různící výsledky mohou být u permutační evoluce dílem
náhody nebo nastavením pravděpodobností operátorů. U evoluce se souřadnicí x
však většinou dopadá lépe jednoduchá varianta heuristické funkce, což je pravdě-
podobně způsobeno hlavně vyšším počtem generací.

Albano

Mnohoúhelníky v datech albano nemají velký rozdíl mezi jednoduchými a po-
kročilými variantami heuristických funkcí, což bude způsobeno hlavně tím, že po-
lygony samotné mají téměř obdélníkový tvar a vyplňují tak většinu obsahu svého
bounding boxu. Není tak velký rozdíl mezi rozložením bounding boxů a polygonů.
Podobně jako u téměř všech ostatních množin mnohoúhelníků dopadla pro látku
s šikmými kostičkami mnohem lépe permutační evoluce než evoluce permutace
a souřadnice x.

Bohužel nemáme k dispozici porovnání s jinou prací zabývající se daty albano,
protože v originální práci autoři využívali jiné metriky úspěšnosti. Z našich algo-
ritmů si nejlépe vedla permutační evoluce s pokročilou heuristickou funkcí, pro
větší rychlost výpočtu však dává smysl využít i jednoduchou heuristickou funkci,

Tabulka 5.4: Výsledky evolucí na datech albano a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 1135± 17 1167± 35 1085± 6 1124± 35
horizontální proužky 1220± 8 1236± 24 1156± 21 1243± 42
vertikální proužky 1270± 8 1234± 54 1205± 26 1210± 28
kostičky 1366± 6 1346± 34 1312± 10 1303± 34
hor. šikmé proužky 1328± 22 1303± 29 1238± 13 1241± 29
ver. šikmé proužky 1313± 11 1284± 23 1251± 12 1251± 23
šikmé kostičky 1279± 12 1431± 34 1250± 14 1466± 52
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protože její výsledky nejsou o moc horší. Mnohoúhelníky i šířka látky jsou oproti
originálním datům desetkrát zmenšeny, využíváme tedy látku o šířce 490.

Blaz1

Některé mnohoúhelníky v blaz1 do sebe přesně zapadají, když jsou umístěny
vedle sebe, díky tomu v tomto případě dopadla mnohem lépe látka s horizontál-
ními proužky než jakákoli jiná kromě jednobarevné. Horizontální proužky totiž
často zajistily, aby útvary byly ve stejné výšce látky, a mohly se tedy umístit velice
blízko sebe. Ve většině případů byla opět nejlepší pokročilá evoluce se souřadnicí
x. Mezi jednoduchými a pokročilými variantami heuristických funkcí byl větší
rozdíl způsobený pravděpodobně právě tím, že do sebe u jednoduchých variant
nemohly tvary zapadat. Naopak obě varianty evolucí si vedly podobně, pokročilá
evoluce se souřadnicí x byla trochu lepší než permutační evoluce, ale u šikmých
proužků byly srovnatelné a na látce s šikmými kostičkami dopadla mnohem lépe
permutační evoluce, což ostatně platí téměř pro všechna data.

Oproti původním datům jsme použili transformaci, která data i šířku látky
padesátkrát zvětšila. Data blaz1 jsou využita v pracích TOPOS (Oliveira a kol.,
2000) a v originální práci, z níž jsou data převzata (Błażewicz a kol., 1993). TO-
POS dosáhl po transformaci výsledků patřičným zvětšením nejlepšího výsledku
1449 a originální práce výsledku 1455. Naše pokročilá permutační evoluce se sou-
řadnicí x rozmístila útvary na látku o délce 1441, což je přibližně o půl procenta
lepší výsledek než TOPOS. Za zmínku rovněž stojí stejný typ evoluce na látce
s horizontálními proužky, který dosáhl výsledku 1450, tedy mezi TOPOSem a ori-
ginální prací.

Tabulka 5.5: Výsledky evolucí na datech blaz1 a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 1635± 24 1650± 0 1505± 14 1477± 28
horizontální proužky 1650± 0 1645± 16 1535± 24 1487± 41
vertikální proužky 1840± 21 1835± 41 1630± 20 1541± 32
kostičky 1830± 26 1805± 35 1665± 24 1605± 37
hor. šikmé proužky 1929± 18 1832± 30 1693± 14 1690± 55
ver. šikmé proužky 1934± 14 1899± 26 1694± 22 1688± 33
šikmé kostičky 1748± 16 1922± 60 1750± 14 2046± 65

Blaz2

Mnohoúhelníky blaz2 jsou rovněž převzaty ze stejné práce jako blaz1, použí-
vají se v nich však pouze první čtyři různé polygony. Tyto polygony jsou všechny
přibližně stejně vysoké i široké, což pravděpodobně vedlo k tomu, že obě evoluce
s jednoduchou heuristickou funkcí na látce bez šikmých proužků došly ve všech
bězích ke stejnému řešení. Oproti blaz1 nedošlo k žádné výrazné změně ve srov-
nání typů evolucí mezi sebou, jen jsou všechny výsledky menší, protože je využito
méně mnohoúhelníků se stejnou šířkou látky.
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Tabulka 5.6: Výsledky evolucí na datech blaz2 a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 1200± 0 1200± 0 1064± 10 1067± 14
horizontální proužky 1200± 0 1200± 0 1135± 24 1145± 16
vertikální proužky 1200± 0 1200± 0 1093± 8 1083± 13
kostičky 1200± 0 1200± 0 1200± 0 1180± 26
hor. šikmé proužky 1234± 2 1219± 7 1155± 8 1160± 18
ver. šikmé proužky 1326± 1 1251± 22 1127± 4 1162± 18
šikmé kostičky 1181± 17 1348± 51 1218± 13 1435± 73

Dagli

Data dagli obsahují několik mnohoúhelníků různých velikostí, což podle vý-
sledků není moc výhodné pro permutační evoluci. Je tomu tak pravděpodobně
proto, že permutační heuristické funkci se může stát, že uzavře velkými tvary pro-
stor, do něhož by se ještě mohl vlézt nějaký malý polygon, ale pouhým posouvá-
ním nahoru a doleva se tam nikdy nedostane. Permutační heuristika se souřadnicí
x tímto problémem netrpí, protože každý útvar se vždycky má možnost dostat
kamkoli, kde je pro něj ještě místo.

Ačkoli je jeden útvar obdélníkový, zbytek polygonů má různé tvary, které často
nezabírají velkou část bounding boxu, takže si pokročilé varianty heuristických
funkcí vedou vždy lépe. Jedinou výjimkou jsou opět šikmé kostičky, kde jsou však
jednoduchá i pokročilá varianta stejné.

Tabulka 5.7: Výsledky evolucí na datech dagli a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 799± 15 754± 15 730± 9 706± 15
horizontální proužky 868± 14 827± 15 792± 6 751± 11
vertikální proužky 893± 8 847± 26 795± 7 738± 23
kostičky 966± 11 921± 23 863± 13 806± 22
hor. šikmé proužky 969± 17 886± 19 853± 7 826± 24
ver. šikmé proužky 1000± 12 892± 26 823± 16 732± 24
šikmé kostičky 863± 10 954± 32 843± 8 980± 46

Dighe

Dighe má dané optimální řešení, protože se jedná o obdélník rozdělený na
mnohoúhelníky, a proto jej lze do původního obdélníku opět složit. Bohužel ani
jedna naše evoluce nepřišla na správné rozložení, přesto však byla pokročilá per-
mutační evoluce se souřadnicí x schopna najít téměř optimální relativní pozice
aspoň pár útvarů. Nejlepší nalezené řešení mělo délku 1327. Pravděpodobně také
není možné tohoto optimálního řešení dosáhnout na vzorovaných látkách kvůli
různým fázím proužků, které nemusí být stejné jako fáze proužku útvaru v opti-
málním řešení.
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Jednoduché varianty heuristických funkcí neměly šanci najít lepší řešení než
pokročilé, protože tvary nejsou obdélníkové, což jim zabraňuje umístit je těsně
vedle sebe a ušetřit tak velké množství volného místa.

Tabulka 5.8: Výsledky evolucí na datech dighe a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 2212± 37 2194± 33 1633± 19 1470± 74
horizontální proužky 2290± 32 2280± 73 1698± 40 1516± 60
vertikální proužky 2245± 22 2214± 39 1686± 38 1450± 60
kostičky 2338± 49 2317± 63 1761± 40 1504± 51
hor. šikmé proužky 2324± 34 2308± 51 1742± 41 1539± 73
ver. šikmé proužky 2353± 36 2283± 43 1657± 31 1591± 72
šikmé kostičky 1565± 33 1724± 29 1570± 22 1795± 100

Fu

fu data se skládala z obdélníků, trojúhelníků a lichoběžníků podobných veli-
kostí. Především obdélníky mají za následek, že rozdíly mezi jednoduchými a po-
kročilými nejsou tak výrazné, ale tento efekt do jisté míry omezují tři trojúhelníky
zabírající pouze polovinu svých bounding boxů.

Výsledky bohužel nemůžeme porovnat s původní prací, protože v ní autoři vy-
užívali libovolné rotace mnohoúhelníků. Obě evoluce s odpovídajícími heuristic-
kými funkcemi dosáhly podobných výsledků, jediným větším rozdílem jsou šikmé
vzory u pokročilých heuristických funkcí, v nichž si vedly mnohem lépe permu-
tační evoluce, pravděpodobně proto, že se pokoušely posouvat tvary po proužcích.
Tento rozdíl se samozřejmě objevuje i ve všech ostatních testech, zde je však
více vidět, možná proto, že polygonů je poměrně málo a nevyniknou zde tolik
výhody evoluce permutace a x, zatímco permutační evoluce zvládne prohledat
velké množství řešení a vybrat ta nejlepší možná.

Tabulka 5.9: Výsledky evolucí na datech fu a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 401± 0 409± 10 356± 6 359± 12
horizontální proužky 438± 10 440± 8 390± 0 388± 6
vertikální proužky 496± 5 445± 10 428± 7 389± 9
kostičky 538± 11 491± 8 470± 16 424± 19
hor. šikmé proužky 491± 26 486± 16 344± 10 432± 16
ver. šikmé proužky 536± 8 482± 16 347± 13 432± 15
šikmé kostičky 499± 12 559± 20 481± 13 562± 23

Han

Polygony v datech han mají rozdílné výšky a šířky, což znesnadňuje práci
permutační heuristice. V obou variantách heuristických funkcí vidíme, že evoluce
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permutace a souřadnice x dopadá kromě šikmých kostiček vždy lépe nebo srovna-
telně. Dalším faktorem, který může mít na výsledky vliv, je výskyt obdélníkového
mnohoúhelníku s otvorem uvnitř, jenž je s vnějškem polygonu spojen pouze ma-
lým průchodem. Pro permutační heuristiku je tedy velice obtížné, pokud vůbec
možné, dovnitř tohoto mnohoúhelníku umístit nějaký jiný. Permutační heuristika
je naopak schopna umístit tam jakýkoli polygon, pro nějž je uvnitř dost místa.

Tyto mnohoúhelníky jsou velmi obecné a často nekonvexní, není tedy divu,
že jednoduché formy heuristických funkcí vydaly horší výsledky než varianty po-
kročilé.

Tabulka 5.10: Výsledky evolucí na datech han a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 586± 8 576± 13 521± 4 498± 16
horizontální proužky 665± 5 658± 19 580± 0 564± 16
vertikální proužky 633± 8 612± 16 559± 8 525± 16
kostičky 725± 5 695± 23 631± 3 591± 19
hor. šikmé proužky 703± 11 664± 17 608± 8 587± 22
ver. šikmé proužky 724± 13 658± 16 598± 9 599± 16
šikmé kostičky 610± 7 683± 22 609± 5 719± 17

Jakobs

Jakobs jsou pravděpodobně data, jejichž délka je v poměru k šířce nejmenší. Je
zde tedy snadné uváznout v lokálním optimu, protože na to, aby se z něj evoluce
dostala, často musí pohnout s více tvary najednou, v případě evoluce souřadnice
x má pro hodnotu x hodně možností, které ovlivňují řešení. Přesto však byla per-
mutační evoluce se souřadnicí x většinou o trochu lepší než permutační evoluce.
Její nejlepší výsledek s délkou látky 329 je však i tak přibližně o 10% horší než
nejlepší výsledek nalezený původní prací, jehož řešení mělo délku 300.

Pro látku s horizontálními proužky našly obě jednoduché formy evolucí ve
všech bězích řešení o délce 400, což bude pravděpodobně způsobeno menší délkou
látky, což znamená pouze několik možností pro souřadnici y umístění každého
útvaru.

Tabulka 5.11: Výsledky evolucí na datech jakobs a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 375± 0 382± 12 349± 4 340± 9
horizontální proužky 400± 0 400± 0 368± 12 355± 16
vertikální proužky 422± 8 415± 13 376± 2 366± 10
kostičky 440± 13 435± 13 400± 0 398± 8
hor. šikmé proužky 462± 9 447± 13 411± 7 417± 12
ver. šikmé proužky 470± 8 443± 14 398± 4 415± 13
šikmé kostičky 415± 5 475± 11 410± 6 499± 17
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Mao

Dataset mao se skládá z vysokých úzkých různě velkých tvarů. Díky této
vlastnosti pro něj funguje dobře evoluce permutace a souřadnice x na látkách
s vertikálními proužky, protože je velká šance, že při posunutí tvaru do jiného
proužku moc nezměníme řešení, protože tvary zasahují pouze do malého počtu
vertikálních proužků. Podobné zdůvodnění by mělo platit i pro jednobarevnou
látku, zde je však v pokročilé variantě lepší permutační evoluce, která útvary
přímo skládá do řad co nejblíže vedle sebe místo postupného vyvíjení správné
x-ové souřadnice.

Tabulka 5.12: Výsledky evolucí na datech mao a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 676± 15 675± 22 626± 10 645± 8
horizontální proužky 708± 22 728± 52 648± 20 690± 26
vertikální proužky 819± 14 805± 27 695± 14 655± 20
kostičky 881± 23 887± 35 729± 23 704± 18
hor. šikmé proužky 819± 12 761± 41 723± 15 699± 21
ver. šikmé proužky 813± 12 764± 30 709± 19 710± 24
šikmé kostičky 724± 9 820± 21 818± 16 818± 33

Marques

Ve výsledcích dat marques nejsou velké rozdíly mezi jednoduchou a pokro-
čilou variantou heuristických funkcí, což bude pravděpodobně způsobeno téměř
obdélníkovými tvary střihů. Oproti očekávání dopadla na jednobarevné látce lépe
permutační evoluce, i když jsou tvary různých velikostí, což obvykle bývá výhodné
spíše pro permutační evoluci se souřadnicí x. Může to být způsobeno tím, že tvary
jsou často nekonvexní a nemusí pro ně tedy dobře fungovat mutace posunutí sku-
piny útvarů, protože se dva tvary zaseknou o sebe a ani jeden z nich se nemůže
pohnout doleva ani doprava. Většina útvarů je úzká, což se projevilo hlavně na
látce s vertikálními proužky, kde přinesla lepší výsledky permutační strategie
s x-ovou souřadnicí. Pro látku se šikmými kostičkami jsou opět mnohem lepší
permutační strategie.

Tabulka 5.13: Výsledky evolucí na datech marques a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 635± 9 632± 13 617± 5 637± 15
horizontální proužky 709± 9 698± 29 686± 11 693± 18
vertikální proužky 704± 11 689± 28 676± 6 658± 12
kostičky 772± 15 760± 20 754± 5 720± 14
hor. šikmé proužky 757± 13 721± 24 719± 5 721± 21
ver. šikmé proužky 764± 6 730± 20 702± 7 703± 26
šikmé kostičky 730± 14 836± 39 722± 10 872± 37
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Shapes0

Testovací data shapes0 jsou stejná jako shapes1, jediný rozdíl je v tom, že
v tomto případě nemůžeme vůbec používat rotace mnohoúhelníků. Ve všech pří-
padech dopadla lépe evoluce permutace a x-ové souřadnice, pravděpodobně to
bude tím, že mnohoúhelníky do sebe zapadají nejlépe, když nejsou přímo vedle
sebe či nad sebou, ale trochu diagonálně. Toho však umí permutační evoluce do-
sáhnout pouze v případech, že ji k tomu donutí nějaký jiný polygon, jinak se vždy
snaží polygony spíše umisťovat pod sebe nebo vedle sebe. Druhý typ evoluce nao-
pak někdy útvary umístí téměř správně a mutace posunutí skupiny je pak přisune
úplně k sobě do ideální pozice vůči sobě navzájem.

Nejlepší nalezené řešení o délce 670 (po transformaci) však stále není lepší
než řešení algoritmu TOPOS s délkou 667,5. Podle práce, v níž byl TOPOS před-
staven, však existuje ještě lepší řešení, které je dokonce dlouhé jen 640 jednotek.
Práce inspirovaná TOPOSem a zaměřená na rychlost (Sy, 2020) dosáhla na těchto
datech délky 755, náš algoritmus byl tedy lepší, ale řádově pomalejší. TOPOS byl
pouze o třetinu procenta lepší, ale nejlepší zatím nalezené řešení zmíněné v TO-
POSu by náš algoritmus porazilo o necelých pět procent.

Tabulka 5.14: Výsledky evolucí na datech shapes0 a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 846± 11 829± 14 744± 7 697± 15
horizontální proužky 1009± 11 1019± 15 860± 8 776± 17
vertikální proužky 1078± 9 1052± 16 967± 8 832± 13
kostičky 1307± 15 1297± 24 1136± 8 972± 13
hor. šikmé proužky 1116± 14 1024± 17 933± 8 878± 18
ver. šikmé proužky 1245± 17 1065± 24 932± 16 854± 18
šikmé kostičky 1018± 13 1101± 15 1010± 7 1173± 16

Shapes1

Jak již bylo zmíněno výše, mnohoúhelníky v shapes1 jsou úplně stejné jako
v shapes0, zde však můžeme využít rotace o 180°. Díky tomu jsou výsledky jedno-
duchých variant heuristických funkcí až na drobné odchylky stejné jako v shapes0,
protože tyto rotace nemají na bounding boxy vliv. Výsledky pokročilých variant
heuristických funkcí jsou však vesměs lepší než u shapes0, protože rotace umožní
lepší relativní umístění u dvojic objektů, které k sobě bez rotací nemohly být
moc blízko. Stejně jako v shapes0 dopadla nejlépe pokročilá varianta evoluce
permutace a x-ové souřadnice, pravděpodobně i ze stejného důvodu.

Algoritmus TOPOS byl schopen pro tuto instanci dosáhnout délky 610 a
A fast 2D packing procedure for the interactive design and preparation of laser-
cut objects for fabrication délky 675. Nejlepší výsledek naší permutační evoluce
se souřadnicí x byl 657, tedy mezi těmito dvěma řešeními a o téměř osm procent
horší než TOPOS.
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Tabulka 5.15: Výsledky evolucí na datech shapes1 a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 846± 8 833± 12 731± 7 675± 16
horizontální proužky 1009± 7 1008± 10 846± 10 755± 18
vertikální proužky 1075± 16 1057± 12 940± 8 786± 24
kostičky 1313± 5 1298± 19 1094± 13 942± 27
hor. šikmé proužky 1119± 10 1025± 17 909± 12 842± 26
ver. šikmé proužky 1247± 15 1051± 33 915± 11 853± 22
šikmé kostičky 917± 9 1004± 33 904± 12 1016± 27

Shirts

Data shirts obsahují poměrně velké množství mnohoúhelníků, které lze rozdě-
lit do dvou skupin podle velikosti na velké a malé velice úzké. Podle výsledných
obrázků to vypadá, že toto rozložení způsobovalo oběma evolucím problémy, pro-
tože ve většině případů jsou shluky malých úzkých objektů nahoře a velké objekty
spíše dole, i když by podle mého názoru dávalo smysl umisťovat nejdříve velké
objekty a pak do prostoru mezi nimi malé. U permutační heuristické funkce by
tento přístup mohl působit problémy, protože by se mohlo stát, že nebude možné
malý objekt mezi velké umístit, ale aspoň druhému typu evoluce by se tento po-
stup mohl vyplatit. Pravděpodobně toho však nevyužil, protože u jednobarevné
látky byla lepší permutační evoluce a u ostatních látek kromě šikmých kostiček
dopadla permutační evoluce jen o trochu hůře.

TOPOS pro tato data nalezl řešení o délce 1300, což je o 11% lepší než nejlepší
výsledek naší permutační evoluce délky 1441.

Tabulka 5.16: Výsledky evolucí na datech shirts a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 1518± 11 1486± 35 1454± 9 1490± 34
horizontální proužky 1664± 22 1614± 35 1585± 5 1584± 41
vertikální proužky 1738± 13 1668± 30 1625± 10 1549± 35
kostičky 1934± 23 1858± 19 1799± 13 1713± 24
hor. šikmé proužky 1881± 16 1710± 29 1695± 11 1659± 56
ver. šikmé proužky 1941± 17 1717± 29 1724± 12 1659± 34
šikmé kostičky 1654± 9 1855± 56 1640± 6 1936± 67

Swim

Útvary v datech swim mají mnohem větší počet vrcholů než ostatní data, jsou
tudíž docela přesnými aproximacemi původních střihů. Vede to však k větší vý-
početní složitosti, protože na hodně místech program iteruje přes všechny vrcholy
či všechny hrany.

Ve výsledcích je patrný rozdíl mezi jednoduchými a pokročilými verzemi heu-
ristických funkcí pramenící z faktu, že útvary jsou často nekonvexní a zabírají
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malou část svých bounding boxů. Mezi pokročilými variantami dopadla permu-
tační evoluce se souřadnicí x lépe pro látku s vertikálními proužky, kostičkami
a vertikálními šikmými proužky. Mohlo by to být způsobeno tím, že tato evoluce
obecně pracuje lépe s vertikálními proužky, protože pro x nemá tolik možných
hodnot, z nichž může vybírat. Polygonů je celkem velké množství, což obecně
bývá výhodou pro permutační evoluci, protože druhý typ evoluce si nestihne za
omezený počet generací vyvinout dobré hodnoty x.

Tabulka 5.17: Výsledky evolucí na datech swim a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 969± 10 945± 11 770± 10 793± 14
horizontální proužky 1081± 6 1067± 10 876± 6 935± 39
vertikální proužky 1057± 7 1030± 9 882± 4 831± 24
kostičky 1198± 16 1179± 26 1014± 15 938± 20
hor. šikmé proužky 1186± 12 1104± 48 910± 14 943± 27
ver. šikmé proužky 1259± 6 1133± 15 936± 10 922± 19
šikmé kostičky 916± 11 1033± 12 892± 8 1056± 19

Trousers

Trousers jsou dalším příkladem problému se skupinou malých tvarů a skupi-
nou velkých tvarů, kde se malé polygony hromadily nahoře a dole zůstávaly velké
s obrovskými prostory mezi sebou, což pravděpodobně není nejvhodnější strate-
gie. Je zde však dobře vidět rozdíl mezi oběma typy evolucí, protože se jedná
o dataset s poměrně velkým množstvím mnohoúhelníků. S takovými si asi lépe
poradí permutační heuristika, jak jde vidět na výsledcích, v nichž je tentokrát
lepší u všech druhů látek.

Nejlepší nalezené řešení TOPOSu pro tuto instanci problému mělo po trans-
formaci délku 2741 a A fast 2D packing procedure for the interactive design and
preparation of laser-cut objects for fabrication dosáhl výsledku 2836. Naše po-
kročilá permutační evoluce vydala nejlepší výsledek 1876, což je o čtyři procenta
horší než TOPOS.

Tabulka 5.18: Výsledky evolucí na datech trousers a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 3160± 20 3055± 51 2920± 23 3055± 75
horizontální proužky 3322± 34 3239± 60 3067± 33 3239± 62
vertikální proužky 3372± 47 3223± 81 3105± 20 3223± 52
kostičky 3586± 25 3448± 108 3295± 52 3448± 80
hor. šikmé proužky 3630± 31 3393± 113 3223± 26 3393± 56
ver. šikmé proužky 3670± 26 3341± 93 3293± 27 3341± 72
šikmé kostičky 3101± 9 3433± 82 2990± 29 3433± 76
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Desetkrát shapes1

V tomto testu byly využity polygony ze shapes1, každý z nich však měl de-
setkrát více kopií než v původních datech. Jedním možným řešením tohoto pro-
blému by bylo vzít výsledný obrázek ze shapes1 a dát jej desetkrát pod sebe,
v tabulce však vidíme, že algoritmus často nezvládne dosáhnout délky ze shapes1
vynásobené deseti. V několika případech je tento přístup lepší, například u jed-
noduché varianty evoluce permutace a souřadnice x a jednobarevné látky, jedná
se ale spíše o výjimky.

Pro horizontálně proužkované a šikmě vzorované látky není tak jednoduché
umístit řešení z shapes0 pod sebe. Musí totiž začínat ve správné fázi proužku,
i po přičtení největší vzdálenosti, o níž bychom museli v nejhorším případě řešení
posunout, však vychází lépe či srovnatelně použít deset řešení shapes0 pod sebou.
Je tomu tak hlavně kvůli velké časové náročnosti, která rychle stoupá se zvětšují-
cím se počtem mnohoúhelníků k umístění. Narůstá také velikost prohledávacího
prostoru a evoluce tak má menší šanci najít vhodné řešení.

V tabulce nejsou uvedeny všechny látky, protože běh jedné permutační evoluce
se souřadnicí x trval na takto velkém vstupu velice dlouho. I pouze z dostupných
výsledků je zřejmé, že pro tyto mnohoúhelníky je mnohem lepší umístit pod sebe
deset řešení menších problémů.

Tabulka 5.19: Výsledky evolucí na deseti kopiích shapes1 a různých látkách.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 8740± 38 8203± 30 7642± 22 6824± 99
horizontální proužky 10702± 42 10180± 55 9011± 27 7896± 192
vertikální proužky 11185± 33 10472± 30 9901± 31 8103± 31
šikmé kostičky 9372± 38 10085± 42 9291± 33 10210± 67

Shrnutí výsledků

V tabulce níže můžeme vidět počet případů, kdy byl daný typ evoluce pro
nějaký typ dat nejlepší na dané látce. Nejlepší evoluce byla brána podle nejlepšího
průměru a při dvou stejných nejlepších průměrech dostaly oba typy evoluce půl
bodu.

Tabulka 5.20: Počet nejlepšího umístění dané evoluce na dané látce.
jednoduchá
permutační

jednoduchá
permutační
a x

pokročilá
permutační

pokročilá
permutační
a x

jednobarevná 0 0 8 8
horizontální proužky 0 0 6 10
vertikální proužky 0 0 2 14
kostičky 0 0 1 15
hor. šikmé proužky 0 0 7 8
ver. šikmé proužky 0 0 7,5 7,5
šikmé kostičky 4 0 11 0
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Ve všech případech kromě šikmých kostiček vyhrává pokročilá permutační
evoluce s x, která je však výrazně pomalejší než často srovnatelná permutační
evoluce. Pro šikmé kostičky se určitě hodí využít pokročilou permutační evoluci.

Kromě šikmých kostiček, kdy jsou jednoduché a pokročilé varianty heuris-
tických funkcí stejné, nikdy nedošlo k tomu, že by jednoduchá varianta dávala
lepší výsledky než pokročilá. Z tohoto důvodu je zde uvedena ještě druhá tabulka
srovnávající pouze jednoduché varianty heuristických funkcí. Toto porovnání není
úplně férové, protože permutační heuristika má k dispozici desetkrát méně ge-
nerací než permutační heuristika se souřadnicí x. Má však také mnohem menší
prohledávací prostor, protože se nemusí vůbec zabývat hodnotou x, a tedy jí stačí
méně generací na nalezení podobného výsledku. Heuristická funkce také nemusí
být schopna najít některá řešení, která jsou pro heuristickou funkci evoluce se
souřadnicí x dostupná.

Ve všech případech dopadla lépe druhá evoluce, může tomu tak však být
i právě kvůli většímu počtu generací. Rozdíl je větší pro vzorované látky, v nichž si
vede permutační evoluce se souřadnicí x ještě lépe než u jednobarevných. S větším
počtem generací se však snižuje rychlost výpočtu, evoluci je tedy vhodné vybrat
podle konkrétního typu problému a dostupného času pro výpočet.

Tabulka 5.21: Počet nejlepšího umístění jednoduché varianty dané evoluce na
dané látce.

permutační permutační
a x

jednobarevná 4,5 11,5
horizontální proužky 4 12
vertikální proužky 0,5 15,5
kostičky 1,5 14,5
hor. šikmé proužky 0 16
ver. šikmé proužky 0 16

5.5 Příklady výstupů
Na následujících obrázcích můžeme vidět příklady výstupů algoritmů na ně-

kolika datech a látkách.
Obrázek 5.2 ukazuje rozmístění polygonů pokročilou heuristickou funkcí per-

mutační evoluce v případě, že zvýrazněné polygony musí být na přehybu látky,
a obrázek 5.3 znázorňuje rozmístění polygonů nacházejících se ve dvou různých
skupinách horizontálních proužků. V rámci skupiny mají polygony pro lepší pře-
hlednost nulové posuny a zvýrazněné mnohoúhelníky patří do jiné skupiny než
všechny ostatní.
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Obrázek 5.2: Rozmístění polygonů, z nichž některé musí být na přehybu látky.

Obrázek 5.3: Rozmístění polygonů ve dvou různých skupinách horizontálních
proužků.
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Na obrázcích 5.4 vidíme výsledné řešení různých typů evolucí na různých
látkách. Každý využitý dataset se zde objevuje jednou.

Obrázek 5.4: Ukázky výsledků různých typů evolucí na různých látkách a datech.
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Závěr
Výsledkem práce jsou dva různé typy evoluce použitelné při rozmisťování

střihů na látku. Tyto algoritmy se snaží střihy rozmístit tak, aby se nepřekrý-
valy a při pevné šířce využívaly co nejkratší část látky. Algoritmy jsou schopny
pracovat s požadavkem, aby určité střihy byly vždy umístěny na přehyb látky,
nebo s návazností vzorů na střizích.

V úvodu práce jsme si stanovili cíle, kterých je potřeba v této práci dosáhnout.
Prvním cílem byl návrh a implementace algoritmu pro rozmístění střihu na látku.
V kapitole 4 jsou popsány celkem čtyři algoritmy využitelné k tomuto účelu. Jedná
se o dva typy evoluce, z nichž každý obsahuje dvě různé možnosti heuristické
funkce. Tyto algoritmy fungují obecně o trochu hůře než nejlepší algoritmy ze
souvisejících prací, přesto však délku látky minimalizují a jsou pro tento účel
použitelné.

Druhým cílem práce byla úprava algoritmu tak, aby fungoval pro vzorované
látky. Toho jsme docílili tím, že jsme si vzory látek rozdělili na případy jed-
nobarevné látky, látky s horizontálními nebo vertikálními proužky, kostičkami,
horizontálními a vertikálními šikmými proužky a šikmými kostičkami. Na ně-
který z těchto případů je převoditelný téměř každý vzor látky, nepravidelnými
vzory se nebudeme zabývat, protože je pro ně jednodušší střihy rozmístit manu-
álně. Operátory evolucí i heuristické funkce jsou implementovány tak, aby střihy
rozmisťovaly podle podmínek vycházejících ze vzoru látky. Střihy se také mohou
potřebovat nacházet na přehybu látky, v programu je toto vyřešeno tak, aby se
vždy nacházely na levém okraji látky a nemohly se překlápět.

Posledním cílem práce bylo otestování a porovnání algoritmu. Heuristické
funkce programu jsou otestovány několika sty unit testy pro různé typy látek
i jedinců, které byly při vývoji velice nápomocné. Obě evoluce byly dále otesto-
vány s několika různými množinami mnohoúhelníků a několika látkami v kapitole
5, kde se nacházejí i srovnání algoritmů mezi sebou a porovnání se známými vý-
sledky pro jednobarevnou látku v případech, že jsou známé výsledky dostupné
a převoditelné na náš případ.

Pro většinu množin mnohoúhelníků i látek dopadla nejlépe pokročilá varianta
heuristické funkce permutační evoluce se souřadnicí x. Jedinou výjimkou je látka
s šikmými kostičkami, kde ve všech případech vydala lepší řešení evoluce per-
mutace. Naopak u látek s klasickými kostičkami je vždy lepší použít druhý typ
evoluce.

Pokročilé typy heuristických funkcí běží výrazně déle než jejich jednoduché va-
rianty, pokud tedy máme téměř obdélníkové mnohoúhelníky, je často výhodnější
využít jednoduchou variantu.

Ačkoli jsme tedy cíle práce více či méně úspěšně splnili, je zde stále prostor
pro vylepšení. Jedním ze zajímavých způsobů rozšíření by mohla být větší inspi-
race v souvisejících pracích a zakomponování již známých přístupů do evoluce ve
formě křížení, mutace či heuristické funkce. Například algoritmus TOPOS (Oli-
veira a kol., 2000), jenž je popsán v kapitole 3.1, obsahuje variantu rozmístění
útvarů podle jejich daného pořadí, která by se dala využít v kombinaci s naší
evolucí permutace.

Algoritmus TOPOS však nepočítá se vzorovanými látkami, bylo by tedy třeba
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jej o tuto funkcionalitu rozšířit. Algoritmus postupuje tak, že si vypočítá no-fit-
polygon a z něj vybere nejlepší umístění. Nejjednodušším rozšířením na vzorované
látky by tedy bylo uvažovat jen takové body no-fit-polygonu, které současně od-
povídají i správným fázím proužku. Jednalo by se tedy o průniky no-fit-polygonu
s přímkami reprezentujícími správné umístění v proužku či body v případě kos-
tiček. Je zde však očividný problém, a to, že u kostiček nemusí žádný průnik ani
existovat. Abychom tedy použili no-fit-polygon v případě vzorovaných látek, mu-
seli bychom upravit jeho definici například tak, že by pro každý bod z původního
no-fit-polygonu obsahoval bod odpovídající žádoucím fázím proužků, který je mu
nejblíže, což by vyústilo ve velice komplikovaný výpočet.

Dalším velkým zlepšením by byla ještě větší optimalizace heuristických funkcí
a lepší řešení zaokrouhlovacích chyb, které se stávaly zdrojem mnoha problémů.
Zrychlení heuristických funkcí by přineslo celkové zrychlení programu a tím i lepší
výsledky hlavně evoluce permutace a souřadnice x a obou evolucí na látce se
šikmými kostičkami, protože v těchto případech jsme často museli použít méně
generací, než by bylo vhodné, z čistě časových důvodů.
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A. Přílohy
A.1 Uživatelská dokumentace

V této části se zaměříme na uživatelský pohled na program a popíšeme si, jak
by se měl spouštět. Také si specifikujeme a ukážeme formát jeho vstupů i výstupů.

A.1.1 Spuštění programu
Program je možné spustit pomocí spustitelného projektu Executor, který při-

jímá čtyři parametry. Prvním z nich je název složky v adresáři ./data, v níž se
nacházejí konfigurace látky fabric.json a množina mnohoúhelníků polygons.json.
Výstupy programu se uloží do adresáře s konfiguracemi látky a mnohoúhelníků
do složky s názvem daným druhým parametrem programu. Třetí parametr určuje
počet nezávislých běhů pro každou konfiguraci programu. Čtvrtým parametrem
je jméno souboru s evoluční konfigurací. Tento parametr je pouze volitelný a
v případě, že není dodán, se využijí postupně všechny soubory ve složce ./evolu-
tionConfigs. Pro spuštění programu je potřeba mít nainstalovaný .NET 5.0.

A.1.2 Vstupní konfigurace
Celý vstup programu je rozdělen do tří konfigurací, jež se věnují mnohoúhel-

níkům, látce a evoluci. Konfigurace je rozdělena hlavně pro snadné ladění pa-
rametrů evoluce a pro možnost vyzkoušení několika různých látek i evolucí na
stejnou skupinu mnohoúhelníků. Konfigurace odpovídají třídám PolygonConfig,
FabricConfig a EvolutionConfig v projektu EvolutionCore.

Konfigurace mnohoůhelníků

Konfigurace mnohoúhelníků je tedy JSON soubor popisující vstupní seznam
mnohoúhelníků. Pro každý z nich musí být uveden počet jejich kopií, skupina ver-
tikálních i horizontálních proužků a požadovaný posun v obou skupinách. Pokud
skupina není uvedena, počítá se posun od začátku proužku. Pokud není uveden
ani posun, nemusíme při umisťování tvaru brát zřetel na vertikální nebo horizon-
tální vzor. Dále je potřeba uvést, zda se mnohoúhelník musí nacházet na přehybu
látky, a nakonec seznam všech vrcholů mnohoúhelníku. Ukázka níže zobrazuje
konfiguraci s pouze jedním mnohoúhelníkem.

[
{

"Count": 1,
"HorizontalGroupId": 0,
"VerticalGroupId": 0,
"HorizontalDelta": 0,
"VerticalDelta": 0,
"OnFold": false,
"Points": [

{
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"X": 0,
"Y": 0

},
{

"X": 0,
"Y": 100

},
{

"X": 100,
"Y": 100

}
]

}
]

Konfigurace látek

Konfigurace látek je také soubor ve formátu JSON, v němž můžeme nalézt
seznam konfigurací všech látek, pro které hledáme umístění střihů. U každé látky
musí být uvedena její šířka, dále nás zajímá šířka, výška a rotace proužků a také
to, zda je látka horizontálně či vertikálně symetrická. Na ukázce níže můžeme
vidět jednoduchou konfiguraci jednobarevné látky s šířkou 380.

[
{

"Width": 380,
"StripeHeight": null,
"StripeWidth": null,
"HorizontallySymmetrical": true,
"VerticallySymmetrical": true,
"Rotation": 0

}
]

Konfigurace evolucí

Posledním vstupním JSON souborem je konfigurace evolucí, kde se opět jedná
o seznam parametrů všech evolucí, které chceme na dané látky a střihy vyzkoušet.
V každé z nich jsou určeny parametry počet generací, počet jedinců v populaci,
seed pro generátor náhodných čísel, mutace, křížení a název typu heuristiky a evo-
luce. Mutace i křížení jsou dány dvojicí, první část je název operátoru a druhá
jeho pravděpodobnost. Následující ukázka konfigurace zobrazuje jednu evoluci
permutace s jednoduchou heuristikou a třemi mutacemi.

[
{

"PopulationSize": 50,
"Generations": 50,
"Seed": 0,
"MutationsParams": [
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{
"Item1": "SwapMutation",
"Item2": 0.75

},
{

"Item1": "MoveMutation",
"Item2": 0.35

},
{

"Item1": "ReverseMutation",
"Item2": 0.7

}
],
"CrossoverParams": {

"Item1": "OrderCrossover",
"Item2": 0.05

},
"HeuristicName": "Heuristic",
"EvolutionName": "PermutingEvolution"

}
]

A.1.3 Výstupy programu
Program produkuje několik výstupních souborů obsahujících informace o vý-

sledcích a celém běhu programu. Pro každou kombinaci konfigurace evoluce a lát-
ky vytvoří program složku s daty k tomuto běhu programu. Dále z každého běhu
agreguje nejlepší jedince z poslední generace do složky best pro snadnější porov-
návání výsledků.

Ve složce běhu programu můžeme najít soubor run.txt se všemi jedinci z po-
pulace v každé generaci. U všech jedinců je vypsána délka látky a permutace
mnohoúhelníků, v případě evoluce x-ové souřadnice i s jejich pozicemi. Dalším
souborem je stats.txt, který pro každou generaci obsahuje minimální a maximální
délku látky, ale také délku látky jedinců, kteří byli svou délkou látky ve čtvrtině,
polovině a třech čtvrtinách populace.

Složka běhu obsahuje také složku images, kde pod číslem generace najdeme
obrázek rozložení nejlepšího jedince v populaci ve formátu svg, a složku indivi-
duals, v níž se nacházejí k těmto obrázkům serializovaní jedinci, které můžeme
použít například k testování heuristických funkcí.

Již zmíněná složka best obsahuje obrázky nejlepších jedinců z posledních ge-
nerací všech běhů evoluce a textový soubor best.txt, v němž je vypsána délka
nejlepších jedinců posledních generací a parametry evoluce, s nimiž bylo tohoto
výsledku dosaženo. Jedinci jsou sloučeni do skupin podle různých látek, aby lépe
vynikl rozdíl mezi různými parametry evolucí, protože látky jsou většinou dané
a hledáme nejlepší soubor parametrů evoluce.
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A.2 Vývojová dokumentace
V této příloze se blíže podíváme na implementaci a použité postupy. Popíšeme

si strukturu výsledného programu, jeho hlavní části a vztahy mezi nimi. Program
byl napsán v jazyce C# za použití platformy .NET 5.0 a Visual Studio 2019
Enterprise. Dále jsou v něm využity nugetové balíčky IronXL.Excel (Iron Software
LLC, 2020), Newtonsoft.Json (Newton-King, 2008), Svg (svg, 2019), NUnit (Poole
a Prouse, 2019) a NUnit3TestAdapter (Poole a Sandstorm, 2019).

Celý program se skládá ze čtyř projektů, které se jmenují Executor, Evolution-
Core, TestsEvolutionCore a ConfigGenerator. Projekt EvolutionCore je knihovna,
v níž se odehrává celá logika evoluce, projekt TestsEvolutionCore slouží k testova-
cím účelům a další dva jsou spustitelné projekty. Executor nahrává vstupní data
pro evoluci a zpracovává její výstupy a ConfigGenerator lze použít pro vygene-
rování konfigurací parametrů látky nebo evoluce v případě, že jich potřebujeme
větší množství například kvůli ladění parametrů. Jeho další funkcí je importování
dat z různých formátů do jednotného formátu podporovaného naším programem.

A.2.1 Projekt EvolutionCore
Jak již název napovídá, EvolutionCore je knihovna, která má na starosti

hlavně fungování evoluce, z níž nejsložitější části jsou heuristické funkce, které
ohodnocují jedince. Základní kostra evoluce je umístěna ve třídě Evolution.

Třída Evolution

Tato třída má jednu veřejnou metodu Solve, která jako parametry dostává
konfiguraci parametrů pro evoluci, specifikaci látky a seznam mnohoúhelníků,
které chceme na látku rozmístit. Podle těchto parametrů poté provede evoluci
a ve výstupu metody vrátí vytvořenou populaci pro každou generaci jako seznam
jejích jedinců. Její výstup tedy obsahuje celou informaci o proběhlé evoluci a lze
z něj vytvořit statistiky nutné ke zhodnocení efektivity. Evoluce běží ve více
vláknech, paralelně se vyhodnocují jedinci a vytváří nová populace.

Metoda Solve volá ještě dvě další privátní metody uvnitř stejné třídy, jedna
z nich se stará o vytvoření počáteční populace a druhá o vyvinutí aktuální popu-
lace pomocí mutací a křížení do populace následující.

Třída je stejná pro evoluci permutace i permutace a x-ové souřadnice, má
však generický parametr, který určuje typ jedince a tedy i evoluce. Také další
třídy a metody jsou často generické podle typu jedince, zaručí se tím, aby se
vždy prováděly operace pro správnou reprezentaci jedince, například vytváření
nového náhodného jedince nebo jeho vyhodnocování heuristickou funkcí.

Třída Individual

Individual je abstraktní třída, která reprezentuje jedince v evoluci. Má dva
potomky, PermutingIndividual, který reprezentuje jedince pouze permutací mno-
hoúhelníků, a PositioningIndividual, jenž navíc k permutaci vyvíjí i x-ovou sou-
řadnici. Jak již bylo zmíněno výše, typ jedince se v některých dalších třídách
využívá jako generický parametr, podle něhož se určuje, o který typ evoluce se
jedná.
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Oba typy jedinců obsahují především rozmístění mnohoúhelníků na látku a vý-
slednou látku, tedy oba výstupy heuristické funkce. Tyto výstupy se nemutují ani
nekříží, jejich nedefinovaná hodnota znamená, že jedinec ještě nebyl ohodnocen.
Dále v obou jedincích můžeme najít také počáteční fáze horizontálních i vertikál-
ních proužků pro všechny skupiny mnohoúhelníků.

PermutingIndividual má ještě navíc seznam mnohoúhelníků bez jejich pozic,
na němž provádí mutace a křížení jedinců. Tento seznam je poté heuristickou
funkcí převeden do výše popsaného rozmístění mnohoúhelníků, tedy jejich se-
znamu s pozicemi. PositioningIndividual jako vstup do heuristické funkce používá
rovnou seznam s pozicemi, v nichž nedefinuje proměnnou y, kterou poté doplní
heuristická funkce.

Třída Polygon

Třída Polygon reprezentuje mnohoúhelník určený k umístění na látku. Obsa-
huje hlavně pro testovací účely jeho identifikátor, ale také seznam jeho vrcholů,
informaci, zda je mnohoúhelník horizontálně nebo vertikálně převrácený oproti
vstupu, jestli musí být na přehybu, zda jsou vrcholy uspořádány po směru hodi-
nových ručiček a jaké podmínky musí útvar splňovat vzhledem k horizontálním
nebo vertikálním proužkům, pokud se budou na látce nacházet.

Třída také obsahuje několik metod, které pomáhají heuristickým funkcím při
manipulaci s mnohoúhelníky. Třída Polygon společně s pozicí polygonu jsou také
položkami třídy PositionedShape, která nabízí několik metod hlavně pro nalezení
absolutních pozic vrcholů a hran umístěného mnohoúhelníku.

Třída Operator

Mutace i křížení jsou odvozeny od abstraktní třídy Operotor, která obsahuje
generátor náhodných čísel a pravděpodobnost daného operátoru. Jejími přímými
potomky jsou UnaryOperator sloužící jako rodičovská třída pro mutace a Bina-
ryOperator pro křížení.

BinaryOperator i všechny třídy od něj odvozené definují funkci Apply, jež
aplikuje křížení na dva jedince dané v parametrech podle datové položky určující
pravděpodobnost křížení.

V případě třídy UnaryOperator a mutací se metoda, také se jménem Ap-
ply, vztahuje pouze na jednoho jedince. Podle výchozí implementace se mutace
opakuje, než je náhodně vygenerované číslo větší než pravděpodobnost mutace.
Odvozené třídy mají však možnost toto chování přepsat, pokud se mutace nehodí
pro opakované spouštění.

Mutace i křížení jsou definovány zvlášť pro oba typy evoluce a jsou v programu
rozděleny do složek i rozdílných jmenných prostorů stejně jako heuristické funkce
a jedinci také určeni pouze pro jeden druh evoluce.

Rozhraní IHeuristic

Interface pro heuristické funkce IHeuristic má dvě metody, Evaluate a Same-
Polygons. SamePolygons dostane na vstupu dva mnohoúhelníky a má rozhodnout,
jestli jsou z pohledu heuristické funkce totožné. U pokročilých variant heuristic-
kých funkcí totiž pro rovnost potřebujeme, aby tvary měly stejné všechny vrcholy,
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ale u jednoduchých nám stačí, když mají stejnou výšku a šířku. U obou je nutné,
aby měly stejné podmínky týkající se proužků a nutnosti být na přehybu látky.
Když totiž takové dva tvary v jednoduchých variantách heuristických funkcí pře-
hodíme, dostaneme úplně stejné rozmístění jako předtím, jen s vyměněnými tvary,
takže délka látky se nemůže změnit.

V metodě Evaluate se odehrává hlavní logika heuristických funkcí. Na vstupu
dostává jako parametry jedince, jehož má ohodnotit, a specifikaci použité látky
a jako výstup nevrací nic, ale rozmístění mnohoúhelníků na látce stejně jako
délku látky uloží do objektu jedince. Tato metoda je nejkomplikovanější částí
celého programu a využívá v implementacích rozhraní řadu dalších privátních
metod. Evoluce permutace i evoluce permutace a x-ové souřadnice mají každá
dvě varianty, z nichž každá má samostatnou třídu. Složitější varianta je vždy
potomkem varianty jednodušší a přepisuje vždy jen ty části programu, v nichž
se potřeby jednoduché a pokročilé verze liší. Heuristická funkce typicky rozlišuje
zvlášť případy šikmých proužků, protože jejich implementace se velmi liší. Po-
stup pro umisťování mnohoúhelníků na látku s šikmými kostičkami je u obou
heuristických funkcí stejný pro jednodušší i složitější variantu, je tedy nutné jej
implementovat pouze v jednodušší variantě.

Mezi heuristickými funkcemi existuje řada podobností a sdíleného kódu. Ten
se nachází ve statické třídě Helper, která sdružuje metody využívané ve zdánlivě
nesouvisejících částech programu.

Konfigurační třídy

Parametry látky specifikuje třída FabricConfig, kterou je možné serializovat do
souboru ve formátu JSON. V této třídě se nacházejí informace o šířce látky, výšce
a šířce proužků a rotaci ve stupních, ze kterých se dají vypočítat šířka a výška
šikmých proužků a další hodnoty užitečné pro geometrické výpočty především
heuristických funkcí.

Parametry pro evoluci mají na rozdíl od látky dvě podoby, protože je po-
třebujeme jak serializovat, tak používat jejich odkazy na jiné třídy, například
křížení a mutace. Serializovatelná třída se nazývá EvolutionParams a obsahuje
obecné parametry evoluce jako počet generací nebo velikost populace a názvy
a parametry mutací a křížení v textovém formátu. Důležitou metodou je GetE-
volutionConfig, která vytvoří instance křížení, mutací, tříd heuristických funkcí
a generátoru náhodných čísel a uloží je do třídy nazvané EvolutionConfig, jež se
bude při evoluci používat.

Poslední serializovatelnou třídou je PolygonConfig, která obsahuje veškeré
vstupní data o jednom mnohoúhelníku. Od třídy Polygon, seznam jejíž instancí
dostaneme pomocí metody GetPolygons, se liší pouze tím, že nemá identifikátor
mnohoúhelníku, navíc se v ní však nalézá informace o tom, kolik kopií tohoto
mnohoúhelníku máme v evoluci umístit. PolygonConfig tedy může reprezentovat
i množinu stejných útvarů, ne pouze jeden, a při zavolání metody GetPolygons
z ní vytvoříme žádaný počet kopií. Kopie budou mít po sobě jdoucí identifikátory
a identifikátor první z nich dostane metoda na vstupu.
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A.2.2 Projekt Executor
Projekt Executor slouží primárně ke spouštění evoluce a ke zpracování jejích

výstupů. Skládá se jen ze dvou tříd, Program a Writer. Třída Program řízena
hlavní metodou nejprve podle parametrů z příkazové řádky načte konfigurace
mnohoúhelníků, látky a evoluce. Konfigurací látek a evolucí však může být více,
hlavně kvůli testovacím účelům, a proto spustí evoluci pro každou dvojici (látka,
evoluce). Jako výstup evoluce dostane populace ze všech generací, ze kterých poté
může vygenerovat výstup celého programu pomocí třídy Writer.

Tato třída obsahuje metody důležité pro ukládání výstupů z evoluce. Metoda
WriteStats slouží pro uložení jednoduchých statistik z celého běhu programu,
které můžeme použít především pro ladění parametrů. Další velice důležitou me-
todou je Draw, jejímž účelem je vygenerování obrázku ve formátu svg odpovídají-
cího rozložení mnohoúhelníků na látce podle jedince, kterého dostane na vstupu.
Musí tedy vykreslit všechny mnohoúhelníky na správných pozicích a znázornit
rovné či šikmé proužky na látce.

A.2.3 Projekt TestsEvolutionCore
Testovací projekt TestsEvolutionCore testuje především heuristické funkce,

protože jejich implementace je komplikovaná a je v nich největší pravděpodob-
nost chyb. Pro každou heuristickou funkci tedy máme dvě třídy, jednu pro rovné
proužky a druhou pro šikmé. Tyto třídy obsahují testy, které nejprve správně
nastaví heuristickou funkci a parametry látky, a poté touto heuristickou funkcí
ohodnotí testovací jedince, kteří jsou různí pro oba typy evoluce, a vykreslí jejich
obrázky. Tyto obrázky poté porovnají s očekávanými obrázky, se kterými by se
v ideálním případě měly naprosto shodovat.

A.2.4 Postupy použitelné pro rozšíření programu
Na tomto místě se seznámíme s několika možnostmi, jak evoluci i celý program

dále rozšířit. Možností, jak přidat další aspekty, je samozřejmě spousta, zde se
však budeme věnovat jen těm nejtypičtějším.

Přidání nového operátoru

Přidání mutace nebo křížení je pravděpodobně nejjednodušší varianta, jíž lze
evoluci upravit. Prvním krokem k tomu je vytvoření nové třídy jako potomka
UnaryOperator pro křížení a BinaryOperator s typovým parametrem daným evo-
lucí, do níž chceme operátor přidávat. V případě křížení a mutací, u kterých je
vhodné, aby proběhly pouze jednou, musíme implementovat příslušnou metodu
Apply. U mutací, u nichž je žádoucí i opakování, můžeme použít výchozí imple-
mentaci této funkce, která podle dané pravděpodobnosti volá funkci ApplyOnce.
Do této funkce tedy v tomto případě musíme napsat logiku nové mutace. Poté již
stačí textovou reprezentaci nového operátoru přidat do metody GetPositionin-
gEvolutionConfig nebo GetPermutingEvolutionConfig ve třídě EvolutionParams
jako novou větev programu, která vytvoří instanci nově vytvořené třídy se zada-
nými parametry.
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Přidání nové heuristické funkce

Při přidávání heuristických funkcí můžeme postupovat velice podobně jako
u operátorů. Nejprve tedy vytvoříme pro tuto funkci třídu, která musí implemen-
tovat rozhraní IHeuristic s typovým parametrem odpovídajícím upravovanému
typu evoluce. Poté v této třídě musíme implementovat obě metody rozhraní, tedy
detekce toho, kdy se dva tvary rovnají, a opravdové rozmístění útvarů na látku
podle daného jedince. Heuristickou funkci poté také přidáme do EvolutionParams
tak, aby bylo možno ji zadat v konfiguraci evoluce.

Přidání nové reprezentace jedince

Přidání nové reprezentace v podstatě znamená přidání nového typu evoluce.
Dosáhneme toho vytvořením nové třídy jedince, která je potomkem abstraktní
třídy Individual. V této třídě musíme implementovat metody InitRandomly, jež
náhodně zinicializuje jedince pro jeho použití v počáteční populaci, a Equals, která
rozhodne o dvou jedincích, jestli jsou stejní. Pro nového jedince je také potřeba
vytvořit operátory a heuristickou funkci pomocí postupů popsaných výše.

Nový typ evoluce musíme přidat i do EvolutionParams do metody GetEvo-
lutionConfig podobně, jako tam jsou obsaženy dva výchozí typy evoluce. Je ale
nutné jej vložit i do metody PerformAllEvolutions ve třídě Program v programu
Executor jako novou větev.
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