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Úvod

Problém  strojového  učení  rozpoznávání  formálních  jazyků  je  rozsáhlé  a 
ve své  podstatě  obtížné  téma.  Jazyky,  které  chceme rozpoznávat,  můžeme popsat 
úplným  způsobem,  například  gramatikou  rozpoznávající  daný  jazyk.  V takovém 
případě pak stačí při  rozpoznávání  slov jazyka ověřovat podle popisu jazyka zda 
slovo patří  či  nepatří  do  zkoumaného jazyka  a  žádné učení  není  třeba  provádět. 
Na druhou  stranu,  jazyky,  které  chceme  rozpoznávat,  můžeme  ale  také  popsat 
neúplným způsobem. Takovým popisem může být konečná množina slov patřících 
do  jazyka  a  konečná  množina  slov,  které  do  jazyka  nepatří.  V takovém případě 
umíme určit jen u několika málo slov, zda do zkoumaného jazyka patří či do jazyka 
nepatří. Pro všechna ostatní slova je třeba skutečnost, zda patří či nepatří do jazyka, 
nějakým  způsobem odhadnout.  A právě  hledáním  takovýchto  odhadů  se  zabývá 
strojové  učení  rozpoznávání  formálních  jazyků,  v  tomto  případě  z  pozitivních  a 
negativních příkladů slov [EyrHigJan].

Pro  učení  je  důležité  navrhnout,  jakým  způsobem  budeme  reprezentovat 
naučené informace, na základě kterých budeme rozhodovat, která slova do jazyka 
patří a která nepatří. Bylo by vhodné, aby tato reprezentace umožňovala popisovat co 
nejširší  třídu  z  Chomského  hierarchie.  K  tomuto  účelu  by  se  mohl  hodit  popis 
pomocí  gramatik,  ale  stejně  dobře  můžeme  použít  popis  pomocí  restartovacích 
automatů [MrazOttoPlat].

Tato  práce  se  zabývá  problémem  strojového  učení  formálních  jazyků 
na základě předložené konečné množiny příkladů slov patřících do jazyka a konečné 
množiny  příkladů  slov,  které  do  jazyka  nepatří.  Pro  reprezentaci  naučených 
informací je použita omezená verze restartovacích automatů.

Cílem práce  je  navrhnout  metodu vylepšení  učení  restartovacích  automatů 
pomocí evolučních algoritmů z pozitivních a negativních vzorů popsanou v [Bas]. 
Nová metoda by měla umožňovat přizpůsobení konkrétním typům jazyků, pro které 
bude využívána. 

Druhým cílem je vytvořit testovací systém, který bude umožňovat nastavení 
různých  parametrů  restartovacích  automatů,  evolučního  algoritmu  a  generátoru 
nových pravidel. K úspěšnému testování je také třeba vybrat množství formálních 
jazyků a vytvořit  generátor  těchto  jazyků.  Pomocí  testovacího systému pak bude 
možné  zkoumat  vliv  uživatelem  zvolených  parametrů  na  spolehlivost  učícího 
procesu. 
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V první kapitole jsou popsány evoluční algoritmy, je zde uveden také nově 
navržený způsob selekce. V druhé kapitole jsou zavedeny formální jazyky, gramatiky 
a  restartovací  automaty  s  omezeným kontextem včetně  jejich  motivace  redukční 
analýzou. Ve třetí kapitole je popsán způsob učení restartovacích automatů pomocí 
evolučních  algoritmů.  Ve  čtvrté  kapitole  je  navrženo  možné  vylepšení  učícího 
algoritmu pomocí vkládání nově generovaných pravidel podle specifické struktury 
umožňující variabilní popis nově generovaných pravidel. V páté kapitole bude čtenář 
seznámen s testovacím systémem, se seznamem parametrů, které je možno nastavit, s 
množinami  připravených  jazyků,  se  seznamem sad  pravidel  a  s  formátem grafů 
vykreslovaných pro vyhodnocení výsledků simulace. V šesté kapitole je pro několik 
různých nastavení parametrů provedeno vyhodnocení průběhu evolučního algoritmu 
a vyhodnocení testů pro nalezené restartovací automaty. 

Tato práce navazuje na diplomovou práci Stanislava Basovníka [Bas], která se 
zabývala učením omezených restartovacích automatů pomocí genetických algoritmů. 
Pro  účely  mojí  práce  bylo  třeba  mnohé  úseky  převzatého  kódu  modifikovat  se 
zachováním  stejné  nebo  rozšířené  funkcionality.  Program  byl  dále  rozšířen 
o generátor nových pravidel a strukturu, která umožňuje uživateli specifikovat vzory 
pravidel,  podle  nichž  budou  nová  pravidla  generována.  Výsledný  program  je 
na přiloženém CD.
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1. Evoluční algoritmy

Evoluční  algoritmy byly inspirovány biologií,  podobně jako mnoho jiných 
lidských  výtvorů.  Charles  Darwin  publikoval  v  roce  1859  knihu On the  Origin  
of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races  
in the  Struggle  for  Life  (O  vzniku  druhů  přírodním  výběrem,  neboli  uchováním  
prospěšných  plemen  v  boji  o  život)[Darwin],  kde  byla  poprvé  popsána  evoluce 
živočichů i rostlin. 

V přírodě jedinci soupeří o potravu a prostor k přežití, chrání se před predá-
tory a usilují o vlastní reprodukci. Nejsilnější jedinci, kteří v tomto úkolu obstojí, 
mají  šanci  déle  žít  a  mít  relativně  větší  počet  potomků v  porovnání  se  slabšími 
jedinci.  Navíc vhodnou kombinací vlastností  rodičovského páru mohou vzniknout 
potomci s lepšími vlastnostmi než měl kterýkoliv z rodičů. 

Myšlenka  vývoje  populace  podle  principu  přirozeného  výběru  a  přežití 
nejschopnějších  jedinců  motivovala  vznik  evolučních  algoritmů.  V  evolučních 
algoritmech je vytvořena populace jedinců, kde každý jedinec reprezentuje vhodným 
způsobem zakódované řešení problému. Pro nalezení silných jedinců, kteří mají větší 
šanci  podílet  se  na  dalším  vývoji  hledání  řešení,  musí  být  kvalita  jedince 
kvalifikovatelná.  Každému  jedinci  je  přiřazena  fitness,  což  je  ohodnocení,  které 
vyjadřuje  míru  kvality  řešení  konkrétního  jedince  vzhledem k  celkovému  řešení 
problému. Napodobením náhodného procesu přirozeného výběru spolu s geneticky 
inspirovanými operátory křížení  a  mutace je  dána jedincům možnost  reprodukce. 
Z původní populace a jejího potomstva vznikne nová generace a tím je simulován 
jeden evoluční cyklus.

Evoluční algoritmy jsou převážně využívány na řešení optimalizačních úloh. 
Při mnohonásobném  opakování  evolučního  cyklu  jsou  výběrem  upřednostňováni 
silnější jedinci, kteří odpovídají optimálnějšímu řešení zadané úlohy. Jejich vlastnosti 
se šíří v populaci a kombinují se s vlastnostmi jiných silných jedinců. Po určitém 
počtu  generací  tak  může vzniknout  jedinec,  který  představuje  řešení  odpovídající 
přijatelnému  nebo  dokonce  optimálnímu  řešení  problému.  Protože  evoluční 
algoritmus zahrnuje náhodný proces, nelze nalezení optimálního řešení garantovat. 
V porovnání  s  tradičními  optimalizačními  algoritmy  jsou  evoluční  algoritmy 
robustnější díky velké populaci řešení a umí řešit univerzálnější problémy, protože 
jsou navrženy jako slepý algoritmus hledající řešení pouze na základě ohodnocení 
jedinců.
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V této kapitole jsou popsány jednotlivé části evolučního algoritmu. V sekci 
1.1. je uveden vztah mezi jedincem populace a řešením zkoumané úlohy, v sekci 1.2. 
je popsán způsob ohodnocení jedinců a v sekci  1.3.  je popsána mutace a křížení. 
Sekce 1.4. vysvětluje selekci – způsob výběru jedinců do další generace, sekce 1.5. 
podrobněji  popisuje  turnajovou  selekci,  v  sekci  1.6.  je  navržen  nový  algoritmus 
modifikované selekce pro více jedinců a v sekci  1.7.  je k němu popsán algoritmus. 
Sekce  1.8.  vysvětluje,  jak  se  dají  zachovat  silní  jedinci  do  dalších  generací,  a 
na závěr v sekci 1.9. je popsán běh evolučního algoritmu. 

Evoluční  algoritmy  byly  podrobně  popsány  a  zpracovány  již  mnohokrát, 
je možné je najít například v [Goldb, Hyn].

1.1. Kódování

Každý jedinec populace představuje jedno řešení problému a toto řešení je 
třeba  vhodným  způsobem  zakódovat.  Rozlišování  mezi  řešením  a  jeho  kódem 
odpovídá rozlišování mezi fenotypem a genotypem jedince. Fenotyp je soubor všech 
pozorovatelných  vlastností  jedince,  genotyp  je  představován  genetickým  kódem 
jedince. V biologii je fenotyp ovlivněn genetickým kódem a prostředím, ve kterém 
jedinec žil.

V  evolučních  algoritmech  se  používá  mnoho  druhů  kódování.  Standardní 
způsob kódování  je  binární,  kde  jedinec je  reprezentován řetězcem znaků 0,  1  a 
hodnotě na každé pozici je přiřazen určitý význam. Pro mnohé praktické aplikace 
je výhodnější  použít  abecedu  s  více  než  dvěma  znaky  nebo  použít  reálná  čísla. 
V kombinatorických úlohách se často používá permutační kódování, kde je jedinec 
reprezentován  permutací  čísel.  V  této  práci  jedinci  kódují  restartovací  automaty 
s omezeným kontextem, které budou uvedeny v kapitole 2.6. 

1.2. Ohodnocení jedinců

Ohodnocení  jedinců  pomocí  fitness  funkce  odpovídá  evoluční  schopnosti 
přežít  a  mít  potomky.  Toto  ohodnocení  musí  být  úzce  svázáno  se  zadaným 
problémem. Hodnoty odpovídají síle jedinců a evoluční strategie upřednostňuje silné 
jedince. Je třeba upřednostňovat vhodné vlastnosti jedinců, které povedou k nalezení 
co možná nejvhodnějšího nebo dokonce optimálního řešení problému.

Je  několik  způsobů,  jak  určit  fitness  funkci.  Nejjednodušší,  nejčastěji 
používaný a v této práci také použitý způsob je vypočtení hodnoty fitness funkce 
přímo za použití kódu daného jedince a z něho vyplývajících vlastností. Nejčastěji se 
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používá  nějaká  míra,  která  nám říká,  jak  moc  daný  jedinec  splňuje  požadované 
vlastnosti. 

V zásadě jsou možné dvě  varianty hledání  optimálního jedince.  V prvním 
případě  se  evolučním algoritmem hledá  jedinec,  jehož fitness  se  co  nejvíce  blíží 
nějaké hodnotě a v ideálním případě jí i dosáhne. To může představovat snahu splnit 
co nejvíce ze zadaných podmínek, ideálně všechny. Víme, že by takové řešení mělo 
existovat, jen ho potřebujeme evolučním algoritmem najít. 

Druhým případem je snaha najít jedince s co nejvyšší fitness, ovšem nemáme 
příliš přesný odhad, kolik by to mohlo být.  To si  můžeme představit  na příkladu 
problému obchodního cestujícího. V této grafové úloze máme obejít všechny vrcholy 
ohodnoceného grafu, každý vrchol navštívit právě jednou a zároveň má být celková 
délka cesty co nejkratší, ale dopředu neznáme její délku.

Zvláštním případem je  interaktivní  evoluce,  kdy je  do  procesu  hodnocení 
jedinců zapojen uživatel. Tohoto způsobu se využívá v případech, kdy by bylo těžké 
nalézt vzorec pro výpočet ohodnocení, například pro krásu uměleckého díla, nebo 
pokud chceme zjistit nějaké informace od uživatele, například od svědka zjistit profil 
pachatele trestné činnosti.

1.3. Křížení a mutace

Křížení  a  mutace  jsou  genetické  operátory  umožňující  vznik  nových 
individuí. Při křížení jde o vzájemnou výměnu částí kódu jedinců, obvykle se z dvou 
rodičů  vytvoří  jejich  dva  potomci  vzájemným  prohozením  části  kódu  jedince. 
Potomek má šanci, že bude mít to lepší z obou rodičů a tedy bude celkově silnější. 
Mutace  umožňuje  vznik  zcela  nových  vlastností.  V  populaci  velice  podobných 
jedinců, která by křížením již neměla šanci na změnu, umožňuje vznik nového druhu. 
Obvykle se jako mutace používá náhodná změna kódu na náhodném místě s nízkou 
pravděpodobností.

Při  vytváření  genetických  operátorů  jsou  možné  různé  experimenty. 
Pro binární kódování se může použít jednobodové nebo vícebodové křížení, kdy se 
na jednom nebo několika místech prohodí řetězce kódů. Mutace pak může spočívat 
v náhodné změně kódu na jednotlivých pozicích.
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1.4. Selekční metoda

V populaci s  mnoha jedinci  je třeba řešit  otázku,  jak vybrat  silné jedince, 
jinými  slovy,  jak  vybrat  jedince,  kteří  se  zúčastní  další  reprodukce.  Je  vhodné 
zachovat paralelu k přirozenému výběru v přírodě, kde silnější jedinec má větší šanci 
být vybrán. Potom lze očekávat, že potomstvo kvalitních jedinců se bude vyznačovat 
ještě  lepšími  vlastnostmi  a  tedy i  vyšším ohodnocením.  Je-li  kritérium pro výběr 
jedinců příliš volné, evoluční proces bude pokračovat jen pomalu a algoritmus bude 
často pracovat po mnoho generací bez výrazného pokroku.

Na  druhé  straně  musí  být  selekční  kritérium zvoleno  tak,  aby v  populaci 
vybraných jedinců byla zachována dostatečná rozmanitost.  Pokud by byli  vybráni 
pouze  nejsilnější  jedinci,  mohlo  by  se  stát, že  velmi  podobní  jedinci  s  vyšším 
ohodnocením převládnou v celé populaci. Sníží se tím rozmanitost v celé populaci, 
možnosti  pro další  evoluci  budou  zbytečně  omezené  a  populace  může  předčasně 
konvergovat k suboptimálnímu řešení a tomu je třeba se snažit zabránit.

Problém předčasné konvergence je obvykle způsoben přítomností jednoho či 
více jedinců, kteří mají výrazně vyšší ohodnocení než je obvyklé v populaci. Takoví 
jedinci  mají  nadprůměrnou  pravděpodobnost,  že  budou  vybráni  a  tak  se  budou 
s vyšší  mírou  podílet  na  utváření  potomstva  a  nové  generace,  zároveň  zabrání 
slabším  jedincům  se  tohoto  procesu  zúčastnit.  Relativně  slabší  jedinci  budou 
eliminováni a populace bez jejich vlivu na další vývoj snadno uvázne v lokálním 
optimu. Na obr. 1 je znázorněna situace, kde momentálně lépe ohodnocení jedinci x2,  
x3 a  x4 mají větší vliv na vývoj další populace než jedinci  x6 a  x7, kteří jsou blíže 
globálnímu optimu. Příliš velké zvýhodnění silných jedinců při jejich výběru způsobí 
s velkou pravděpodobností předčasnou konvergenci, kterou se omezí prohledávaný 
prostor na okolí některého lokálního a nikoliv globálního maxima.
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Obr. 1: Příčina problému předčasné konvergence



1.5. Turnajová selekce

Je  mnoho způsobů,  jak provádět  selekci.  Často  používanou a  v této  práci 
aplikovanou metodou selekce je turnajové selekce. Tato metoda je silně inspirována 
procesy v přírodě.  Jedinci určitého druhu spolu musí  opakovaně soupeřit  o právo 
účastnit se reprodukčního procesu. Pořádají mezi sebou turnaje, kde největší šanci 
na vítězství má nejsilnější jedinec. Vítěz má po skončení turnaje právo zúčastnit se 
reprodukčního procesu a jeho genetická informace se dostane, po proběhnutí křížení 
a případné mutace, do následující generace populace.

Analogicky s přírodou se v turnajové selekci vybere skupina k (k ≥ 2) jedinců 
mezi  kterými  se  uskuteční  souboj.  Vítězem  se  stává  jedinec  s  nejvyšším 
ohodnocením,  který  postoupí  k  další  reprodukci.  Čím  je  parametr  k,  který 
představuje velikost skupiny soupeřících jedinců, větší, tím je větší tlak na selekční 
mechanizmus. Na to, aby se tlak snížil, se často používá počet jedinců v turnaji k = 2.

Z každého turnaje je vybrán jeden jedinec. Pro vytvoření nové generace se 
tedy provede tolik turnajů,  kolik  jedinců má být  v populaci  následující  generace. 
Počet jedinců v populaci bývá obvykle konstantní po celý průběh evoluce.

Ještě blíže k biologické předloze má vylepšená varianta turnajové selekce. 
V přírodě  se  může  stát,  že  souboj  vyhraje  i  takový  jedinec,  který  nepatří  mezi 
nejsilnější  jedince.  Takovéto  výsledky  zápasu  nastávají  jen  s  nízkou  pravděpo-
dobností,  přesto se s  nimi musí počítat.  Goldberg a  Deb [GoldbDeb] analyzovali 
turnajovou selekci a mimo jiné navrhli vylepšení, které s určitou pravděpodobností 
dává slabšímu jedinci šanci na poražení silnějšího soupeře. 

Obvykle  se  používá  postup  turnajové  selekce  s  šancí  na  výhru  slabšího 

jedince pro dva jedince v turnaji k = 2. Pro velikost turnaje k = 2n , n ≥ 1, se může 

použít metoda pavouka, kde se účastníci libovolně umístí na pozice 0, …,  2n−1 . 
Řekněme, že každý jedinec, který ze účastní turnaje je vítěz 0-tého kola. Postupně se 
provádějí jednotlivá kola turnaje od 1. do n-tého. V i-tém kole soupeří jedinci, kteří 
vyhráli všech  i-1 předchozích kol,  i∈{1, ,  … n}. Dvojice soupeřících jedinců tvoří 

tvoří  vítěz  i-1 soubojů,  jehož pozice leží  v  { 2 p2i−1 ,  …,  2 p12i−1−1 }, a 

vítěz i-1 soubojů, jehož pozice leží v { 2 p12i−1 , …, 2  p12i−1−1 }, kde p 

∈{0, , … 2n−i−1 }. Turnaj vyhraje jedinec, který vyhraje poslední, n-té kolo turnaje.

Tento postup nelze příliš  dobře zobecnit  na  k libovolné.  Pokud není počet 
jedinců v turnaji mocninou 2, pak bude v alespoň jednom kole turnaje počet vítězů 
předešlých kol, kteří mají spolu soupeřit, lichý. Nelze je uspořádat do soupeřících 
dvojic,  buď  se  vytvoří  jedna  jednočlenná  skupina,  ovšem  její  zástupce  bude 
zvýhodněn nad ostatními jedinci v příslušném kole turnaje, nebo se vytvoří tříčlenná 
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skupina,  jejíž  zástupci  budou  naopak  znevýhodněni  nad  ostatními  jedinci 
v příslušném kole turnaje. 

Chtěla jsem umožnit volbu libovolného počtu jedinců v turnaji, proto jsem 
navrhla  následující  modifikaci  selekce,  inspirovanou  jak  turnajovou  selekcí,  tak 
pokusem házením mince, dokud nepadne líc.

1.6. Modifikovaná selekce pro více jedinců

Mějme hodnotu k (k ≥ 2) nazvanou počet jedinců v turnaji a mějme hodnotu 
p [0,  1]  nazvanou  ∈ šance  na  výhru  silnějšího  jedince  v  souboji.  Dále  definujme 
hodnoty:

• p1= p  1− pk  nazveme šance na výhru nejsilnějšího jedince a

• p i= 1− pi−1 p  pro  i   ∈ {2,  …,  k}, které nazveme  šance na výhru 
i- tého nejsilnějšího jedince.

Posloupnost (p1,   p2, …,  pk) nazveme  rozdělení šance na výhru podle ohodnocení  
jedinců.

Věta 1:

Mějme  turnajovou  selekci  s  počtem  jedinců  k (k ≥  2)  a  šanci  na  výhru 
silnějšího jedince v souboji p  [0, 1]. Dále mějme∈  (p1,  p2, …, pk) rozdělení šance na 
výhru podle ohodnocení jedince. Pak můžeme vytvořit jevy Ji ''i-tý nejsilnější jedinec 
zvítězí v turnaji'' pro i  ∈ {1, …, k}, kde jev Ji nastane s pravděpodobností pi. Množinu 
jevů {Ji |  i  ∈ {1, …, k}} pak můžeme prohlásit za množinu elementárních jevů  Ω, 
která tvoří disjunktní pokrytí celého pravděpodobnostního prostoru.

Důkaz:

Je  třeba  ověřit  korektnost  takto  definovaných  hodnot  pravděpodobností. 
K tomu stačí ověřit, zda hodnoty pi  pro i   ∈ {1, …, k} leží v intervalu [0, 1] a součet 
těchto pravděpodobností je přesně 1.

Pro šanci na výhru silnějšího jedince p  ∈ {0,1} provedeme samostatný rozbor. 
V obou případech  p1 =1 a   pi = 0 pro  i   ∈ {1, …, k}. Tedy vyhraje vždy, nejsilnější 
jedinec a ostatní nemají žádnou šanci. Ověříme dosazením do zadaných vztahů. 

Pro ostatní hodnoty šance na výhru silnějšího jedince v souboji  p  (0, 1),∈  
začneme důkaz rozborem nekonečné řady

∑
i=1

∞

1− pi−1 p  . (1.1)
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Jedná se o absolutně konvergentní řadu, jejíž součet je možné spočítat. Stojí 
za povšimnutí, že pro i ∈{2, …, k} i-tý člen řady (1.1) odpovídá šanci na výhru i-tého 
nejsilnějšího jedince pi . Ukážeme, že součet zbylých členů řady (1.1) je roven šanci 
na výhru nejsilnějšího jedince p1 a součet všech členů řady (1.1) je roven 1.

Vzoreček  pro  výpočet  součtu  takovéto  geometrické  řady  si  můžeme 
pamatovat, nalézt v literatuře nebo odvodit. Důkaz, přestože je velice jednoduchý, 
uvádím pro ukázku použití metod matematické analýzy v informatice.

Vyjádřeme sn částečný součet řady (1.1) jako

sn=p1− p  p1− p2 p...1− pn−1 p , (1.2)

vynásobíme tuto rovnici hodnotou 1− p  a získáme rovnici 

1− p sn= 1−p p1−p 2 p...1− pn−1 p1− pn p . (1.3)

Nyní odečteme rovnici (1.3) od rovnice (1.2) a většina členů se nám zkrátí. Obě dvě 
rovnice mají konečný počet členů a proto je můžeme je bez obav odečíst, nehrozí, že 
budeme odčítat nekonečno od nekonečna, což vede k nedefinované hodnotě. 

Postupnými úpravami získáme

sn−1−p sn= p−1−pn p ,

1−1−p  sn= p−1− pn p ,

p sn= p 1−1−pn  , kde p ≠ 0,

sn=1−1− pn . (1.4)

Součet nekonečné řady (1.1) získáme jako limitu částečného součtu sn pro n 
jdoucí do nekonečna. Počítejme tedy

lim
n∞

sn=lim
n∞

1−1− pn=1−lim
n∞

1−pn=1−0=1 ,

kde  první  úprava  je  dosazení  za  hodnotu  částečného součtu  podle  rovnice  (1.4), 
druhá  úprava  je  použití  věty  o  aritmetice  limit,  třetí  úprava  je  vypočtení  limity 

1− pn  pro n jdoucí do nekonečna, poslední úprava je čistě aritmetická operace.

Zbývá ověřit hodnotu limity 1− pn  pro n jdoucí do nekonečna. Nejprve si 
rozmysleme,  jakých hodnot  může nabývat  výraz  1− p .  Uvědomme si,  že  p je 
konstantní  parametr  z  otevřeného  intervalu  (0,  1),  výraz  1− p  je  tedy  také 
konstantní, který pro různé hodnoty parametru p může nabývat různých hodnot. Jaké 
to jsou hodnoty zjistíme rozborem funkce  f:  y=1− x  s definičním oborem (0, 1). 
Výraz 1− p  může nabývat právě všech hodnot z oboru hodnot funkce f. 
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Hodnotu limity lim
n∞

1− pn=0  můžeme ověřit přímo z definice 

∀ ε > 0  ∃ n0  ∈ IN ∀ n ≥ n0  ∣1− pn − 0∣  <  ε. (1.5)

Stačí  tedy  pro  zadané  ε  >  0   nalézt  vhodné  n0,  od  kterého  dále  se  budou 
členy posloupnosti 1− pn  lišit od požadované limity nejvýše o ε. Snadno ověříme, 

že posloupnost je klesající pro p  (0, 1). Pokud najdeme ∈ n0, pro které 1− p
n0 < ε, 

potom již všechny další členy posloupnosti jsou také menší než ε. Navíc víme, že 
posloupnost má všechny členy kladné pro p  (0, 1), tudíž ∈ 1− pn  pro n > n0 leží 
v intervalu (0, ε). Nalézt vhodné n0 již nečiní žádné problémy.   

Tím jsme dokončili  důkaz  toho,  že  součet  nekonečné řady (1.1)  je  jedna. 
Potřebovali bychom, aby součet řady (1.1) byl roven součtu  p1, …,  pk z rozdělení 
šance  na  výhru  podle  ohodnocení  jedince.  Již  víme,  že  pro  hodnoty  i ∈{2,…,k} 
odpovídá i-tý člen řady (1.1) šanci na výhru i-tého nejsilnějšího jedince pi. Hodilo by 
se nám, pokud by součet všech zbylých členů řady  (1.1), tedy p1 + pk+1 + pk+2 + ...  byl 
roven šanci na výhru nejsilnějšího jedince p1. Ověřme to:

p1 ∑
i=k1

∞

pi = p ∑
i=k1

∞

1−p i−1 p =

= p∑
i=1

∞

1− pi−1 p−∑
i=1

k

1−p i−1 p =

= p1−∑
i=1

k

1− pi−1 p = p1−sk =

= p1−1−1−p n = p1− pn = p1 .

Ověření se podařilo a tím jsem dokázali,  že hodnoty  p1,  …,  pk z rozdělení šance 
na výhru  podle  ohodnocení  jedince  mohou  být  považovány za  pravděpodobnosti. 
Mějme tedy jevy  Ji ''i-tý nejsilnější jedinec zvítězí v turnaji'' pro i  ∈ {1, …, k}, kde 
jev Ji nastane s pravděpodobností pi. Tyto jevy jsou disjunktní, jak plyne ze struktury 
zkoumaného  problému,  součet  jejich  pravděpodobností  je  roven  jedné,  jak  jsme 
právě dokázali.  Nyní  použijeme  k−1 -krát  větu o pravděpodobnosti  sjednocení 
disjunktních jevů, která říká, že pro nezávislé jevy A, B platí P(A∪Β) = P(A) + P(B). 
Tedy P J1∪J2∪ ... ∪Jk  = PJ1P J2...P Jk  = p1 p2... pk = 1  . 
Tím jsme zjistili, že množina jevů {Ji |  i  ∈ {1, …, k}} tvoří pokrytí celého pravdě-

podobnostního prostoru. □
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1.7. Algoritmus modifikované selekce pro více jedinců

Algoritmická  implementace  turnajové  selekce  s  pravděpodobnostmi  výher 
jedinců  (p1,   p2, …,  pk) odpovídajícím rozdělení šance na výhru podle ohodnocení 
jedinců může být například následující:

Algoritmus 1:

1. Náhodně se vybere k jedinců z populace.

2. Tito  jedinci  se  setřídí  podle  výše  jejich  ohodnocení  od  jedince 
s nejvyšším ohodnocením k jedinci s nejnižším ohodnocením.

3. Vygeneruje  se  náhodné  číslo  z  intervalu  [0,1] z  rovnoměrného 
rozložení, označíme r.

4. Cyklem se prohlížejí setřídění jedinci, kde index  i jde od 1 do  k, a 
v každém kroku 

▪ pokud je r < p

◦ vítězem  se  stane  i-tý  nejlépe  ohodnocený  jedinec  a 
turnaj je ukončen,

▪ jinak

◦  r ← (r – p) 
1

1− p

5. Pokud po skončení cyklu stále nebyl turnaj ukončen, tak je jako vítěz 
vybrán nejsilnější jedinec v turnaji.

Důkaz:

Protože dopředu známe rozložení pravděpodobností p1, …, pk , mohli bychom 
si nechat vygenerovat jedno náhodné číslo  r z intervalu [0,  1] a určit  do kterého 
z intervalů [0, p1), [ p1, p1 + p2), [ p1 + p2, p1 + p2 + p3 ), … , [ p1+ …+  pk-1, 1] padne 
hodnota  r.  Jelikož  máme  k intervalů,  musíme  je  procházet  cyklem,  což  tento 
algoritmus vlastně přesně dělá, jen místo aby sčítal hodnoty pravděpodobností, tak 
přepočítává hodnotu náhodného čísla.

Pro  důkaz  algoritmu  je  třeba  ověřit,  že  algoritmus  je  konečný,  určit  jeho 
paměťovou a časovou složitost a dokázat korektnost jeho výstupu.

Tento  algoritmus  je  konečný,  neboť  má  jen  jeden  cyklus  s  konstantním 
počtem  kroků.  Časovou  a  paměťovou  složitost  vypočítám  vzhledem  k  velikosti 
vstupu n odpovídajícímu velikosti populace jedinců v evolučním algoritmu. Časová 
složitost je O(k + r), kde k odpovídá velikosti turnaje a  r je složitost vygenerování 
jednoho  náhodného  čísla  z  rovnoměrného  rozdělení  na  [0,  1],  která  je  obvykle 
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považovaná za konstantní. Paměťová složitost je O(k), neboť si algoritmus ukládá k 
do turnaje vybraných jedinců. 

Zbývá ověřit, že algoritmus je korektní, tedy že vybírá jedince s požadovanou 
pravděpodobností  šance  na  výhru  silnějšího  jedince  v  souboji  podle  věty  1. 
V prvním kroku je algoritmem s pravděpodobností  p  vybrán nejsilnější  jedinec a 
s pravděpodobností  1− p   algoritmus  pokračuje  ve  výběru  vítězného  jedince. 
Do druhého kroku cyklu se algoritmus dostane s pravděpodobností 1− p  a vybere 
s pravděpodobností  p  druhého  nejsilnějšího  jedince.  Pravděpodobnost  výběru 
druhého nejsilnějšího jedince můžeme určit  pomocí podmíněné pravděpodobnosti. 
S pravděpodobností  1− p p  algoritmus  skončí  v  druhém kroku cyklu  a  zvítězí 
druhý  nejsilnější  jedinec,  což  je  přesně  p2 hodnota  šance  na  výhru  druhého 
nejsilnějšího  jedince.  Identickým  postupem  ověříme  správnost  pravděpodobností 
vítězství dalších jedinců. 

Cyklus bude s pravděpodobností 1− pk  ukončen bez vítěze, v tom případě 
připadne  vítězství  nejsilnějšímu  jedinci.  Nejsilnější  jedinec  má  pravděpodobnost 
vítězství  v  prvním kroku  cyklu  p  a  po  skončení  cyklu  1− pk ,  celkově  tedy 

p1− pk  =  p1, což odpovídá šanci na výhru nejsilnějšího jedince. □

1.8. Elitizmus

Evoluční algoritmy, které používají jednoduchý generační princip, vytvářejí 
v každém kroku evoluce novou generaci, přičemž celá předchozí generace vymře. 
Nová populace se pak skládá pouze z jedinců, kteří vznikli jako potomstvo populace 
předchozí generace. Jedinec ze starší generace nemůže přežít a ovlivňovat evoluční 
proces po delší dobu než jeden generační cyklus. Pokud se silnému jedinci nepodaří 
projít procedurou selekce nebo pokud jeho genetická informace bude znehodnocena 
křížením nebo mutací, je zde nebezpečí, že tento jedinec může být ztracen.

Tato nevýhoda může být  odstraněna,  pokud se navíc oproti  jednoduchému 
evolučnímu principu umožní několika nejlepším jedincům z aktuální populace přežít 
v nezměněné podobě do následující generace. Tím se dále tito nejlepší jedinci mohou 
podílet na evolučním vývoji. Jejich genetická informace tak může, v případech, kdy 
jsou tito jedinci selekcí vybráni do procesu křížení, ovlivňovat genetickou informaci 
nově vznikajících jedinců. 

Vybranou  skupinu  několika  nejlepších  jedinců  z  aktuální  populace  pak 
nazveme elita. Velikost elity se obvykle nastavuje poměrně nízká, aby jedinci v elitě, 
kde nedochází k dalšímu vývoji, nezabírali příliš místa v populaci.
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1.9. Průběh evolučního algoritmu

Evoluční algoritmus byl inspirován přírodní evolucí,  vývoj jedinců probíhá 
postupně po generacích. V počáteční populaci jsou náhodně vygenerovaní jedinci, 
jejichž schopnosti nemusí být nijak vysoké. Teprve postupně se začnou objevovat 
schopnější  jedinci  s  vyšším  ohodnocením,  které  je  upřednostňováno  selekčním 
tlakem.  Noví  jedinci  vznikají  křížením  jedinců  z  předchozí  generace,  kde  jsou 
zachovány již získané znalosti, a náhodnou mutací, kde můžou vzniknout zcela nové 
schopnosti. Dokud není nalezen jedinec, který umí vyřešit zadanou úlohu nebo není 
splněno jiné ukončovací kritérium, probíhá další vývoj. 

Schéma  evolučního  algoritmu  se  může  mírně  lišit,  obvykle  obsahuje 
následující kroky:

Algoritmus 2:

1. Náhodně se vygeneruje počáteční populace, nultá generace, a vypočítá se 
ohodnocení každého jedince v počáteční populaci.

2. Dokud není nalezeno řešení úlohy a nenastal maximální počet generací, 
tak se opakují kroky:

2.1. Několik nejlepších jedinců v populaci se označí jako elita.

2.2. Vyberou se jedinci z populace pomocí selekce.

2.3. Některé dvojice jedinců se nahradí potomky vytvořenými pomocí 
křížení.

2.4. Někteří jedinci jsou změněni pomocí mutace.

2.5. Je vypočítáno ohodnocení všech vybraných i změněných jedinců.

2.6. Nová populace je vytvořena z elity a vybraných jedinců původní 
populace nebo jejich potomků, čímž vznikne další generace.

3. Na  závěr  je  jako  nalezené  řešení  úlohy  vrácen  nejlépe  ohodnocený 
jedinec, jehož kód popisuje nejlepší nalezené řešení zadané úlohy.
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2. Formální jazyky

Tato práce je inspirována redukční analýzou při rozpoznávání slov formálních 
jazyků. Jsou vytvářena pravidla, která jsou reprezentována restartovacím automatem 
s  omezeným  kontextem,  jejichž  postupným  používáním  se  zjednodušují  zadaná 
slova.  Pokud jsou pravidla  správně vytvořena  a  slovo je  redukováno na  prázdný 
řetězec, pak patří do zkoumaného formálního jazyka, v opačném případě do jazyka 
nepatří.

V této kapitole je nejprve uvedena motivaci restartovacích automatů redukční 
analýzou v sekci 2.1.  Následuje obecný popis formálních jazyků v sekci 2.2. včetně 
automatů v sekci 2.3. , gramatik v sekci 2.4.  a Chomského hierarchie v sekci 2.5. 
Dále  jsou  popsány  restartovací  automaty  s  omezeným  kontextem  v  sekci  2.6.  
Restartovací  automaty  tvarem  pravidel  připomínají  gramatiky,  avšak  způsobem 
fungování se podobají spíše automatům.

Definice v sekcích  2.2. a 2.3. jsou převzaty z [Hromk], v sekcích 2.4. a  2.5. 
z [HopcrUllm] a v sekci 2.6. z [Bas].

2.1. Redukční analýza

Redukční  analýza  se  využívá  v  lingvistice  a  představuje  postupné 
zjednodušování rozvitých vět, jak je uvedeno v [JancMrazPlatVog]. Postupuje se tak, 
aby  se  zachovala  správnost,  resp.  nesprávnost,  zkoumaných  vět.  Jeden  způsob 
zjednodušení věty spočívá v postupném odebírání  listů  ze stromu závislostí,  tedy 
slov, na nichž není již žádné další slovo závislé. Pokud byla původní věta korektní, 
pak  po odebrání  slova  a  případném upravení  gramatického tvaru  poblíž  stojících 
slov,  bude  nová  věta  opět  korektní.  Nakonec,  po  několikerém  odebrání  slova, 
vznikne věta jednoduchá. Buď je výsledná holá věta správná, potom byla správná i 
původní věta, nebo se zjednodušování věty zastaví - nelze odebrat žádné další slovo - 
a tím je rozpoznána chyba v původní větě.

Jedná se vlastně o verzi algoritmu vyučovaného na základní škole v hodinách 
českého jazyka.  Ve větném rozboru se určují  větné členy,  tedy hledá se základní 
skladební dvojice podmět a přísudek, určují  se rozvíjející  větné členy (přívlastek, 
předmět,  příslovečné určení  času,  místa,  způsobu a  příčiny a  doplněk).  Hledá  se 
jejich vzájemná závislost a na závěr se nakreslí strom závislostí jednotlivých větných 
členů na základní skladební dvojici. 
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Ve  školních  hodinách  se  implicitně  využívá  toho,  že  žáci,  na  rozdíl 
od počítačových programů,  dobře rozumí  zkoumanému jazyku,  intuitivně  vnímají 
některé gramatické vztahy a dokonce jsou schopni samostatně vytvářet nové věty, 
které bývají korektní a navíc  nesou význam, odpovídají nastalé situaci nebo navazují 
na předchozí myšlenku. Pomocí větného rozboru si žáci osvojí  základy, které jim 
pomohou porozumět syntaktické stavbě vět přirozeného jazyka.

Pro  ilustraci  toho,  jak  funguje  rozpoznávání  větné  skladby  uvedeme  dva 
příklady a dva různé přístupy. 

Nejprve  si  na  české  větě  ukážeme postup  vyučovaný  v  hodinách českého 
jazyka.  Uvidíme,  že  není  příliš  vhodný  pro  počítačové  zpracování,  protože 
předpokládá správné porozumění vztahům slov ve větě. Použijeme větu:

Holý marně holí dlouhou holí holý strom. (2.1)

Ve větě se vyskytuje několik stejně znějících slov, proto je třeba se nad větou 
trochu  zamyslet  a  pochopit  její  význam.  Najdeme  základní  skladební  dvojici. 
Na otázku kdo, co? Odpověď je Holý, zřejmě se jedná o příjmení pana Holého. Nyní 
potřebujeme nalézt přísudek, klademe si tedy otázku ''co pan Holý dělá?''. Po chvíli 
přemýšlení zjistíme, že holí strom, dokonce víme, že holí holý strom, ale to je již 
nadbytek informací,  přísudek je  jen samotné sloveso  holí.  Nyní  máme základní 
skladební dvojici:

Holý  ==  holí. (2.2)

Nyní je třeba určit ostatní větné členy. Hledáme otázky, na které si budeme 
moci odpovědět některým větným členem. Tyto otázky a jejich odpovědi mohou být:

• Co (pan Holý) holí? Odpověď je strom, konkrétněji holý strom.

• Jak (pan Holý) holí (holý strom)? Jak jinak než marně.

• Čím (pan Holý) holí (strom)? Přece holí, přesněji dlouhou holí.

Tím jsme rozpoznali všechny gramatické závislosti a můžeme nakreslit celý 
závislostní strom:

Holý == holí (2.3)

marně holí strom.

dlouhou holý

Použitý princip  větného  rozboru  není  příliš  vhodný  pro  počítačové 
zpracování, protože vyžaduje porozumění větě a schopnost odpovídat na netriviální 
položené otázky. 
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Ukažme  si  na  jiném příkladě  způsob hledání  větného  rozboru  v  opačném 
pořadí  od větných frází,  na kterých již  žádná další  část  věty nezávisí  k  základní 
skladební dvojici. Příklad je převzatý z [Otto]:

They mean that the means she means are very mean. (2.4)

K pochopení významu této věty je vhodné si  větu několikrát  přečíst.  Poté 
hledáme fráze,  které mohou být zjednodušeny. Například můžeme odstranit  slovo 
that nebo slovo very, tím obdržíme následující věty:

They mean the means she means are very mean. (2.5)

They mean that the means she means are mean. (2.6)

Z toho, že (2.5) i (2.6) lze dále zjednodušit na holou větu, můžeme odvodit, že 
obě varianty jsou korektní věty. Navíc jsme zjistili, že slova  that a  very nezávisí 
jedno na druhém, říkáme, že slova jsou nezávislá.  Z (2.5) stejně jako (2.6) můžeme 
provést následující krok:

They mean the means she means are mean. (2.7)

Nyní zjednodušíme (2.7) opět dvěma způsoby, odstraněním fráze the means 
a fráze They mean nám vzniknou věty:

They mean she means are mean. (2.8)

The means she means are mean. (2.9)

Protože se nám nepodaří zjednodušit větu (2.8) na holou větu, můžeme předpokládat, 
že je chybná. Naopak větu (2.9) se nám podaří převést na holou větu a tím ověříme 
její korektnost. Také zjistíme, že fráze They mean je závislá na frázi the means. 

Větu (2.9) můžeme dále zjednodušit na:

The means are mean. (2.10)

Tím jsme získali holou větu, u které již umíme jednoduše rozpoznat syntaktickou 
korektnost. Tudíž můžeme ukončit analýza a ohlásit úspěch. Zjistili jsme, že původní 
věta  (2.4)  byla  také  korektní.  Navíc  se  nám  objasnily  gramatické  vztahy  frází 
ve zkoumané větě.
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2.2. Abeceda, slovo, jazyk

Abeceda Σ je libovolná neprázdná konečná množina prvků nazvaných znaky. 
Slovo nad abecedou Σ je konečný řetězec symbolů z abecedy Σ. Prázdný řetězec se 
nazývá prázdné slovo a značí se symbolem λ. 

Délka slova w se značí |w| a je to počet znaků v řetězci představujícím dané 
slovo. Počet symbolů c ∈ Σ ve slově w značíme |w|c .

Zřetězení slov v  a  w je operace, kdy řetězec představující slovo  v připojíme 
za řetězec představující slovo w a nově vzniklý řetězec označíme za slovo  vw.

Jazyk L nad abecedou Σ je libovolná množina slov nad touto abecedou. Jazyk 
obsahující všechny slova vytvořené ze znaků abecedy Σ označujeme Σ*. Jazyk Σ* 

obsahuje i prázdné slovo λ.

Mějme abecedu Σ a slova v, w  Σ∈ *. Pak řekneme, že slovo v je prefixem slova 
w, pokud existuje  x   Σ∈ * tak, že  w=vx, a řekneme, že slovo  v  je sufixem  slova w, 
pokud existuje x  Σ∈ * tak, že w=xv.

Mějme  abecedu  Σ  a  jazyk  L⊆Σ*,  vstupní  slovo  x   Σ∈ *. Rozhodovacím 
problémem (L,  Σ) nazveme  rozhodnutí, zda slovo  x patří do jazyka  L,  x   ∈ L, nebo 
do něj nepatří, x  ∉ L.

Algoritmus A řeší rozhodovací problém (L, Σ), pokud pro každé slovo x  Σ∈ * 

platí,  že  A(x)=1 pro  x   ∈ L,  A(x)=0 pro  x   ∉ L. Můžeme také říci,  že algoritmus  A 
rozpoznává jazyk L.

2.3. Automaty

Deterministický konečný automat je uspořádaná pětice A=(Q, Σ, δ, q0, F), kde

• Q je konečná množina stavů,

• Σ je konečná abeceda,

• δ: Q × Σ → Q je přechodová funkce,

• q0  ∈ Q je počáteční stav a

• F ⊆ Q je množina přijímacích stavů.

Rozšířená  přechodová  funkce δ*:  Q ×  Σ* →  Q je  definovaná  indukcí 
 ∀ q  ∈ Q:  δ*(q, λ) = q  a   ∀ q  ∈ Q, x  Σ, ∈ w  Σ∈ *:  δ*(q, wx) = δ(δ*(q,w), x).

Řekneme, že deterministický konečný automat A přijímá slovo w  Σ∈ * právě 
když δ*(q0,  w)  ∈ F. Jazyk deterministického konečného automatu  A označme  L(A), 

- 17 -



kde  L(A) = {w | A přijímá  w}. Jazyku, pro který existuje deterministický konečný 
automat, který ho přijímá, říkáme regulární jazyk. 

2.4. Gramatiky

Gramatika je uspořádaná čtveřice G = (VN, VT, S, P), kde

• VN je konečná neprázdná množina neterminálních symbolů,

• VT je konečná neprázdná množina terminálních symbolů, VN ∩VT = {},

• S  ∈ VN je počáteční neterminální symbol a

• P je  systém přepisovacích  pravidel  α→β,  kde  α,  β  (∈ VN  ∪VT)* a 
α obsahuje alespoň jeden neterminální symbol.

Nechť G = (VN,  VT, S,  P) je gramatika a α',  β'  (∈ VN  ∪VT)*. Pak řekneme, že 
α' se přímo přepíše na β', značíme  α'  ⇒G  β' pokud existují  α,  β,  u,  v  (∈ VN  ∪VT)* 

takové, že α' = uαv, β' = uβv a α→β je přepisovací pravidlo z P. Následně řekneme, 
že α' se přepíše na β', značíme α'  ⇒G

* β', pokud existují  u1, …, un  (∈ VN  ∪VT)* tak, 
že α' = u1 ⇒G u2 ⇒G … ⇒G un = β'.

Nechť  G =  (VN,  VT, S,  P)  je  gramatika.  Jazyk  definovaný  gramatikou G, 
značíme L(G), je množina L(G) = {w  ∈ VT

* | S ⇒G
* w} .

2.5. Chomského hierarchie

Chomského hierarchie je uspořádání gramatik do tříd. Mějme gramatiku  G = 
(VN, VT, S, P). Řekneme, že G je typu:

• G0, pokud obsahuje přepisovací pravidla v obecné formě,

• G1, pokud obsahuje  pouze přepisovací pravidla tvaru αXβ→αwβ, kde 
α,  β   (∈ VN  ∪VT)*,  X  V∈ N,  w   (∈ VN  ∪VT)*,  w  ≠ λ, jedinou vyjímkou 
je pravidlo  S→λ, potom se ale  S nesmí vyskytovat  na pravé straně 
žádného pravidla,

• G2, pokud obsahuje pouze přepisovací pravidla tvaru  X→w, kde  X ∈ 
VN, w  (∈ VN ∪VT)*,

• G3, pokud obsahuje pouze přepisovací pravidla tvaru X→wY a X→w, 
kde X, Y  ∈ VN, w  ∈ VT

*.
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Pro každou množinu gramatik  G můžeme definovat množinu jazyků  L(G), 
kde  L(G)  =  {L(G)  |  G   ∈ G}.  Třídy gramatik  podle  Chomského  hierarchie  tvoří 
následující třídy jazyků:

• L0  = L(G0) je třída rekurzivně spočetných jazyků,

• L1  = L(G1) je třída kontextových jazyků,

• L2  = L(G2) je třída bezkontextových jazyků,

• L3  = L(G3) je třída regulárních jazyků.

Množina jazyků vygenerovaných gramatikami třídy G3 se shoduje s množinou 
jazyků  přijímaných  deterministickými  konečnými  automaty  [Hrom],  je  tedy 
oprávněné použití stejného termínu regulární jazyk v obou případech.

Zavedeme  ještě  množinu  rostoucích  kontextových  jazyků.  Kontextová 
gramatika  typu  G1 je  rostoucí,  pokud  se  počáteční  neterminální  symbol  S 
nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla a pro každou produkci u→v, kde u ≠ S, 
platí  |u|  <  |v|.  V průběhu  generování  nového  slova  se  tedy  délka  zatím 
vygenerovaného  slova  stále  zvětšuje.  Třídu  jazyků  generovaných  rostoucími 
gramatikami nazveme rostoucí kontextové jazyky.

Třídy  jazyků  definované  podle  Chomského  hierarchie  tvoří  uspořádanou 
soustavu  zanořených  množin,  platí  L0  ⊃  L1  ⊃  L2  ⊃  L3 [HopcrUllm].  Třídu 
rostoucích kontextových jazyků lze do této hierarchie zařadit takto: L1={kontextové 
jazyky}⊃ {rostoucí kontextové jazyky} ⊃ {bezkontextové jazyky} = L2  [BruntLor].

2.6. Restartovací automat s omezeným kontextem

V této práci je použita zjednodušená verze restartovacích automatů, konkrétně 
restartovací automaty s omezeným kontextem (limited context restarting automaton). 

Restartovací automat s omezeným kontextem je trojice R = (Σ, Γ, I), kde

• Σ je vstupní abeceda,

• Γ je pracovní abeceda, Σ ⊆ Γ,

• I je konečná množina pravidel ve formě meta-instrukcí (u  |α→β|  v), 
kde u  {λ, ∈ $}Γ*,  α, β  Γ∈ * a v  Γ∈ *{λ, €},

• speciální  symboly  $,  €   ∉ Γ  reprezentují  popořadě  levou  a  pravou 
zarážku pracovní pásky.
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Pravidlo  (u  |α→β|  v)  obsažené  v  I se  dá  vysvětlit  jako příkaz  k  přepsání 
řetězce  α na řetězec  β za podmínky, že před přepisovaným řetězcem se vyskytuje 
řetězec  u a za přepisovaným řetězcem se vyskytuje řetězec  v. Řetězec  u resp.  v se 
nazývá levý resp. pravý kontext pravidla.

Nechť máme restartovací  automat  s  omezeným kontextem  R =  (Σ,  Γ, I)  a 
α, β  Γ∈ *. Řekneme, že α se přímo přepíše na β, značíme α ⱵR β, pokud existují x, y, u, 
v  Γ∈ * takové, že α = uxv, β = uyv, (u' |x→y| v') je pravidlo z I, kde u' je sufix $u a v'  
je prefix v€. Následně řekneme, že α se přepíše na β, značíme α ⱵR

* β, pokud existují 
u1, …, un  ∈ Γ* tak, že α = u1 ⱵR u2 ⱵR … ⱵR un = β.

Slovo α  Γ∈ * je přijato restartovacím automatem s omezeným kontextem R, 
pokud α ⱵR

* λ, tedy pokud lze najít posloupnost pravidel, jejichž postupným použitím 
se slovo α převede na prázdné slovo.

Pro  ilustraci  použití  restartovacích  automatů  uveďme  příklad.  Mějme 
na pracovní  pásce  slovo  aaaabaaaa.  Mějme  R =  (Σ,  Γ, I) restartovací  automat 
s omezeným kontextem, kde  Σ = {a, b},  Γ = {a, b} a I = {(a |aba→b| a)}. Můžeme 
zkusit  aplikovat pravidlo (a  |aba→b| a)  na slovo na pracovní pásce.  Slovo, které 
vznikne na pracovní pásce bude  aaabaaa. Můžeme zkusit aplikovat pravidlo dále a 
získáme posloupnost přímých přepisů:

aaaabaaaa ⱵR aaabaaa ⱵR aabaa ⱵR aba.

Slovo  aaaabaaaa se přepíše na slovo  aba,  tedy aaaabaaaa  ⱵR
*
 aba.  Takto 

získané slovo aba nelze dále zjednodušovat za použití pravidel z I. Slovo aaaabaaaa 
tedy není přijato restartovacím automatem R. Aby slovo bylo přijato, museli bychom 
změnit množinu pravidel  I. Máme více možností. Můžeme do množiny pravidel  I 
přidat pravidlo  ($ |aba→λ|  €) s jehož pomocí by byl proveden závěrečný přepis 
slova aba na prázdné slovo λ. Nebo můžeme upravit stávající pravidlo (a |aba→b| a) 
na pravidlo (λ |aba→b| λ) a přidat pravidlo ($ |b→λ|  €). Můžeme vytvořit upravený 
restartovací automat s omezeným kontextem  R' = (Σ, Γ, I'), kde  I' = {(λ |aba→b| λ), 
($ |b→λ|  €)}. Za použití R' je možné získat posloupnost přímých přepisů: 

aaaabaaaa ⱵR' aaabaaa ⱵR' aabaa ⱵR' aba  ⱵR' b ⱵR' λ.

Slovo aaaabaaaa se přepíše na prázdné slovo λ a proto je přijato upraveným 
restartovacím automatem R'.

Restartovací automat s omezeným kontextem R = (Σ, Γ, I) rozpoznává vstupní  
jazyk L(R) = {α  Σ∈ * | R přijímá α} a také rozpoznává charakteristický jazyk, který je 
definován jako LC(R) = {α  Γ∈ * | R přijímá α}.

Každý restartovací automat s omezeným kontextem přijímá prázdné slovo λ, 
což  plyne  z  definice  přijímání  slov automatem, λ  ∈ L(R).  Mohli  bychom změnit 
definici restartovacích automatů a pro každý automat říci, zda přijímá nebo nepřijímá 
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prázdné slovo, nebo můžeme říci, a to je použito v této práci, že restartovací automat 
přijímá jazyk L právě tehdy když L(R) = L∪{λ}.

Mějme  restartovací  automat s  omezeným kontextem  R =  (Σ,  Γ, I)  a  slova 
α, β  Γ∈ *  ,  u  {λ,  ∈ $}Γ*,  v  Γ∈ *{λ,  €},  x   Γ, s {λ,  ∈ ∈ $}, c {λ,  ∈ €}. Inspirujeme se 
Chomského hierarchií a řekneme, že R je typu:

• R0, pokud pravidla obsažená v I jsou libovolná tvaru (u |α→β| v),

• R1, pokud pravidla v I jsou tvaru (u |α→λ| v) nebo (u |α→x| v),

• R2, pokud pravidla v I jsou tvaru (s |α→λ| c) nebo (s |α→x| c),

• R3, pokud pravidla v I jsou tvaru (s |α→λ| €) nebo (s |α→x| €).

Jazyky generované jednotlivými třídami restartovacích automatů s omezeným 
kontextem odpovídají známým třídám jazyků definovaným v 2.5. [Bas]:

• L(R0) se shoduje s třídou rostoucích kontextových jazyků,

• L(R2) se shoduje s třídou bezkontextových jazyků,

• L(R3) se shoduje s třídou regulárních jazyků.

Domluvme se, že v dalším textu budeme restartovací automaty s omezeným 
kontextem nazývat jen restartovací automaty.
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3. Způsob učení restartovacích automatů

V této kapitole uveden popis učení restartovacích automatů rozpoznávajících 
zadaný jazyk na základě množiny pozitivních a negativních příkladů slov jazyka. 
Nejprve je  v  sekci  3.1.  nastíněn  problém gramatické  inference,  v  sekci  3.2.  jsou 
vysvětleny pojmy pozitivní a negativní vzor jazyka jejich využití a v sekci  3.3.  je 
popsáno  propojení  mezi  restartovacími  automaty  a  jejich  učením  evolučními 
algoritmy.

3.1. Úvod do gramatické inference

Cílem gramatické inference je nalézt reprezentaci automatu rozpoznávajícího 
netriviální  jazyk  nad  zadanou  abecedou  za  použití  nějaké  informace  o  zadaném 
jazyku. Tato informace může být například ukázka slov patřících do zkoumaného 
jazyka a ukázka slov nepatřících do tohoto jazyka. Výběr vhodné odvozovací metody 
a vhodného modelu pro reprezentaci jazyka má vliv na třídu jazyků, které je možné 
se naučit rozpoznávat, a na efektivitu učícího procesu. Odvozený automat by měl být 
schopný zobecňovat nalezená pravidla. Například, pokud by byla zadána slova ''ab'', 
''aabb'',  ''aaabbb'',  automat by měl  umět  odvodit,  že  slovo ''aaaabbbb''  také  patří 
do zadaného jazyka.  Automat by mohl být schopen vrátit  dokonce více informací 
o zkoumaném jazyku, například, že se jedná o jazyk { anbn | n ≥ 1}.

3.2. Učení pomocí pozitivních a negativních vzorů

V  této  práci  se  pracuje  s  pojmy  pozitivní  a  negativní  vzory.  Nejprve 
zjednodušený pohled na věc. Pozitivní vzory jsou slova, která patří do zkoumaného 
jazyka. S jejich pomocí se má automat naučit rozpoznávat slova patřící do jazyka. 
To samo o sobě nestačí.  Vychytralý automat by mohl  označit  všechny slova jako 
patřící do jazyka, jistě by žádné nevynechal, ale nejspíš by označil i některé navíc. 
Aby učící algoritmus mohl postihovat takto vychytralé automaty, zná i některá slova, 
která do jazyka nepatří a to jsou právě negativní vzory. 

A nyní opět více exaktně, definice jsou převzaty z [EyrHigJan].
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Nechť L je jazyk nad abecedou Σ. Mějme množiny S+ ⊆ L a S‒ ⊆ Σ* \ L. Pak 
se S+ nazývá množina pozitivních vzorů jazyka L a S‒ se nazývá množina negativních 
vzorů jazyka L. Dvojice S = < S+, S‒ > se nazývá množina vzorů jazyka L.

Mějme  R reprezentaci jazyka, která je v konečném čase schopna určit, zda 
zadané slovo nad abecedou Σ patří  do jazyka  L'  pro nějaký vhodný jazyk  L'  nad 
abecedou Σ. Pod tím si můžeme představit například konečný automat, gramatiku 
nebo, v této práci hlavně, restartovací automat. Mějme dále L jazyk nad abecedou Σ 
a  S = < S+,  S‒  > množinu vzorů jazyka L. Potom řekneme, že R je konzistentní s S, 
pokud  S+ ⊆ L' a  S‒ ∩ L' = {}. 

Nechť  L je  třída  jazyků a nechť  R je  třída  reprezentací  jazyka reprezen-
tujících  jednotlivé  jazyky  z  třídy  L.  Potom  řekneme,  že  algoritmus  A je  učící  
algoritmus  z  pozitivních  a  negativních  vzorů,  pokud  pro  každou  S =  <  S+,  S‒  > 
množinu vzorů jazyka L  ∈ L algoritmus A vrátí reprezentaci jazyka R  ∈ R  takovou, 
že R je konzistentní s S.

Učící algoritmus A dostane na vstup S=< S+, S‒ > množinu vzorů jazyka L ∈ L 
a  vrací  reprezentaci  jazyka R reprezentující  jazyk L',  kde  R je  konzistentní  s S. 
Pro vhodně zvolenou množinu vzorů  S je jazyk  L'  podobný jazyku  L.  V ideálním 
případě jsou jazyky L a L' shodné. 

Při hledání vhodné reprezentace jazyka je možné postupovat iterativně. Jedna 
iterace  spočívá  v  spuštění  učícího  algoritmu  z  pozitivních  a  negativních  vzorů 
na množinu vzorů a přijetí nalezené  reprezentace jazyka R. Po skončení iterace se 
můžeme rozhodnout, zda nalezená reprezentace jazyka je akceptovatelná nebo není. 
Pokud není, můžeme se pokusit upravit množinu vzorů, například jejím rozšířením o 
několik špatně rozpoznávaných slov, a spustit učící algoritmus znovu. Toto můžeme 
opakovat, dokud nedostaneme přijatelné řešení.

3.3. Použitý evoluční algoritmus

Abychom  mohli  využít  evoluční  algoritmus  pro  hledání  restartovacích 
automatů, zbývá popsat použitou implementaci jednotlivých částí  algoritmu.

Výstupem programu by měl  být  restartovací  automat  rozpoznávající  jazyk 
shodný nebo co nejvíce podobný cílovému jazyku. Popis restartovacího automatu je 
uveden  v  kapitole 2.6.  Cílový  jazyk  je  zadán  pomocí  množiny  pozitivních  a 
negativních  vzorů  S =  <  S+,  S‒  >.  Evolučním  algoritmem  se  hledá  restartovací 
automat, který bude konzistentní s množinou vzorů S. 
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Je možné určit typ restartovacího automatu, na výběr jsou typy R0, R1, R2 a 
R3,  které byly definované v kapitole  2.6.  Výběrem typu automatu se omezí třída 
jazyků,  mezi  kterými  bude  evoluční  algoritmus  hledat  restartovací  automat 
konzistentní  s  množinou  vzorů  S.  Pro  rychlejší  vyhodnocování  fitness  funkce  je 
možné použít determinizovaný restartovací automat.

Každý  jedinec  reprezentuje  množinu  pravidel  restartovacích  automatů. 
Množina pravidel spolu s vstupní a pracovní abecedou, které ovšem není těžké určit, 
jednoznačně  určuje  restartovací  automat.  Jednotliví  jedinci  jsou  kódováni 
uspořádanou  n-ticí  přepisovacích  pravidel.  Počet  přepisovacích  pravidel  jednoho 
jedince není omezen. 

Pro determinizované restartovací automaty má pořadí pravidel velký význam, 
neboť  v  každém kroku přímého  přepisování  program prochází  pravidla  postupně 
od prvního  a  hledá  přepisovací  pravidlo  (ui |αi→βi|  vi)  takového  tvaru,  že 
v přepisovaném  slově  existuje  podřetězec  uiαivi.  První  výskyt  řetězce  uiαivi bude 
přepsán na  řetězec uiβivi.  Přepsání  je  tedy provedeno podle  prvního použitelného 
pravidla restartovacího automatu.

V  každém  evolučním  algoritmu  je  třeba  nejprve  inicializovat  počáteční 
populaci.  V tomto  případě  to  znamená  pro  každého  jedince  v  populaci  vytvořit 
pravidla restartovacího automatu. Bylo by dobré, aby se již tato počáteční pravidla 
snažila rozpoznávat jazyk. Pro všechny jedince jsou v počáteční generaci vytvořena 
stejná  pravidla,  která  dále  budou  rozdílně  upravována  křížením  a  mutacemi. 
Počáteční  pravidla  jsou vytvořena z nějakého malého procenta nejkratších slov z 
pozitivních  vzorů.  Nechť  α1,  α2,…,  αn jsou  tato  slova,  pak  každý  jedinec  bude 
reprezentovat  n-tici přepisovacích  pravidel  (($  |α1→λ|  €),  ($  |α2→λ|   €),  …, 
($ |αn→λ|  €)).

Jedinci jsou ohodnocováni na základě správnosti rozpoznávání vzorů z mno-
žiny pozitivních a negativních vzorů. Pokud jedinec všechny pozitivní vzory přijme a 
všechny negativní vzory zamítne, pak má jeho fitness nejvyšší možnou hodnotu a to 
hodnotu 1. 

Hlavním kritériem je počet správně rozpoznaných vzorů, tedy počet přijatých 
pozitivních  a  nepřijatých  negativních  vzorů.  Fitness  funkce  bere  také  ohled  na 
částečně redukované pozitivní vzory. Čím více pozitivních vzorů je jedinec schopen 
redukovat, tedy zkrátit, tím vyšší hodnotu bude jeho fitness funkce mít. Chyba na 
trénovacích vzorech je vyjádřena jako:

E = 1
k pk n  k p ∣E p∣−k bb

∣S p∣


k n∣En∣
∣S n∣ 

, (3.1)
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kde  kp,  kn a kb jsou  popořadě  koeficient  špatně  rozpoznaných  pozitivních  vzorů, 
koeficient  špatně  rozpoznaných  negativních  vzorů  a  koeficient  bonifikace 
za částečně  rozpoznané  pozitivní  vzory, Ep je  množina  zamítnutých  pozitivních 
vzorů,  En je množina přijatých negativních vzorů,  Sp je množina pozitivních vzorů, 
Sn je množina negativních vzorů a b je bonus za částečně redukované pozitivní vzory 
vypočtený jako:

b = ∑
s∈E p

∣s∣−∣ṡ∣
∣s∣ , (3.2)

kde s  je pozitivní vzor a ṡ  je nejkratší slovo, které můžeme získat pomocí přepiso-
vacích pravidel vyhodnocovaného jedince.

Výsledná hodnota fitness funkce F je vypočtena pomocí vzorce:

F = 1−E
ke , (3.3)

kde E je vypočteno podle vzorce (3.1) a ke je koeficient mocniny chyby fitness.

Evoluční  algoritmus  je  ukončen,  pokud  je  splněna  alespoň  jedna 
z ukončovacích  podmínek.  Po  ukončení  evolučního  algoritmu  jsou  přepisovací 
pravidla  jedince  s  nejvyšší  hodnotou  fitness  funkce  vrácena  jako  pravidla 
restartovacího automatu nejlépe rozpoznávajícího zadané pozitivní a negativní vzory.

Ukončovací podmínky jsou:

• hodnota fitness funkce nejlepšího jedince v populaci je rovna zvolené 
hodnotě, doporučená hodnota je 1,

• počet generací populace dosáhl maximálního nastaveného počtu,

• hodnota fitness funkce nejlepšího jedince v populaci nebyla po určitý, 
předem stanovený počet generací vylepšena.

Jako selekční mechanizmus je použita vylepšená turnajová selekce popsaná 
v kapitole  1.6.   Mimo  selekcí  vybraných  jedinců  do  následující  generace  vždy 
postoupí určitý počet nejlépe ohodnocených jedinců, který se jmenuje elita. Počet 
jedinců v turnaji, šanci na výhru silnějšího jedince a velikost elity je možné nastavit 
jako parametry evolučního algoritmu.

Při křížení se z dvojice jedinců staré generace vytvoří dvojice jedinců nové 
generace. Nejprve se provede sloučení přepisovacích pravidel jedinců staré generace 
do  jedné  množiny a  pořadí  pravidel  se  promíchá.  Každému  z  nově  vznikajících 
jedinců je  náhodně  přiděleno  jedno přepisovací  pravidlo,  čímž se  zamezí  vzniku 
jedince  bez přepisovacího pravidla.  Zbytek pravidel  je  poté  náhodně rovnoměrně 
přidělován  novým  jedincům.  Po  rozdělení  všech  přepisovacích  pravidel  jsou 
vytvořeni jedinci nové generace. Pravděpodobnost křížení jedinců lze nastavit.
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Mutace je prováděna jako náhodná změna přepisovacích pravidel. Je možné 
nastavit s jakou pravděpodobností bude mutace jedince provedena. Dále je možné 
zvolit pravděpodobnost:

• smazání náhodně vybraného přepisovacího pravidla,

• přidání náhodně vygenerovaného pravidla,

• mutace pravidla, kde je možné nastavit pravděpodobnost:

◦ smazání náhodně vybraného znaku,

◦ přidání náhodně zvoleného znaku na náhodnou pozici a 

◦ změny náhodně vybraného znaku.

Při  experimentech  s  takovýmto  učením  se  ukázalo,  že  je  těžké  vytvářet 
rozumná nová pravidla pouze na základě náhodných mutací a křížení. Chtěla jsem 
zvýšit  závislost  tvaru pravidel na předloženém vzoru jazyka. Napadlo mě, že pro 
některé jazyky by se mohla hodit pravidla určitých typů. 

Například pro jazyk L={validní matematický výraz}s abecedou Σ={a, b, c, +,  
-, *, /  }, který není snadné rozpoznat, by se mohla hodit pravidla tvaru podřetězec 
pozitivního vzoru dlouhý tři znaky – proměnná, operátor, proměnná – nahraď jedním 
znakem představujícím proměnnou, například  (λ |a*b→c|  λ). Výraz sice bude mít 
jinou  hodnotu,  ale  bude  zkrácena  jeho  délka  a  zachována  jeho  validnost,  čímž 
získáme kratší slovo z daného jazyka. Pro jiné jazyky by se ovšem mohli hodit jiné, 
pro jazyk specifické tvary pravidel. 

Snažila  jsem  se  zobecnit  tento  přístup  a  navrhla  jsem  metodu  přidávání 
nových pravidel, která umožňuje do sady pravidel některých jedinců populace čas od 
času vkládat zcela nová pravidla specifického tvaru. Více o metodě přidávání nových 
pravidlech a způsobu jejich generování je uvedeno v kapitole  4.   Byly provedeny 
experimenty,  z  kterých  plyne,  že  přidávání  nových  pravidel  zlepšuje  nacházení 
restartovacích automatů rozpoznávajících zkoumaný jazyk, jak se můžete přesvědčit 
v kapitole 6. 
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4. Vytváření nových pravidel

Genetické  operátory  vytvářejí  nová  pravidla  pro  rozpoznávání  jazyků 
náhodnými  mutacemi  a  křížením pravidel  selekcí  vybraných  jedinců  ze  stávající 
populace.  Takovýmto způsobem by mohlo  být  těžké  odvodit  diametrálně  odlišná 
pravidla, speciálně pravidla nějakého konkrétního, vzhledem k zkoumanému jazyku 
vhodného,  tvaru.  Pokusme  se  tedy  vytváření  nových  vlastností  jedinců  podpořit 
vytvářením nových pravidel a jejich přidáváním mezi pravidla jedinců v populaci. 

Pro  účinnější  vytvoření  pravidel  rozpoznávajících  zadaný  jazyk  jsem 
vytvořila  generátor  speciálních  pravidel.  Uživatel  si  může  vybrat  z  několika 
předdefinovaných sad pravidel, případně si vytvořit neomezeně mnoho dalších sad.

Nová pravidla jsou přidávána generátorem pravidel do náhodně vybraných 
jedinců populace ve zvoleném intervalu. Vybraný jedinec bude v populaci zachován 
a  do  populace  bude přidána  jeho kopie,  kde  k  jeho stávajícím pravidlům budou 
přidána  nová  pravidla.  Tato  pravidla  budou  dále  modifikována  evolučním  algo-
ritmem pomocí křížení a mutace, případně bude jedinec vyřazen z populace selekcí. 

Generátor pravidel byl vytvořen tak, aby umožňoval co největší variabilitu. 
Pravidla  jsou  uspořádána  ve  struktuře,  jejíž  graf  odpovídá  stromu  s  údaji 
seskupenými v listech. Vnitřní vrcholy představují sady pravidel a listy představují 
vzory  pravidel.  Při  generování  nového  pravidla  se  pak  tento  strom prochází  od 
kořene  přes  vnitřní  vrcholy,  kde  je  zohledněna nastavená pravděpodobnost  volby 
jednotlivých potomků,  až  k  listu,  kde  se  nachází  vzor  pravidla,  podle  kterého je 
následně vytvořeno nové pravidlo. 

V sekci  4.1.  je popsána struktura sady pravidel, v sekci  4.2.  je popsán tvar 
vzorů pravidel a v sekci 4.3. je vysvětlen postup práce generátoru nových pravidel.

4.1. Sada pravidel

Sady pravidel  tvoří  vnitřní  strukturu stromu pravidel.  Každá sada  pravidel 
obsahuje vzory pravidel nebo jiné sady pravidel spolu s pravděpodobností pro každý 
vzor  nebo sadu pravidel,  s  kterou bude vybráno pokračování  cesty při  průchodu 
stromem. Pokud  jsou  pravděpodobnosti  chybně  zadány  a  jejich  součet  je  různý 
od jedné, tak je tato chyba automaticky opravena vhodným váhovým koeficientem.
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Při generování  nového  pravidla  začne  cesta  v kořeni  a  s  ohledem 
na pravděpodobnosti výběru pokračuje v některé větvi, dokud není určen list stromu, 
který odpovídá vzoru pravidla, podle kterého bude nové pravidlo vygenerováno.

Ke každému vzoru pravidla a každé sadě pravidel je určena použitelnost, tj. 
číslo vyjadřující kvalitu pravidla. Jedná se o opatření proti nevhodně zvoleným nebo 
chybně  zadaným  vzorům  pravidel.  Vzory  pravidel,  podle  kterých  není  možné 
vygenerovat žádné platné pravidlo, dostanou přidělenou použitelnost 0 a chovají se 
jako kdyby neexistovaly. Následně je vypočítána použitelnost sad pravidel a sadám, 
jejichž podstromy neobsahují žádná pravidla nebo pouze pravidla s použitelností 0, 
je také přidělena nulová použitelnost a pravděpodobnost jejich výběru při průchodu 
stromem je 0. Pokud má kořen stromu sad pravidel také nulovou použitelnost, chová 
se program stejně jako bez použití generátoru pravidel.

4.2. Vzory pravidel

Je jistě mnoho způsobů, jak vytvořit šablonu podle které se budou vytvářet 
nová pravidla.  V této práci je použit vzor pravidla,  který odpovídá řetězci znaků, 
podle kterého bude vygenerováno nové pravidlo. Tento řetězec je znakem | rozdělen 
na čtyři části představující postupně prefix pravidla, nahrazovaný řetězec, nahrazující 
řetězec a sufix pravidla. Vzory pravidel jsou představovány textovým řetězcem, kdy 
některým znakům je přidělen speciální význam, takové znaky pak nazveme aktivní 
znaky.

Seznam aktivních znaků a jejich význam:

• |  pro oddělení čtyř částí pravidla: prefix, nahrazovaný řetězec, 
nahrazující řetězec, sufix,

• [  abc ]  pro výběr libovolného znaku z výčtu v závorce, kde abc jsou 
znaky z abecedy jazyka,  

• < n >  pro výběr podřetězce délky n z pozitivních vzorů, kde n je celé 
kladné číslo, 

• {  abc }  pro zapamatování úseku vygenerovaného v závorkách, kde 
abc je řetězec znaků, podle něhož bude generován zapamatovaný úsek, 
zapamatované úseky jsou číslovány od 1,

• ( n )  pro přesné zopakování n-tého zapamatovaného řetězce, kde n je 
číslo zapamatovaného úseku, 

• .   pro výběr libovolného symbolu z abecedy pozitivních vzorů,

- 28 -



• ;  pro  výběr  libovolného  pomocného  symbolu,  pokud  je  nastaven 
nenulový počet pomocných symbolů, jinak je znak ignorován,

• $   je  možné  použít  pouze  jako  první  znak  prefixu  a  představuje 
začátek rozpoznávaného slova,

• €   je možné použít  pouze jako poslední znak sufixu a představuje 
konec rozpoznávaného slova,

• \   pro deaktivaci následujícího znaku.

Vzory pravidel byly inspirovány regulárními výrazy, ale zásadně se od nich 
liší způsobem fungování. Zatímco při použití regulárních výrazů se prochází text a 
hledá se úsek, který by vyhovoval zadanému výrazu, tak při použití vzoru pravidla se 
podle  zadaného  výrazu  teprve  vytváří  nové  pravidlo  splňující  zadaná  omezení. 
Z tohoto  důvodu  se  nedají  přímo  použít  aktivní  znaky  regulárních  výrazů.  Není 
vhodné  implementovat  například  * (hvězdičku),  která  v  regulárních  výrazech 
znamená libovolný počet opakování omezený počtem opakování v textu. Ve vzorech 
pravidel může vést otázka, kolik takových opakování vygenerovat, až k vytvoření 
nekonečných cyklů.

Uveďme si několik příkladů vzorů pravidel a popišme si pravidla, která se 
podle nich generují:

• "|.||" vytváří  pravidla  typu  (λ |α→λ|  λ),  kde  α  je  symbol 
z abecedy pozitivních vzorů,

• "$|..|;|"  vytváří  pravidla  typu  ($ |αβ→A|  λ),  kde  α,  β  jsou 
symboly z abecedy pozitivních vzorů, A je pomocný symbol,

• "|<3>||€" vytváří  pravidla  typu  (λ |αβγ→λ|  €),  kde  αβγ  je 
podřetězec  některého  slova  z  pozitivních  vzorů  dlouhý  přesně 
3 znaky,

• "|{.}(1)|(1)|" vytváří  pravidla  typu  (λ |αα→α|  λ),  kde  α je 
symbol z abecedy pozitivních vzorů.

4.3. Generátor nových pravidel

Generátor  pravidel  vytváří  nová  pravidla,  jejichž  tvar  je  popsán  v  sadě 
pravidel.  Pravidla  jsou  vytvářena  vždy  po  proběhnutí  určitého  počtu  generací 
evolučního algoritmu. Generátor pracuje podle následujícího algoritmu:
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Algoritmus 3:

1. Vybere  z  populace  požadovaný  počet  jedinců,  do  kterých  se  bude  snažit 
přidávat nová pravidla.

1.1. Jedince vybere pomocí modifikované selekce. Parametry zde použité a 
v evolučním algoritmu použité selekce se mohou lišit.

2. Pro požadovaný počet jedinců vybraných v předchozím kroku se snaží najít 
vhodná pravidla k přidání.

2.1. Pro požadovaný počet nových pravidel přidaných jednomu jedinci se 
opakuje:

2.1.1. Prochází  se  strom  sady  pravidel,  v  každém  uzlu  se  podle 
nastavených pravděpodobností rozhodne pro pokračování cesty.

2.1.2. V listu  stromu  pravidel  se  podle  nalezeného  vzoru  pravidla 
vygeneruje nové pravidlo.

2.1.3. Zkontroluje se, zda nové pravidlo je platné a může být použito 
v restartovacím automatu hledaného typu. Pokud ne, pokračuje 
se hledáním dalšího pravidla.

2.1.4. Nové pravidlo se přidá na náhodnou pozici mezi již existující 
pravidla jedince.

2.2. Zkontroluje se fitness hodnota jedince s přidanými pravidly a porovná 
se s jeho hodnotou fitness funkce před přidáváním pravidel

2.3. Pokud  tento  poměr  fitness  funkcí  dosahuje  alespoň  požadované 
hodnoty, je jedinec s novými pravidly přidán do populace jedinců.

Nová pravidla mohou být vygenerována tak, že se fitness jedince s přidanými 
pravidly zhorší oproti původní hodnotě jedince o více než je povolený poměr. V tom 
případě takovýto jedinec není přidán do populace a také není započítán do počtu 
jedinců s novými pravidly. Aby se předešlo nekonečným cyklům v případě častých, 
nevhodně generovaných pravidel, je nastaven rezervní počet jedinců, který se použije 
namísto jedince, kterému se nepovedlo vygenerovat nová pravidla. Aby podmínka 
nebyla tak přísná, je pro každého jedince několikrát zopakováno generování pravidel. 
Pokud se v žádném zopakování nepovede nalézt vhodná nová pravidla,  je použit 
rezervní jedinec. Po vypotřebování všech rezervních jedinců cyklus skončí.

Aby byl  generátor  nových  pravidel  co  nejobecnější,  je  kromě  volby sady 
pravidel,  z  které  jsou  generována  nová  pravidla,  možné  zvolit  ještě  hodnoty 
následujících parametrů:
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• Frekvence  vkládání  pravidel –  počet  generačních  cyklů  evolučního 
algoritmu,  který  bude  proveden  mezi  dvěma  po  sobě  jdoucími 
okamžiky vkládání nových pravidel pomocí generátoru,

• Počet jedinců s novými pravidly – maximální počet jedinců k jejichž 
přepisovacím pravidlům budou přidány nově vygenerovaná pravidla a 
kteří budou následně přidáni do populace,

• Počet  nových  pravidel  v  jedinci –  maximální  počet  nově 
vygenerovaných  přepisovacích  pravidel  přidaných  k  pravidlům 
jednoho jedince,

• Povolené  relativní  zhoršení  jedince –  minimální  hodnota  poměru 
hodnoty fitness  funkce  jedince  po přidání  vygenerovaných pravidel 
k hodnotě fitness funkce jedince bez přidaných pravidel,

• Počet jedinců ve skupině při generování pravidel – počet vybraných 
jedinců,  do  kterých  bude  generátor  nových  pravidel  přidávat  nová 
přepisovací pravidla, 

• Šance na výhru silnějšího jedince v souboji při generování pravidel – 
parametr modifikované selekce popsané v kapitole  1.6.  , který bude 
uplatněn  při  selekci  generátoru  nových  pravidel  v  kroku  1.1 
generátoru nových pravidel,

• Velikost  rezervy  jedinců –  počet  jedinců,  o  který  bude  navýšen 
parametr  Počet  jedinců  s  novými  pravidly  v  kroku  1.1  generátoru 
nových pravidel při výběru jedinců z populace, 

• Počet  opakování  generování  nových  pravidel –  kolikrát  se  bude 
pokoušet  generátor  nalézt  nová  pravidla  k  danému  jedinci,  pokud 
všechna dosud vygenerovaná pravidla  budou neplatná  nebo vytvoří 
jedince s příliš nízkou hodnotou fitness funkce.
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5. Testovací systém

Pro vyhodnocení toho, jak dobré či špatné řešení bylo nalezeno, je vhodné 
provést  testování  výsledků.  V  této  práci  je  hledána  reprezentace  automatu 
rozpoznávajícího  zadaný  jazyk  na  základě  konečné  množiny  předložených 
pozitivních a negativních vzorů. Pro správné vyhodnocení učení je třeba nalezený 
automat  otestovat  nezávisle  na  množině  vzorů  předložených  k  učení  jazyka. 
Restartovací automat chceme testovat na větší množině nových, ze stejného jazyka 
vygenerovaných  pozitivních  a  negativních  vzorů.  Budeme  zkoumat,  jak  dobře 
rozpoznává nalezený restartovací automat slova z testovacího vzoru. 

Program  byl  vytvořen  tak,  aby  bylo  možné  zajistit  stejný  průběh  při 
opakovaném  běhu  simulace  pro  stejné  počáteční  nastavení.  Toho  je  dosaženo 
prostřednictvím možnosti  volby semínka  generátoru  náhodných čísel  při  spuštění 
výpočtu.  Další  třídy  programu  dostanou  hodnotu  semínka  svých  generátorů 
náhodných čísel zadanou při volání konstruktoru. Konstruktor dostane jako parametr 
náhodnou hodnotu vygenerovanou volající třídou.

Testovací systém umožňuje primárně testovat hledání restartovacích automatů 
za  použití  evolučních  algoritmů  s  volitelným  vylepšením  generátorem  nových 
pravidel.  Je  však  také  možné,  pokud  bude  někdo  chtít,  rozšířit  část  programu 
zodpovědnou za učení restarovacích automatů a to buď částečně rozšířením některé 
části  genetického algoritmu,  nebo úplnou změnou jádra programu se zachováním 
funkcí potřebných pro komunikaci mezi testovacím systémem a novým programem 
pro hledání automatů konzistentních s předloženým vzorem.

Učení restartovacího automatu genetickým algoritmem závisí na generátoru 
pseudonáhodný  čísel,  pro  větší  statistickou  váhu  výsledku  je  vhodné  opakovaně 
spouštět  učení  se  stejnými  parametry  a  různými  hodnotami  semínka  generátoru 
náhodných čísel. Jednotlivé běhy evolučního algoritmu nazvěme evoluce. Skupinu 
běhů lišících se pouze hodnotami semínek náhodného generátoru nazvěme simulace. 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé části testovacího systému, v sekci 5.1. 
je uveden popis všech parametrů, které je možné nastavovat, v sekci 5.2. bude čtenář 
seznámen s připravenými sadami pravidel, podle kterých si může nechat generovat 
nově přidávaná pravidla, v sekci 5.3. jsou popsány připravené jazyky, pro které umí 
program generovat vzor jazyka, v sekci 5.4. je popsána struktura textových souborů 
výstupu simulace a testu, které jsou programem generovány, a v sekci 5.5. se nachází 
popis  typů  grafů,  které  program  vykresluje  a  které  přehledně  popisují  průběh 
simulací a výsledky testů.
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5.1. Parametry

Protože je učení a testování vhodné provádět opakovaně pro různě zvolené 
nastavení  parametrů,  vytvořila  jsem program umožňující  používat  co největší  šíří 
různých parametrů.  

Parametru jsou několika datových typů formátů:

• int0+ – nezáporné celé číslo, 

• int+ – kladné celé číslo, 

• real[α, β] – reálné číslo z intervalu [α, β], kde α, β ∈ (-∞,∞),

• real(α, β) – reálné číslo z intervalu (α, β), kde α, β ∈ [-∞,∞],

• ( …., ….) – volba z možností uvedených v závorkách,

• defx.y– název předdefinované struktury,  která je uvedena  v kapitole 
x.y, kde  x.y je číslo kapitoly,

• text – textový řetězec,

• adresář – název adresáře včetně jeho cesty.

Je  možné zvolit  následující  parametry,  v  závorkách je uveden požadovaný 
datový typ, pro větší přehlednost jsou parametry rozděleny do tématických skupin:

Souhrnné nastavení pro všechny simulace:

• Název simulace {text} – název pod kterým budou uloženy výsledky 
simulace,

• Název testu {text} – název pod kterým budou uloženy výsledky testu,

• Adresář pro ukládání souborů výsledků {adresář} – adresář, kde budou 
uloženy soubory výsledků simulace a testu,

• Adresář pro ukládání jazyků {adresář} – adresář, kde budou uloženy 
vygenerované vzory jazyka nebo hledány hotové vzory jazyka,

• Pouze testovat dříve simulované {(ano, ne)} – pokud zvolíte možnost 
ne,  pak  bude  provedena  simulace  podle  požadovaných  parametrů 
s následným otestováním nalezeného restartovacího automatu, pokud 
zvolíte  možnost  ano,  pak nebude provedena simulace,  budou pouze 
testovány výsledky v  minulosti  provedené simulace,  jejíž  jméno  je 
nastaveno jako parametr Název simulace a jejíž soubory výsledků jsou 
uložené  v  adresáři  Adresář  pro  ukládání  souborů  výsledků.  Tímto 
způsobem  je  možné  znovu  otestovat  předchozí  výsledky  simulace 
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s novým  testovacím  vzorem  nebo  s  jiným  nastavením  parametrů 
testovací fitness funkce.

Parametry simulace:

• Počet  opakování  simulace {int+} – kolikrát  bude spuštěna simulace 
pro zvolené nastavení parametrů,

• Semínko  generátoru  náhodných  čísel  simulace {int+}  –  pro  první 
evoluci se použije zvolené semínko generátoru náhodných čísel, pro 
další evoluce se jeho hodnota zvětší o 1,

• Použít nový vzor jazyka nebo hotový vzor jazyka {(generuj, soubor)} – 
možnost volby, zda má být vygenerován nový vzor jazyka nebo použit 
již hotový vzor jazyka ze souboru.

Parametry nového vzoru jazyka:

• Jazyk {def5.2}– identifikátor jazyka podle něhož se bude vytvářet vzor 
jazyka, seznam připravených jazyků je uveden v kapitole 5.2. ,

• Maximální  délka  slova  {int+}  –  maximální  délka  vygenerovaného 
slova,

• Koeficient  délky  slova {real(0,∞)}  –  koeficient  exponenciálního 
rozdělení, z kterého budou generovány nová slova,

• Vzory vybírat na průměrnou pozici nebo průměrnou délku  {(pozice,  
délka)} – varianty pro nastavení významu parametru Koeficient délky  
slova, podrobnější popis je v kapitole 5.2. ,

• Velikost  množiny  pozitivních  vzorů  pro  učení {int+} –  počet  slov 
patřících do jazyka použitý pro učení,

• Velikost  množiny  negativních  vzorů  pro  učení {int+} –  počet  slov 
nepatřících do jazyka použitý pro učení,

• Velikost množiny pozitivních vzorů pro testování  {int+}  – počet slov 
patřících do jazyka použitý pro testování,

• Velikost množiny negativních vzorů pro testování  {int+}  – počet slov 
nepatřících do jazyka použitý pro testování,

• Semínko  generátoru  náhodných  čísel  generátoru  jazyka  {int+}  – 
semínko podle něhož budou vytvářeny vzory první verze jazyka, pro 
další verze se semínko generátoru o 1 zvětší.

Parametry hotového vzoru jazyka – pro použití  již hotových vzorů jazyka. 
Požadovaný formát je textový soubor, kde na každé řádce je uveden 
jeden vzor jazyka. Nejprve jsou uváděny vzory pozitivní, poté vzory 
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negativní,  jako  oddělovač  slouží  prázdná  řádka.  Soubory  budou 
hledány v Adresáři pro ukládání jazyků:

• Jméno souboru vzoru jazyka pro učení {text},

• Jméno souboru vzoru jazyka pro testování {text}.

Parametry restartovacího automatu:

• Typ automatu {(R0, R1, R2, R3)} – je možné vybrat jednu z možností, 
podrobnější popis typu automatů naleznete v kapitole 2.6. ,

• Použít  determinizovaný  restartovací  automat  {(ano,  ne)} –  pokud 
zvolíte  ano, pak se bude v každém kroku redukční analýzy používat 
první vhodné pravidlo, pokud zvolíte  ne, pak bude výpočet probíhat 
nedeterministicky,

• Počet  pomocných  symbolů  {int0+}–  počet  nových  pomocných 
symbolů, které mohou být použity v redukčním pravidle,

• Z  kolika  procent  nejkratších  pozitivních  vzorů  tvořit  pravidla  
{real(0,100)} – počet vzorů, vzhledem k velikosti množiny pozitivních 
vzorů,  ze  kterých  budou  vytvořeny  počáteční  pravidla  jedince, 
nejméně jeden vzor.

Parametry evolučního algoritmu – podrobnější  popis  parametrů evolučního 
algoritmu najdete v kapitole 3.3. , popis selekce v kapitole 1.6. :

• Velikost populace {int+},

• Počet jedinců v elitě {int0+},

• Počet jedinců v turnaji selekce {int+},

• Šance na výhru silnějšího jedince v souboji selekce {real[0,1]},

• Pravděpodobnost křížení {real[0,1]},

• Pravděpodobnost mutace {real[0,1]},

• Mutace smazání pravidla {real[0,1]},

• Mutace vytvoření náhodného pravidla {real[0,1]},

• Mutace změna pravidla {real[0,1]},

• Změna pravidla smazání znaku {real[0,1]},

• Změna pravidla náhodně přidán znak {real[0,1]},

• Změna pravidla náhodně změněn znak {real[0,1]}.
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Parametry  generátoru  nových  pravidel  –  parametry  popisující  přidávání 
nových pravidel mezi stávající pravidla jedince, podrobnější popis je 
uveden v kapitole 4.3. :

• Název sady pravidel {def5.3} – připravené sady pravidel jsou popsány 
v kapitole 5.3. ,

• Frekvence vkládání pravidel {int+},

• Počet jedinců s novými pravidly {int0+},

• Počet nových pravidel v jedinci {int0+},

• Povolené relativní zhoršení jedince {real(0,∞)},

• Počet jedinců v turnaji selekce při generování pravidel {int+},

• Šance na výhru silnějšího jedince v  souboji  selekce při  generování  
pravidel {real[0,1]},

• Velikost rezervy jedinců {int0+},

• Počet opakování generování nových pravidel {int0+}.

Fitness  funkce  pro  učení  –  tato  fitness  funkce  bude  použita  pro  učení, 
bude vypočtena podle vzorce (3.3) uvedeném v kapitole 3.3. :

• Koeficient  špatně  rozpoznaných  pozitivních  vzorů {real[0,1]}  – 
koeficient kp,

• Koeficient  špatně  rozpoznaných  negativních  vzorů {real[0,1]}  – 
koeficient kn,

• Koeficient  bonifikace  za  částečně  rozpoznané  pozitivní  vzory 
{real[0,1]} – koeficient kb,

• Koeficient mocniny chyby fitness {real[0,1]} – koeficient ke.

Fitness funkce pro testování – tato fitness funkce bude použita pro testování, 
bude vypočtena podle vzorce (3.3) uvedeném v kapitole 3.3. :

• Testovací koeficient špatně rozpoznaných pozitivních vzorů {real[0,1]} 
– koeficient kp,

• Testovací koeficient špatně rozpoznaných negativních vzorů {real[0,1]} 
– koeficient kn,

• Testovací koeficient bonifikace za částečně rozpoznané pozitivní vzory 
{real[0,1]} – koeficient kb,

• Testovací koeficient mocniny chyby fitness {real[0,1]} – koeficient ke.

Podmínky pro ukončení evoluce:
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• Nejlepší dosažená fitness hodnota {real[0,1]}  – pokud fitness funkce 
některého jedince dosáhne zadané hodnoty, bude simulace ukončena,

• Maximální  počet  generací {int+} –  po  provedení  zadaného  počtu 
generací evolučního algoritmu bude simulace ukončena,

• Maximální  počet  generací  bez  zlepšení {int+} –  pokud  během 
zadaného počtu generací nenastane zvýšení doposud nejvyšší nalezené 
fitness funkce, bude simulace ukončena.

Ukládání výsledků simulace – možnost volby pro ukládání velkých souborů, 
automaticky  jsou  vždy  ukládány  výsledné  hodnoty  každé  evoluce, 
nejlepší  nalezená  sada  pravidel  pro  každou evoluci  a  hodnota  testu 
každé evoluce:

• Ukládat  hodnoty  každého  jedince  v  simulaci {(ano,  ne)} –  bude 
uložena fitness funkce pro každého jedince v každé generaci simulace,

• Ukládat hodnoty každé generace simulace {(ano, ne)} – pro každou 
generaci  simulace  bude  uložena  fitness  funkce  nejlepšího  jedince, 
průměrná fitness funkce jedinců a rozptyl hodnot fitness funkcí,

• Ukládat  přepisovací  pravidla  jedinců {(ano,  ne)}  –  pro  každého 
jedince a generaci navíc ukládat i pravidla jedince a nejlepšího jedince 
v generaci.

5.2. Vzory jazyka

Zvolit  reprezentativní  množinu jazyků,  nad  kterou se bude provádět  učení 
reprezentace automatu rozpoznávajícího zadaný jazyk, je velice složité. Protože je 
třeba vyzkoušet schopnost nalézt rozpoznávající automat pro různé jazyky, je nutné 
zvolit různé jazyky, na jejichž vzorech se bude moci automat učit a být otestován. 
Ke každému požadované jazyku je vytvořen zvolený počet učících vzorů jazyka a 
jeden testovací vzor jazyka použitý k otestování všech nalezených automatů.

Pro  větší  variabilitu  testování  jsou  zastoupeny  jazyky  od  jednoduchých 
regulárních jazyků až po bezkontextové jazyky. Byly zvoleny regulární jazyky L1-L7 
[Tomita],  L8-L15  [Dupont],  L16-L20  a  bezkontextové  jazyky  R1-R2,  R5-R8 
[KellLutz],  R3-R4, R9. Pokud někomu nebude stačit  výběr z těchto připravených 
jazyků,  může zdrojový kód třídy  PreddefinovaneVzoryJazyka rozšířit  o  libovolné 
dalších jazyky za použití již připravených základních typů jazyka a operací s nimi.

Vzory jazyka jsou vytvářeny náhodným výběrem slov patřících do jazyka a 
náhodným výběrem slov nepatřících do jazyka. Jsou nalezena všechna slova patřící 
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do  jazyka  až  do  Maximální  délky  slova,  která  byla  zadána  jako parametr.  Slova 
nepatřící  do  jazyka  jsou  dopočítávána.  Je  vygenerována  pozice  požadovaného 
negativního slova a je hledána požadovaná kombinace znaků abecedy s vynecháním 
pozitivních  slov.  Dopočítávání  negativních  slov  umožňuje  pro  jazyky  s  řidšími 
pozitivními slovy generovat pozitivní i negativní vzory až do dlouhé délky slov.

Slova vzoru jazyka jsou vybírána náhodně ze slov uspořádaných podle délky. 
Nejprve je z exponenciálního rozdělení vybrána pozice slova a poté je, v rámci slov 
shodné délky se slovem na vybrané pozici, vybráno slovo z rovnoměrného rozdělení. 
Koeficient  exponenciálního  rozdělení je  možné  nastavit  dvěma  způsoby  podle 
parametru Vzory vybírat na průměrnou pozici nebo průměrnou délku (pozice, délka):

• pozice – Koeficient délky slova bude odpovídat průměrné pozici slova 
ve slovech uspořádaných podle délky,

• délka  –  Koeficient  délky  slova  bude  odpovídat  průměrné  délce 
vybraného slova.

Seznam jazyků, k nimž je připraven program vytvářející množiny pozitivních 
a negativních vzorů jazyka, příslušná abeceda Σ a popis jazyka L:

L1 Σ={a, b},  L={a*}, 

L2 Σ={a, b},  L={(ab)*}, 

L3 Σ={a, b},  L={neobsahuje slovo, kde po lichém počtu a následuje 
lichý počet b},

L4 Σ={a, b},  L={slovo neobsahuje více než 2 po sobě následující a},

L5 Σ={a, b},  L={w |  |w|a mod 2= 0, |w|b  mod 2= 0},  

L6 Σ={a, b},  L={w |  (|w|a - |w|b) mod 3= 0},  

L7 Σ={a, b},  L={ a* b* a* b* },  

L8 Σ={a, b},  L={ a* b },  

L9 Σ={a, b, c},  L={ (a* + c*) b },  

L10 Σ={a, b},  L={ (aa)* (bbb)* },  

L11 Σ={a, b},  L={w |  |w|a mod 2= 0, |w|b  mod 2= 1},  

L12 Σ={a, b},  L={ a (aa)* b },  

L13 Σ={a, b},  L={w |  |w|a mod 2= 0},  

L14 Σ={a, b},  L={ (aa)* b a* },  

L15 Σ={a, b, c},  L={ a c* a + b c* b }, 
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L16 Σ={a, b, +, - },  L={validní matematický výraz}, 

L17 Σ={a, b, c, +, -, *, / },  L={validní matematický výraz}, 

L18 Σ={a, b, c, d},  L={w |  |w|a = 0}, 

L19 Σ={a, b, c, d},  L={w |  |w|a = 1}, 

L20 Σ={a, b, c, d},  L={w |  |w|a >= 1}, 

R1 Σ={a, b},  L={ an bn | n ≥ 0},  

R2 Σ={a, b, c},  L={ an c bn | n ≥ 0},  

R3 Σ={a, b},  L={ w | w = wR},  

R4 Σ={a, b},  L={ w wR},  

R5 Σ={a, b},  L={ |w|a = |w|b},  

R6 Σ={a, b, c},  L={ w | w = wR},  

R7 Σ={ (, )},  L={správné uzávorkování},  

R8 Σ={ (, ), [, ]},  L={správné uzávorkování},

R9 Σ={ (, ), [, ], {, }},  L={správné uzávorkování}.

5.3. Sady pravidel

Výsledky  nalezené  evolučními  pravidly  za  podpory  nově  přidávaných 
pravidel pomocí generátoru pravidel jsou zkoumány a hodnoceny. Abychom mohli 
porovnat vliv nově přidávaných pravidel je vhodné mít několik různých sad pravidel, 
podle kterých je možné přidávat nová pravidla, a porovnávat jejich vliv na hledání 
automatu konzistentního s předloženým vzorem. 

Je možné poměrně jednoduše vytvořit další sady pravidel přímo ve zdrojovém 
kódu programu ve třídě  PreddefinovaneSadyPravidel a poté budou tyto nové sady 
automaticky používány testovacím systémem.

Je možné použít některou z následujících sad pravidel:

• Smaz1 – sada pravidel, které smažou jeden znak z abecedy pozitivních 
vzorů:

• vzor pravidla "|.||" s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|.||." s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|.||" s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|.||€"  s váhou 0.15.
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• Smaz2 – sada pravidel, které smažou dva znaky z abecedy pozitivních 
vzorů:

• vzor pravidla "|..||"  s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|..||."  s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|..||"  s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|..||€"  s váhou 0.15.

• Zkrat2 – sada pravidel, které dva znaky z abecedy pozitivních vzorů 
nahradí jedním znakem:

• vzor pravidla "|..|.|"  s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|..|.|."  s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|..|.|"  s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|..|.|€"  s váhou 0.15.

• Smaz3 – sada pravidel, které smažou podřetězec některého pozitivního 
vzoru dlouhý tři znaky:

• vzor pravidla "|<3>||" s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|<3>||." s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|<3>||" s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|<3>||€" s váhou 0.15.

• Zkrat3 – sada pravidel, které podřetězec některého pozitivního vzoru 
dlouhý tři znaky nahradí jedním znakem z abecedy pozitivních vzorů:

• vzor pravidla "|<3>|.|" s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|<3>|.|." s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|<3>|.|" s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|<3>|.|€" s váhou 0.15.

• Smaz4 –  sada  pravidel,  které  smažou  podřetězec některého 
pozitivního vzoru dlouhý čtyři znaky:

• vzor pravidla "|<4>||" s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|<4>||." s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|<4>||" s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|<4>||€" s váhou 0.15.

• Zkrat4 – sada pravidel, které podřetězec některého pozitivního vzoru 
dlouhý  čtyři  znaky  nahradí  jedním  znakem  z  abecedy  pozitivních 
vzorů:

• vzor pravidla "|<4>|.|" s váhou 0.5,
• vzor pravidla ".|<4>|.|." s váhou 0.2,

• vzor pravidla "$|<4>|.|" s váhou 0.15,

• vzor pravidla "|<4>|.|€" s váhou 0.15.
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• Základní – sloučená sada pravidel z předchozích sad pravidel:
• sada pravidel Smaz1 s váhou 0.3,
• sada pravidel Smaz2 s váhou 0.2,
• sada pravidel Zkrat2 s váhou 0.2,
• sada pravidel Smaz3 s váhou 0.1,
• sada pravidel Zkrat3 s váhou 0.1, 
• sada pravidel Smaz4 s váhou 0.05,
• sada pravidel Zkrat4 s váhou 0.05. 

• Krátká – sloučená sada pravidel z některých předchozích sad pravidel:
• sada pravidel Smaz1 s váhou 0.4,
• sada pravidel Smaz2 s váhou 0.3,
• sada pravidel Zkrat2 s váhou 0.3.

• Dlouhá – sloučená sada pravidel z předchozích sad pravidel:
• sada pravidel Smaz3 s váhou 0.3,
• sada pravidel Zkrat3 s váhou 0.3,
• sada pravidel Smaz4 s váhou 0.2,
• sada pravidel Zkrat4 s váhou 0.2.

5.4. Výsledky simulace

Výsledky  simulace  jsou  uloženy  do  více  souborů  odstupňovaných 
podle detailnosti  pohledu na výsledky,  rozdělených na výsledky simulace učení  a 
výsledky testu. 

• Soubor  výsledků  Evoluce obsahuje  pro  všechny  evoluce  každého  vzoru 
jazyka a simulace popis nejlepšího nalezeného jedince formou hodnoty jeho 
fitness funkce a procenta správně rozpoznaných pozitivních vzorů a správně 
rozpoznaných  negativních  vzorů,  dále  pak  počet  provedených  generací 
evolučního algoritmu a počet generací bez zlepšení maximální hodnoty fitness 
funkce.

• Soubor výsledků Test obsahuje pro všechny evoluce každého vzoru jazyka a 
simulace  výsledky  testování  nejlepšího  nalezeného  jedince  na  testovací 
množině formou hodnoty dosažené fitness a procenta správně rozpoznaných 
pozitivních vzorů a správně rozpoznaných negativních vzorů.

• Soubor  výsledků  Pravidla obsahuje  pro  všechny  evoluce  každého  vzoru 
jazyka a simulace sadu pravidel nejlepšího nalezeného jedince.

• Soubor výsledků  Generace obsahuje pro všechny generace každé evoluce a 
simulace agregované hodnoty fitness funkcí jejich jedinců, konkrétně to jsou 
maximum,  průměr  a  rozptyl  fitness  funkcí  všech  jedinců  dané  generace  a 
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počet jedinců, do kterých byla vložena nově vygenerovaná pravidla, případně 
obsahuje také sadu pravidel nejlepšího jedince populace. 

• Soubor  výsledků  Jedinec obsahuje  pro všechny jedince  v každé  generaci, 
evoluci a simulaci hodnotu fitness funkce daného jedince a případně také jeho 
sadu pravidel. 

Tyto  soubory  výsledků  a  mezivýsledků  simulace  a  jejich  testu  je  možné 
chápat i jako tabulky databáze. Roli klíčů tabulky hrají proměnné simulace, evoluce 
a generace.

5.5. Hodnocení simulace

Hodnocení  simulace  je  provedeno  grafickou  formou  pomocí  sady  grafů 
generovaných  programem  R  jako  obrázky  ve  formátu  .pdf.  Snažila  jsem  se 
o zobrazení výsledků testu a simulace takovým způsobem, aby se uživatel neztratil 
v hromadě číslic, kde by musel pracně hledat, která simulace dosáhla vyšších hodnot 
zkoumané  proměnné  a  která  nižších  hodnot.  Takovýto  typ  informací  je  velice 
přehledně vidět z grafu typu boxplot neboli krabicového grafu.

Boxplot  je  typ  grafu  popisující  rozdělení  zkoumané  veličiny  pro  jednu 
skupinu či pro více skupin případů. Graf typu boxplot dává představu o rozdělení, 
rozptylu rozdělení, jeho šikmosti a špičatosti. Ukázka tohoto typu grafu je na obr. 2. 
Pro každou skupinu obsahuje obdélník pokrývající prostředních 50 % hodnot, čára 
uvnitř obdélníku značí medián, tedy prostřední hodnotu při uspořádání výběru podle 
velikosti. Okraje obdélníku označují horní a dolní kvartil, tj. úsek, kde 75 % resp. 
25 %  hodnot  rozdělení  je  menších  než  daná  mez.  Konce  úseček  vybíhajících 
z obdélníku značí maximální a minimální hodnoty, které ještě nejsou odlehlé, tedy 
leží  v oboustranném 95 % intervalu spolehlivosti.  Odlehlé hodnoty jsou na grafu 
zobrazené také a jsou označeny kolečkem.

Ke každému boxplotu je vykreslen bodový graf (obr. 3) zobrazující skutečné 
umístění  hodnot  zkoumané  proměnné.  Z  bodového grafu  můžete  vidět,  zda  jsou 
hodnoty  soustředěny  do  několika  skupin  nebo  zda  jsou  rovnoměrně  rozloženy 
v určitém intervalu. Dále je vykreslen boxplot shrnující hodnoty všech provedených 
simulací,  z  tohoto  grafu  můžete  získat  prvotní  souhrnný  náhled  na  provedené 
simulace při zvolených nastaveních parametrů. 
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Hodnocení  pomocí  boxplotu  a  bodového  grafu  je  provedeno  pro  každou 
simulaci zvlášť. Z výsledků testu jsou zobrazeny proměnné hodnota testovací fitness 
funkce  a  procento  správně  rozpoznaných  pozitivních  vzorů  a  negativních  vzorů, 
z výsledků jednotlivých evolucí  jsou obdobně zobrazeny proměnné hodnota  učící 
fitness funkce, procento správně rozpoznaných pozitivních vzorů a negativních vzorů 
a také počet proběhlých generací evolučního algoritmu. 

Pro lepší přehlednost jsou simulace obarveny podle výsledků testu, konkrétně 
podle hodnoty mediánu fitness funkce získané na testovacím vzoru jazyka. Barevné 
rozdělení je následující, pokud hodnota mediánu testovací fitness leží

• v intervalu [0.95, 1] je přidělena žlutá barva,
• v intervalu [0.9, 0.95) je přidělena červená barva,
• v intervalu [0.75, 0.9) je přidělena zelená barva,
• v intervalu [0.5, 0.75) je přidělena modrá barva,
• v intervalu [0, 0.5) je přidělena fialová barva.

Barevné  zvýraznění  jednotlivých  simulací  podle  schopnosti  nalezených  restar-
tovacích automatů rozpoznávat testovací vzor je ukázáno také na obr. 2 a 3.

Pro  podrobnější  zkoumání  průběhu  evolučního  algoritmu  je  možné  získat 
z grafů  zobrazujících  pro  jednotlivé  generace  evolučního  algoritmu průměrnou  či 
maximální  hodnotu  fitness  funkce  nebo  její  rozptyl.  Tyto  grafy  jsou  vykresleny 
ve dvou variantách  –  pro  běhy evolučního  algoritmu  podle  simulací  rozdělených 
do skupin podle mediánu testovací fitness funkce popsané v předchozím odstavci a 
do skupin rozdělených podle jednotlivých simulací. Při interpretaci těchto grafů je 
třeba dávat pozor, se zvyšujícím se číslem generace postupně ubývá evolucí, které 
v příslušné generaci ještě probíhaly, a tím se také zmenšuje množina hodnot, přes 
kterou  se  kreslí  průměr  hodnot,  což  může  být  trochu  zavádějící.  Počet  evolucí 
probíhajících v jednotlivých generacích si můžete ověřit vždy na následujícím grafu. 
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Obr. 2: Ukázka grafu zobrazujícího  
souhrnné výsledky simulací boxplotem

Obr. 3: Ukázka grafu zobrazujícího 
souhrnné výsledky simulací bodově



Pro  přesnější  popis  průběhu  vývoje  jedinců  jsou  pro  každou  simulaci 
vykresleny grafy zobrazující průměrnou i maximální hodnotu fitness funkce a její 
rozptyl  pro jednotlivé evoluce (obr.  4,  obr.  5). V těchto grafech jedna čára grafu 
představuje  jednu  evoluci  dané  simulace,  po  skončení  simulace  končí  i  čára  a 
nevzniká předchozí zavádějící informace.

Rozložení  hodnoty  fitness  funkce  pro  každý  běh  evolučního  algoritmu 
můžeme zkoumat také. Pro každý běh evolučního cyklu je nakreslen graf, kde na ose 
x je  číslo  generace  evolučního  algoritmu,  na  ose  y je  hodnota  fitness  funkce 
jednotlivých  jedinců.  V první  variantě  znázorněné  pomocí  boxplotu  (obr.  6)  lze 
pozorovat, jak se postupně vyvíjel medián, maximum a rozsah fitness funkcí jedinců 
v populaci. V druhé variantě znázorněné pomocí bodového grafu (obr.  7) můžeme 
kontrolovat,  jestli  jsou hodnoty fitness  funkcí  rovnoměrně  rozmístěny v nějakém 
intervalu nebo se spíše shlukují kolem některých hodnot.

Rozložení fitness hodnoty jedinců můžeme vyčíst z grafu typu boxplot, kde 
nám chybějí informace o konkrétních hodnotách fitness funkce, konkrétní hodnoty 
můžeme vyčíst z bodového grafu, kde nám zase chybějí informace o počtu jedinců 
s danou fitness hodnotou, kombinací těchto typů grafu získáme přesnější informace.

V  obou  typech  grafu  je  uvedena  také  hodnota  testovací  fitness  funkce 
nejlepšího nalezeného jedince pro danou evoluci. Podle hodnoty testu můžete poznat, 
jak dobře rozpoznává nalezený restartovací automat zkoumaný jazyk.

Skoková změna ve  fitness  funkce jedinců po 40.  generaci  byla způsobena 
přidáním nových  pravidel.  Nová  pravidla  po  každých  40  generacích  evolučního 
cyklu, ve 40. generaci proběhlo první přidávání nových pravidel.
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Obr. 4: Ukázka grafu zobrazujícího průběh  
průměrné fitness funkce jednotlivých evolucí

Obr. 5: Ukázka grafu zobrazujícího průběh  
maximální fitness funkce jednotlivých evolucí



V evolučních algoritmech bývá požadováno, aby hodnota fitness funkce byla 
pokud možno rovnoměrně rozdělena v intervalu mezi 0 a zatím nejvyšší nalezenou 
hodnotou fitness funkce.  V případě učení  rozpoznávání  pozitivních vzorů to  není 
úplně rozumný požadavek. Fitness funkce jedince nabývá hodnoty 0, pokud přijme 
všechna  slova  z  negativních  vzorů  a  odmítne  všechna  slova  z  pozitivních  vzorů 
jazyka L. Když se nad tím zamyslíme, tak toto odpovídá nalezení jedince, který je 
konzistentní  s  množinou  vzorů  jazyka  Σ*  \ L,  což  je  vlastně  také  řešením úlohy 
nalezení  jedince konzistentního pro vzor s prohozenými množinami pozitivních a 
negativních vzorů. Nalezení takovéhoto restartovacího automatu není podporováno 
selekčním mechanizmem evolučního algoritmu. 
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Obr. 6: Ukázka grafu zobrazujícího  
průběh jedné evoluce boxplotem

Obr. 7: Ukázka grafu zobrazujícího  
průběh jedné evoluce bodově



6. Hodnocení

V  této  kapitole  jsou  zaznamenány  výsledky  dvou  experimentů.  První 
experiment porovnává různá nastavení generátoru nových pravidel pro co nejširší 
množinu jazyků, nastavení parametrů je uvedeno v sekci 6.1. a vyhodnocení v sekci 
6.2.  Druhý experiment uvedený v sekci  6.3.   ukazuje možný přístup ke zkoumání 
různých nastavení parametrů pro jeden konkrétní jazyk.

6.1. Použité nastavení parametrů

Bylo  zkoumáno  chování  algoritmu  a  otestovány  výsledky  nalezených 
restartovacích  automatů.  Hodnoty  parametrů  byly  zvoleny  experimentálně. 
Zkoumané modifikace jsou:

Základní nastavení Použití základního nastavení parametrů, přesné hodnoty 
parametrů jsou uvedeny v tabulce 1.

Bez generátoru pravidel Použití generátoru jednou za 800 generací s evolučním 
vývojem  dlouhým  maximálně  600 generací,  což  je 
ekvivalentní  k  učícímu  algoritmu  bez  použití 
generátoru nových pravidel.

Krátká pravidla Místo  Základní sady pravidel je použita sada pravidel 
Krátká pravidla, viz. kapitola 5.3. 

Dlouhá pravidla Místo  Základní sady pravidel je použita sada pravidel 
Dlouhá pravidla, viz. kapitola. 5.3. 

Méně pravidel častěji Místo  60  jedinců  s  novými  pravidly  jednou  za 
40 generací je vkládáno 20 jedinců s novými pravidly 
jednou za 10 generací.

Vyšší fitness přidávaných Povolené relativní  zhoršení  jedince  s  nově vygenero-
vanými pravidly vzrostlo z hodnoty 0,6 na hodnotu 0,8.

Pro  každé  nastavení  parametrů  byl  učící  algoritmus  spouštěn  pro všech 
29 jazyků uvedených v kapitole  5.2.   Maximální délka slova jsem zvolila tak, aby 
existovala vždy alespoň 126 slov patřících do jazyka a 126 slov slov nepatřících do 
jazyka, viz. tabulka 2. Pro každý jazyk bylo vytvořeno 20 učících vzorů jazyka s 64 
pozitivními a 64 negativními slovy a jeden testovací vzor jazyka s 1024 pozitivními a 
1024 negativním slovy.  Pro každý učící  vzor  jazyka byl  spuštěn evoluční  proces 
hledající restartovací automat konzistentní s předloženým vzorem.
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Tabulka 1: Hodnoty parametrů pro Základní nastavení

Tabulka 2: Maximální délka slova ve vzoru jazyka pro jednotlivé jazyky
8 znaků 12 znaků 16 znaků 64 znaků 128 znaků 256 znaků

L17-L20, R9 L16, R6, R8 L3-L7, L11, L13, R3-R5, R7 L9, L14, L15 L1, L8, L10 L2, L12, R1, R2

- 47 -

Parametry simulace
Počet opakování simulace 20
Semínko generátoru náhodných čísel simulace 1
Použít vzor jazyka nově generovaný nebo ze souboru (generuj, soubor) generuj

Parametry nového vzoru jazyka
Koeficient délky slova 32

pozice
Semínko generátoru náhodných čísel generátoru jazyka 1

Parametry restartovacího automatu
Typ automatu (R0, R1, R2, R3) R0
Deterministický automat (ano, ne) ano
Počet pomocných symbolů 0
Z kolika procent nejkratších pozitivních vzorů tvořit pravidla 1

Parametry evolučního algoritmu
Velikost populace 200
Počet jedinců v elitě 6
Počet jedinců v turnaji selekce 2
Šance na výhru silnějšího jedince v turnaji selekce 0,75
Pravděpodobnost křížení 0,4
Pravděpodobnost mutace 0,1
Mutace smazání pravidla 0,2
Mutace vytvoření náhodného pravidla 0,1
Mutace změna pravidla 0,7
Změna pravidla smazání znaku 0,1
Změna pravidla náhodně přidán znak 0,4
Změna pravidla náhodně změněn znak 0,5

Parametry generátoru nových pravidel
Název sady pravidel
Frekvence vkládání pravidel 40
Počet jedinců s novými pravidly 60
Počet nových pravidel v jedinci 1
Povolené relativní zhoršení jedince 0,6
Počet jedinců v turnaji selekce při generování pravidel 6
Pravděpodobnost výhry slabšího jedince v turnaji 0,4
Velikost rezervy jedinců 160
Počet opakování generování nových pravidel 20

Fitness funkce pro učení
Koeficient špatně rozpoznaných pozitivních vzorů 1
Koeficient špatně rozpoznaných negativních vzorů 1
Koeficient bonifikace za částečně rozpoznané pozitivní vzory 0,4
Koeficient mocniny chyby fitness 0,6

Fitness funkce pro testování
Testovací koeficient špatně rozpoznaných pozitivních vzorů 1
Testovací koeficient špatně rozpoznaných negativních vzorů 1
Testovací koeficient bonifikace za částečně rozpoznané pozitivní vzory 0
Testovací koeficient mocniny chyby fitness 0,6

Podmínky pro ukončení evoluce
Nejlepší dosažená fitness hodnota 1
Maximální počet generací 600
Maximální počet generací bez zlepšení 150

Vzory vybírat na průměrnou pozici nebo průměrnou délku (pozice, delka)

Zakladni



6.2. Vyhodnocení výsledků testu

Simulace  prováděné  v  rámci  jedné  modifikace  nastavení  parametrů  se  liší 
pouze  volbou  rozpoznávaného  jazyka  a  maximální  délkou  slova.  Simulace  1-20 
odpovídají popořadě jazykům L1-L20, simulace 21-29 odpovídají jazykům R1-R9.

Na  obrázcích  8-13 je  zobrazeno  rozdělení  fitness  funkce  získané  na 
testovacích  vzorech  obsahujících  1024  pozitivních  a  1024  negativních  slov  pro 
všechny  zkoumané  modifikace  parametrů.  Rozdělení  správně  rozpoznaných 
pozitivních testovacích vzorů je na obrázcích 14-19, rozložení správně rozpoznaných 
negativních testovacích vzorů je  na obrázcích  20-24. Jednotlivé barvy odpovídají 
hodnotě mediánu testovací fitness funkce, jak bylo popsáno v kapitole 5.5. 

Rozdělení  fitness funkce dosažené během učícího procesu ukazují  obrázky 
26-31. Na obrázcích 32-37 je zobrazeno rozdělení doby běhu evolučního algoritmu. 
Doba  běhu  odpovídá  době  běhu  evolučního  algoritmu  potřebné  ke  splnění  první 
z podmínek  –  nalezení  restartovacího  automatu  konzistentního  s  učícím  vzorem, 
proběhnutí  600  generací  běhu  evolučního  algoritmu  nebo  proběhnutí  posledních 
150 generací bez zlepšení fitness funkce nejlepšího jedince. 

Můžeme se všimnout, že ne všechny jazyky jsou rozpoznávány stejně snadno. 
Po  podrobnějším  zkoumání  výsledků  můžeme  zjistit,  že  jazyky,  které  je  možné 
rozpoznat  jedním  nebo  dvěma  pravidly  jsou  rozpoznávány  výborně  (obr.  8-13). 
Restartovací  automat  konzistentní  s  učícím  vzorem  jazyka  bývá  nalezen  během 
malého  počtu  generací  a  rozpoznává  správně  také  testovací  vzor  jazyka,  který 
obsahuje mnohonásobně více slov. Tyto jazyky jsou rozpoznávány dobře a není třeba 
již jejich rozpoznávání vylepšovat. 

Na  druhé  straně  existují  složitější  jazyky,  ke  kterým  se  těžko  hledá 
restartovací automat. K takovýmto jazykům ani nebývá nalezen restartovací automat 
konzistentní s učícím vzorem (obr. 26-31), nemůžeme se tedy divit, že tento automat 
nerozpoznává příliš dobře ani testovací vzor. Pokud si slova rozdělíme na pozitivní 
vzory a negativní vzory, můžeme si všimnout, že pozitivní vzory jsou rozpoznávány 
lépe než vzory negativní (obr. 14-24). Tato nerovnoměrnost by mohla být způsobena 
způsobem práce restartovacích automatů, které postupně upravují slovo a zkracují 
ho.  Po zkrácení celého slova na prázdné slovo přijmou původní slovo do jazyka. 
Pokud se slovo zkrátit nepodaří, je označeno jako slovo nepatřící do jazyka. 

Přidávání  nových  pravidel  ve  všech  modifikacích  nastavení  parametrů 
s použitím  generátoru  nových  pravidel  vede  obvykle  k nalezení  restartovacích 
automatů  rozpoznávajících  zadaný jazyk  lépe  než  restartovací  automaty nalezené 
evolučním algoritmem bez použití generátoru nových pravidel (obr. 8-37).

Pro  tvrzení,  že  restartovací  automat  se  naučil  správně rozpoznávat  zadaný 
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jazyk,  je  hlavním kritériem hodnota  fitness  funkce  nejlepšího  jedince  nalezeného 
evolučním algoritmem na testovací množině (obr.  8-13). Aby měla tato informace 
větší  vypovídající  hodnotu,  je  evoluční  algoritmus  spuštěn  opakovaně  pro  různé 
vzory jazyků. Pro každou modifikaci nastavení parametrů jsou jazyky rozděleny do 
skupin podle mediánu testovací fitness funkce.

Pokud medián testovací fitness funkce nabývá vysokých hodnot, znamená to, 
že  v nadpoloviční  množině  případů  se  našel  restartovací  automat  velmi  dobře 
rozpoznávající testovací množinu, která je mnohonásobně větší než množina učící, a 
proto můžeme předpokládat,  že velmi dobře rozpoznává i  celý jazyk. V takovém 
případě nám příliš nevadí, že se učící proces občas nepovede a pro některé méně 
časté  případy je  nalezen horší  restartovací  automat,  vždyť je  možné spustit  učící 
proces vícekrát a vybrat nejlepší řešení.

Dalším kritériem pro hodnocení schopnosti učení restartovacích automatů je 
doba učení  rozpoznání  zadaného jazyka (obr.  32-37).  Pokud budou existovat  dvě 
nastavení učícího algoritmu, kde první z nich nachází stejně dobré řešení problému 
v kratším čase, tedy za použití nižšího počtu generací evolučního algoritmu, pak se 
dá  říci,  že  první  nastavení  parametrů  je  vhodnější  než  druhé.  Je  ovšem třeba  si 
uvědomit,  že  evoluční  algoritmy  nejsou  ukončovány  jen  po  úspěšném  nalezení 
restartovacího  automatu  konzistentního  a  učícím vzorem,  ale  také  po  překročení 
povolené  doby buď 600 kroků evoluce  nebo 150 evolučních  kroků bez  zlepšení 
fitness  funkce  nejlepšího  jedince.  Odpověď  na  otázku,  zda  důvodem  ukončení 
evoluce  bylo  spíše  nalezení  restartovacích  automatů  nebo  překročení  některého 
časové  podmínky,  lze  vyčíst  z  grafů  zobrazujících  hodnotu  učící  fitness  funkce 
nejlepšího jedince v populaci po skončení evolučního cyklu (obr. 26-31).

Pokud byste chtěli znát porovnání některé modifikace parametrů se známými 
algoritmy  pro  rozpoznávání  jazyků,  porovnejte  nejprve  vybranou  modifikaci 
nastavení  parametrů  s  modifikací  Bez  generátoru.  Porovnání  modifikace 
Bez generátoru pravidel s algoritmy RPNI (Regular Positive and Negative Inference) 
a LARS (Learning Algorithm for Rewriting Systems) najdete v práci [Bas]. 

Podrobněji si rozebereme běh evolučního algoritmu při hledání restartovacího 
automatu  za  použití  modifikace  parametrů  Základní  nastavení a  nastavení 
Bez generátoru pravidel. Budeme se zajímat hlavně o vliv nově přidávaných pravidel 
na  průběh  evolučního  cyklu.  Na  obrázcích  38-40 je  zobrazen  průběh  průměrů 
spočítaný  z  průměrné  a  maximální  fitness  funkce  a  jejího  rozptylu  v  populaci 
evolučního  algoritmu  pro  jednotlivé  generace  přes  skupiny  utvořené  podle 
schopnosti evolučního algoritmu nalézt restartovací automat pro daný jazyk určené 
podle  testů.  Na  obr.  41 je  zaznamenán  počet  evolucí  běžících  v  jednotlivých 
generacích pro jednotlivé skupiny. Obdobně je pro nastavení parametrů Bez generá-
toru  pravidel na  obr.  44-46 zobrazen  průběh  průměrů  spočítaný  z  průměrné  a 
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maximální fitness funkce a jejího rozptylu přes skupiny utvořené podle schopnosti 
nalezených  restartovacích  automatů  rozpoznat  daný  jazyk a  na  obr.  47 je  počet 
evolucí běžících v jednotlivých generacích.

Na grafech obr.  38-40 odpovídajících průběhu fitness funkce v  Základnímu 
nastavení vidíme v pravidelných intervalech se opakující zvýšení průměru a rozptylu 
fitness funkce jednou za 40 generací evolučního algoritmu. Tato zvýšení odpovídají 
momentům přidávání nových pravidel ke stávajícím pravidlům jedinců v populaci. 
Jedinci  v  populaci  včetně  jedinců  s  novými  pravidly  jsou  dále  upravováni  a 
modifikováni evolučním algoritmem, stará i nová pravidla jsou měněna operátorem 
mutace  a  přesouvána  mezi  jedinci  operátorem  křížení.  Na  grafech  obr.  44-46 
odpovídajících průběhu fitness funkce v nastavení  Bez generátoru pravidel žádné 
pravidelné  oscilace  nejsou,  což  odpovídá  skutečnosti,  že  zde  nebyli  do  populace 
pravidelně vkládáni jedinci s novými pravidly. Podle obr.  41 respektive obr.  47 si 
můžete udělat představu o vypovídající hodnotě úseků grafu pro jednotlivé skupiny. 
Pokud již byla v některé skupině většina evolucí ukončena, pak zbývající úsek čáry 
nemá příliš velkou vypovídající hodnotu. 

V motivaci pro vkládání nových pravidel, zmíněné na konci kapitoly  4.3.  , 
jsem  ukazovala  jaká  pravidla  by  se  hodila  pro  rozpoznávání  jazyka  L17,  který 
používá abecedu Σ={a, b, c, +, -, *, / } a obsahuje validní matematické výrazy. Jedná 
se o velmi rozsáhlý jazyk, který zřejmě nepůjde rozpoznat restartovacím automatem 
s malým počtem pravidel, ale bude potřeba pečlivě poskládat větší počet různých 
pravidel. Navíc učící vzor obsahující pouze 64 znaků se zdá být relativně nízký pro 
takto složitý jazyk. V testovací množině obsahující 1024 znaků se mohou vyskytovat 
slova, ke kterým v učící množině chyběly podklady.

Průběh průměrné a maximální fitness funkce pro tento jazyk pro  Základní  
nastavení najdete na obr.  42-43. Průběh průměrné a maximální fitness funkce pro 
tento jazyk pro nastavení Bez generátoru pravidel najdete na obr. 48-49.

Můžeme  si  všimnout,  že  při  Základním  nastavení používajícím  přidávání 
nových  pravidel  (obr.  42-43)  roste  maximální  dosažená  fitness  funkce  poměrně 
pravidelně po celou dobu simulace až do dosažení maximálního povoleného počtu 
generací  evolučního  algoritmu.  Po  podrobnějším  prozkoumání  grafu  maximální 
dosažené  hodnoty  fitness  funkce  (obr.  43)  si  můžeme  všimnout,  že  zvýšení 
maximální dosažené hodnoty často probíhají těsně po generacích, jejichž pořadové 
číslo  je  násobkem 40,  což  jsou  právě  generace,  v  kterých  byla  přidávána  nová 
pravidla. Pro nalezení lepších reprezentací jazyka L17 by bylo vhodné prodloužit 
povolenou  dobu simulace.  Můžeme srovnat  tento  průběh s  průběhem evolučních 
algoritmů prováděných na shodných učících vzorech v nastavení  Bez  generátoru 
pravidel  (obr.  48-49).  Pozorujeme,  že maximální  fitness funkce rostla  pomaleji  a 
evoluce končila dříve z důvodu dlouho nezlepšené maximální hodnoty fitnessfunkce.
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Hodnoty testovací fitness funkce pro použité modifikace nastavení
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Obr. 8: Základní nastavení Obr. 9: Bez generátoru pravidel

Obr. 11: Krátká pravidla Obr. 10: Dlouhá pravidla

Obr. 12: Méně pravidel častěji Obr. 13: Vyšší fitness přidávaných



Procento správně rozpoznaných pozitivních vzorů testu
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Obr. 14: Základní nastavení Obr. 15: Bez generátoru pravidel

Obr. 16: Krátká pravidla Obr. 17: Dlouhá pravidla

Obr. 18: Méně pravidel častěji Obr. 19: Vyšší fitness přidávaných



Procento správně rozpoznaných negativních vzorů testu
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Obr. 20: Základní nastavení Obr. 21: Bez generátoru pravidel

Obr. 22: Krátká pravidla Obr. 23: Dlouhá pravidla

Obr. 24: Méně pravidel častěji Obr. 25: Vyšší fitness přidávaných



Hodnoty učící fitness funkce pro použité modifikace nastavení
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Obr. 26: Základní nastavení Obr. 27: Bez generátoru pravidel

Obr. 28: Krátká pravidla Obr. 29: Dlouhá pravidla

Obr. 30: Méně pravidel častěji Obr. 31: Vyšší fitness přidávaných



Doba běhu evolučního algoritmu pro použité modifikace nastavení
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Obr. 32: Základní nastavení Obr. 33: Bez generátoru pravidel

Obr. 36: Méně pravidel častěji Obr. 37: Vyšší fitness přidávaných

Obr. 35: Dlouhá pravidlaObr. 34: Krátká pravidla



Průběh fitness evolučního algoritmu pro Základní nastavení
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Obr. 40: Průběh rozptylu fitness funkce  
pro Základní nastavení

Obr. 41: Počet neukončených evolucí  
pro Základní nastavení

Obr. 42: Průběh průměru fitness funkce  
pro jazyk L17 pro Základní nastavení

Obr. 43: Průběh maxima fitness funkce  
pro jazyk L17 pro Základní nastavení

Obr. 38: Průběh průměru fitness funkce  
pro Základní nastavení

Obr. 39: Průběh maxima fitness funkce  
pro Základní nastavení



Průběh fitness evolučního algoritmu pro nastavení Bez generátoru pravidel
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Obr. 44: Průběh průměru fitness funkce  
pro nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 45: Průběh maxima fitness funkce  
pro nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 48: Průběh průměru fitness funkce  
pro jazyk L17 pro nastavení Bez  
generátoru pravidel

Obr. 46: Průběh rozptylu fitness funkce  
pro nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 47: Počet neukončených evolucí pro  
nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 49: Průběh maxima fitness funkce  
pro jazyk L17 pro nastavení Bez  
generátoru pravidel



6.3. Experiment

V této  části  se  podrobně  podíváme  na  rozpoznávání  jednoho  konkrétního 
jazyka.  Pokud  chceme  zkoumat  některý  konkrétní  jazyk,  máme  minimálně  dvě 
možnosti přístupu k problému. Můžeme si zvolit nějaké hodnoty parametrů, spustit 
simulaci,  vyhodnotit  výsledky  a  vymýšlet,  jak  nastavení  vylepšit.  Druhý  způsob 
spočívá  ve  volbě  několika  různých modifikací  nastavení  pravidel,  spuštění  všech 
simulací  najednou,  následném  vyhodnocením  všech  výsledků,  vybráním  lepších 
variant  nastavení  a  jejich  případnými  úpravami  pro  další  simulace.  Ukážeme  si 
využití druhé možnosti.

Na ukázku jsem zvolila  jazyk L5 s  abecedou  Σ={a,  b}  a  popisem jazyka 
L={w |  |w|a mod 2= 0, |w|b  mod 2= 0}, který obsahuje sudý počet znaků a a sudý 
počet znaků b. 

Simulaci  spustíme  pro  všechny  zvolené  modifikace  nastavení  parametrů 
uvedené  v  kapitole  6.1.  Navíc  jsem také  měnila  nastavení  parametrů  evolučního 
algoritmu, konkrétně pravděpodobnost křížení a pravděpodobnost mutace. Simulace 
1-6 představují popořadě modifikace nastavení parametrů  Základní nastavení,  Bez 
generátoru, Krátká pravidla, Dlouhá pravidla, Méně pravidel častěji a Vyšší fitness  
přidávaných.  Simulace  7-12  představují  stejná  nastavení  parametrů  se  zvýšením 
pravděpodobnosti křížení z 0,4 na 0,6, simulace 13-18 představují tytéž nastavení 
parametrů  tentokrát  se  zvýšením  pravděpodobnosti  mutace  z  0,1  na  0,25. 
Odpovídající grafy jsou zobrazeny na obr. 50-54.

Z  obr.  50-52 je  vidět,  že  jazyk  je  obvykle  rozpoznáván  dobře,  největší 
problémy mají všechna nastavení  Bez generátoru (sim. 2, 8, 14) nebo nastavení s 
vyšší pravděpodobností mutace jedinců. Přidávání nových pravidel pomáhá zvyšovat 
rozpoznávací schopnost restartovacích automatů, až na případ příliš častého křížení 
jedinců v kombinaci s častým přidáváním nových pravidel (sim. 11), naopak občasné 
přidávání dlouhých pravidel dosahuje nejlepších výsledků (sim. 10).

Simulace ve všech nastaveních parametrů měly největší problém s rozpozná-
váním  testovacích  negativních  vzorů  slov,  zatímco  pozitivní  vzory  byly 
rozpoznávány téměř vždy správně.

Nejprve se podrobněji  podívejme na simulaci  2,  simulaci 1 a  simulaci 10, 
které  odpovídají  popořadě  nastavení  Bez  generátoru, Základnímu  nastavení a 
nastavení s nejlepšími výsledky testů – nastavení  Dlouhá pravidla za použití vyšší 
pravděpodobnosti  křížení  jedinců.  Grafy  průběhu  průměrné  a  maximální  fitness 
funkce  pro  jednotlivé  evoluce  simulace  jsou  vykresleny  na  obr.  55-60,  přesné 
hodnoty fitness  funkce  jedinců v populaci  při  šestém běhu evolučního algoritmu 
najdete na obr. 61-66. 
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Nová pravidla jsou přidávána jednou za 40 generací evolučního algoritmu. 
Můžeme si všimnout, že v simulacích 1 a 10, kde jsou přidávána nová pravidla, se 
velmi často najde restartovací automat konzistentní s předloženým učícím vzorem 
krátce po přidávání nových pravidel. 

Zároveň  přidávání  nových  pravidel  zabraňuje  předčasné  konvergenci 
populace k neoptimálnímu řešení. V simulaci 2, která nepoužívala generátor nových 
pravidel, po určité době dosáhla většina jedinců populace stejné hodnoty fitness a jen 
málo  jedinců  mělo  hodnotu  fitness  funkce  jinou.  Skutečnost,  že  většina  jedinců 
dosahovala fitness funkce přibližně 0,7 a  jen někteří  jedinci  dosáhli  jiné hodnoty 
fitness  funkce  můžeme  zjistit  z  grafu  typu  boxplot,  kde  krabice  zobrazující 
50% prostředních hodnot se nachází právě na této hodnotě a ostatní hodnoty jsou 
zobrazeny jako odlehlá pozorování (obr. 61-62). 

Při použití stejného učícího vzoru jazyka a stejného průběhu prvních 40 kroků 
evolučního  algoritmu,  pouze  za  přidávání  nových  pravidel  se  podařilo  nalézt 
restartovací  automat  konzistentní  s  předloženým  vzorem  jazyka  daleko  rychleji 
(obr. 64-63).  Přidávání  nových  pravidel  bylo  prováděno  v  intervalu  40  běhů 
evolučního algoritmu a obzvláště přidání nových pravidel po 80. evolučním kroku 
zabránilo  předčasné  konvergenci.  Ještě  lepší  průběh  nastal  po  zvýšení 
pravděpodobnosti křížení a změně sady pravidel ze Základní sady pravidel na sadu 
pravidel Dlouhá pravidla, kde mají jedinci daleko rovnoměrněji rozloženou hodnotu 
fitness funkce po celou dobu evolučního běhu (obr. 65-66).

Nalezené  restartovací  automaty pro jednotlivé  běhy simulace jsou uloženy 
v souboru  Název  simulace_pravidla.csv ,  kde   Název  simulace jste  zadali  jako 
parametr  simulace.  Pro  ukázané  evoluce  vybraných  simulací  jsou  evolučním 
algoritmem nalezená pravidla restartovacího automatu uvedena v tabulce 3. Vidíme, 
že restartovací automat s pravidly nalezenými při nastavení Bez generátoru pravidel 
v simulaci 2 rozpoznává sice jazyky se sudým počtem znaků a, ale přijímá i slova s 
lichým počtem znaků b, které do jazyka L5 nepatří. Restartovací automaty nalezené 
v simulacích 1 a 10 již rozpoznávají jazyk L5 správně. Pravidla nalezená s použitím 
generátoru nových pravidel v simulaci 1 vždy zkrátí slovo o sudý počet znaků a nebo 
sudý počet znaků b, tudíž nepřijímají slova nepatřící do jazyka. Na druhou stranu si 
můžeme rozmyslet, že tato pravidla umožní přijmout všechna slova jazyka L5. 

Tabulka 3: Sady pravidel restartovacích automatů pro 6. evoluci vybraných simulací jazyka L5

Simulace 2, evoluce 6 Simulace 1, evoluce 6 Simulace 10, evoluce 6
(  | b →  |  )

(  | aa →  | € )
(  | bb →  |  )

(  | abab → bb |  )
(  | aa →  |  )

( $ | bab → a |  )

(  | bb →  |  )
(  | aba → b |  )

( bb | ba →  | ba )
(  | aa →  | b )
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Souhrnné vyhodnocení pro simulace jazyka L5
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Obr. 50: Hodnoty testovací fitness funkce  
pro simulace jazyka L5

Obr. 51: Procento správně rozpoznaných  
pozitivních vzorů testu simulací jazyka L5

Obr. 52: Procento správně rozpoznaných  
negativních vzorů testu simulací jazyka L5

Obr. 54: Doba běhu evolučního algoritmu 
simulací jazyka L5

Obr. 53: Hodnoty učící fitness funkce pro  
simulace jazyka L5



Průběh fitness evolučního algoritmu pro simulace jazyka L5
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Obr. 57: Průměrná hodnota fitness funkce  
pro Základní nastavení

Obr. 58: Maximální hodnota fitness  
funkce pro Základní nastavení

Obr. 55: Průměrná hodnota fitness funkce  
pro nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 56: Maximální hodnota fitness funkce  
pro nastavení Bez generátoru pravidel

Obr. 59: Průměrná hodnota fitness funkce  
pro nastavení Dlouhá pravidla s vyšší  
pravděpodobností křížení

Obr. 60: Maximální hodnota fitness  
funkce pro nastavení Dlouhá pravidla s  
vyšší pravděpodobností křížení



Běh evolučního algoritmu pro simulace jazyka L5
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Obr. 66: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro nastavení Dlouhá pravidla s vyšší  
pravděpodobností křížení

Obr. 61: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro nastavení Bez generátoru

Obr. 62: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro nastavení Bez generátoru

Obr. 63: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro Základní nastavení

Obr. 64: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro Základní nastavení

Obr. 65: Fitness funkce v průběhu evoluce  
pro nastavení Dlouhá pravidla s vyšší  
pravděpodobností křížení



Závěr

Reprezentace  jazyka  pomocí  restartovacích  automatů  se  ukázala  být 
efektivním způsobem konečné reprezentace nekonečných jazyků. Ověřila jsem, že 
učení genetickými algoritmy umožňuje hledat restartovací automaty bez podrobné 
znalosti  zkoumaného  jazyka,  pouze  za  použití  konečné  množiny  pozitivních  a 
negativních  vzorů  slov  jazyka.  Genetické  operátory  provádějí  náhodné  mutace  a 
křížení, čímž vytvářejí pravidla, která mohou být použita při popisu zadaného jazyka. 
Přidáváním nových pravidel jsou navíc vkládána pravidla takových tvarů, u kterých 
lze  předpokládat,  že  budou  vhodná  k  rozpoznání  zkoumaného  jazyka.  Takto 
přidávaná pravidla jsou dále vylepšována genetickými operátory, což může ještě více 
posílit rozpoznávací schopnosti restartovacích automatů.

Nová  metoda  zrychlení  a  zefektivnění  hledání  přepisovacích  pravidel 
restartovacích automatů konzistentních s množinou pozitivních a negativních vzorů 
jazyka,  která  je  uvedena  v  této  práci,  spočívá  ve  vkládání  nových  pravidel 
specifického  tvaru  do  množiny  pravidel  restartovacího  automatu.  Tvar  nově 
vkládaných  pravidel  je  popsán  pomocí  výrazů  podobných  regulárním  výrazům. 
Je vytvořena  struktura  obsahující  několik  vzorů  pravidel  spolu  s  popisem 
pravděpodobnosti s jakou bude vytvořeno nové pravidlo podle daného vzoru. 

Různá  nastavení  parametrů  evolučního  algoritmu  a  generátoru  nových 
pravidel  mohou vést k  nalezení  různě úspěšných restartovacích automatů rozpoz-
návajících  zadaný  jazyk.  Vytvořila  jsem testovací  software  umožňující  nastavení 
mnoha  různých  parametrů  a  navrhla  sadu  grafů,  které  pro  jednotlivá  nastavení 
přehledně  popisují  jak  výsledky  testů  nejlepšího  nalezeného  jedince  a  jeho 
restartovacího automatu, tak také průběh evolučních algoritmů. Software opakovaně 
spouští evoluční algoritmus se zvolenými parametry a následně vykreslí požadované 
grafy.  Ke  každému  jazyku  ze  zvolené  sady  formálních  jazyků  jsem  vytvořila 
generátor vzoru jazyka. 

Ověřila  jsem,  že  použitím  metody  generování  nových  pravidel  se  zvýší 
úspěšnost nacházení restartovacích automatů rozpoznávajících učící a také testovací 
vzory  jazyka.  Kromě  toho  se  také  sníží  počet  generačních  cyklů  evolučního 
algoritmu, který je k nalezení výsledných pravidel restartovacího automatu potřeba.

Další  vývoj  může  spočívat  například  v  hledání  nastavení  parametrů,  které 
nejlépe  rozpoznají  uživatelem  zkoumaný  jazyk,  nebo  v  navrhování  dalších  sad 
pravidel umožňujících lepší rozpoznání daného jazyka.

- 63 -



Seznam použité literatury

[Bas] Basovník  S.: Learning  Restricted  Restarting  Automata  
using  Genetic  Algorithm.  Diplomová  práce, MFF  UK, 
2010.

[BruntLor] Buntrock  G.,  Loryś  K.:  On  growing  context-sensitive 
languages. In: W. Kuich (Ed.), Proc. 19th ICALP , Lecture  
Notes in Computer Science 623: 77–88, 1992.

[Darwin] Darwin Ch.: On the Origin of Species by Means of Natural  
Selection,  or  the  Preservation  of  Favoured Races  in  the  
Struggle for Life. John Murray, London, 1859.

[Dupont] Dupont  P.:  Regular  Grammatical  Inference from Positive 
and  Negative  Samples  by  Genetic  Search:  The  GIG 
Method.  Proc.  Grammatical  Inference  and Applications:  
Second Int’l Colloquium (ICGI-94), R.C. Carrasco and J. 
Oncina, eds.: 236–245, 1994.

[EyrHigJan] Eyraud  R.,  Higuera  de  la  C.,  Janodet  J-C.:  LARS:  A 
learning  algorithm  for  rewriting  systems.  Machine 
Learning, 66(1):7–31, 2007.  

[Goldb] Goldberg  D.  E.:  Genetic  Algorithms  in  Search,  
Optimalization  and  Machine  Learning.  Addison-Wesley, 
Reading, MA, 1989.

[GoldbDeb] Goldberg  D.  E.,  Deb  K.:  A  Comparative  Analysis  of 
Selection  Schemes  Used  in  Genetic  Algorithms.  In 
Rawlings, R. (ed.): Foundation of Genetic Algorithms. Los 
Altos, CA, 1991.

[HopcrUllm] Hopcroft J. E., Ullman J. D.: Formal Languages and their  
Relation  to  Automata.  Addison-Wesley,  Reading,  MA, 
1969.

- 64 -



[Hromk] Hromkovič J.: Theoretical Computer Science: Introduction  
to Automata,  Computability,  Complexity,  Algorithmics,  
Randomization,  Communication  and  Cryptography.  
Springer-Verlag,  Berlin – Heidelberg – New York – Hon 
Kong – London – Milan – Paris – Tokyo, 2004.

[Hyn] Hynek J.:  Genetické algoritmy a genetické programování. 
Grada publishing a. s., Praha, 2008.

[JancMrazPlatVog] Jančar  P.,  Mráz  F.,  Plátek  M.,  Vogel  J.:  On  Monotonic 
Automata  with a  restart  operation.  Journal  of  Automata,  
Languages and Combinatorics, 4(4): 287–312, 1999.

[KellLutz] Keller  B.,  Lutz  R.:  Evolving  stochastic  context-free 
grammars  from  examples  using  a  minimum  description 
length  principle.  In  Workshop  on  Automata  Induction,  
Grammatical Inference and Language Acquisition, ICML-
97, 1997.

[MrazOttoPlat] Mráz F., Otto F., Plátek M.: Learning analysis by reduction 
from  positive  data.  Proceedings  ICGI  2006,  LNCS  Vol. 
4201. Springer, Berlin, 2006.

[Otto] Otto  F.:  Restarting  Automata.  In:  Recent  Advances  in 
formal  Languages  and  Applications,  Studies  in  
Computational Intelligence, Vol. 25: 269–303, 2006.

[Tomita] Tomita  M.:  Dynamic  construction  of  nite-state  automata  
from examples using hill-climbing.  In Proceedings of the 
Fourth  Annual  Cognitive  Science  Conference:  105–108, 
1982.

- 65 -



Přílohy

A. Uživatelská dokumentace

Program  Hodnocení usnadňuje  hledání  a  nalezení  parametrů  vhodných 
k generování  restartovacích  automatů,  které  budou  umět  dobře  rozpoznávat 
zkoumaný jazyk.  Program generuje restartovací  automaty genetickým algoritmem 
za pomoci přidávání nových pravidel a následně testuje jejich schopnost rozpoznat 
zadaný  jazyk.  Jednoduchá  vstupní  tabulka  umožňuje  snadné  nastavení  parametrů 
pro několik  různých  simulací,  které  program  provede  automaticky.  Za  použití 
grafického prostředí jazyka R umožňuje program velice názorně porovnávat učení a 
testování  restartovacích  automatů  pro  různé  simulace  za  podmínek  zadaných 
uživatelem. Teoretické základy k programu jsou uvedeny v předchozích kapitolách 
této práce.

Program je tvořen několika částmi, které se provádějí a spouštějí postupně. 
Nejprve  je  třeba  nastavit  parametry,  kde  uživatel  určí  nastavení  jednotlivých 
simulací.  Poté  se  spustí  program,  který  provede  požadované  simulace,  otestuje 
nalezená  řešení  a  vypíše  výsledky a  mezivýsledky skládající  se  z  hodnot  fitness 
funkcí a sad pravidel nalezených jedinců. Na závěr je možné pomocí programu R a 
připraveného skriptu porovnat v grafické formě výsledky testů simulací a průběh 
hodnot fitness funkcí.

Požadavky:

• Operační systém Windows 7 a vyšší

• .NET Framework 4.0 a vyšší

• R verze 2.11.0 a vyšší

• volitelně OpenOffice.org Calc 3.2.0 a vyšší

Nastavení parametrů:

Program umožňuje nastavení široké škály různých parametrů Podrobný popis 
parametrů a jejich významu najdete v kapitole 5.1.  Soubor parametrů je strukturován 
jako tabulka, kde řádky tabulky představují jednotlivé parametry simulace a sloupce 
tabulky  odpovídají  různým  nastavením  pro  požadované  simulace.  Je  vytvořeno 
ukázkové nastavení parametrů odpovídající základnímu nastavení z kapitoly 6.1. 

První  sloupec  tabulky  obsahuje  názvy  parametrů,  tento  sloupec  není 
doporučeno  měnit,  protože  by  pak  parametry  nemusely  být  správně  rozpoznány. 
Druhý sloupec představuje předdefinované hodnoty parametrů a každý další sloupec 
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představuje nastavení parametrů pro jednu simulaci. Bude provedeno tolik simulací, 
kolik sloupů tabulky bude vyplněno od druhého sloupe dále. Tyto simulace budou 
prováděny  postupně  a  každá  simulace  se  může  od  ostatních  lišit  v  nastavení 
libovolných parametrů.

Aby uživatel nemusel opakovaně vyplňovat stále stejné hodnoty neměnících 
se parametrů, stačí pro každou simulaci a jí odpovídající sloupec tabulky vyplnit jen 
ty hodnoty parametrů, které se mají pro danou simulaci lišit od předdefinovaných 
hodnot.  Nevyplněné  buňky  tabulky  budou  nahrazeny  předdefinovanou  hodnotou 
parametru uloženou v druhém sloupci tabulky. Pokud některý sloupec nebude mít 
vyplněnou žádnou hodnotu,  pak  se použijí  pro  všechny parametry přednastavené 
hodnoty z druhého sloupce.

Parametry  Název  simulace,  Název  testu,  Adresář  pro  ukládání  souborů 
výsledků, Adresář pro ukládání jazyků a  Pouze testovat dříve simulované uvedené na 
začátky tabulky jsou nastaveny pro všechny simulace stejně a mohou být nastaveny 
pouze  v druhém sloupci  tabulky.  Je  vhodné nastavení  těchto parametrů změnit  a 
zapamatovat si nastavené hodnoty, ještě je budete potřebovat v části Vyhodnocení.  

Jsou připraveny dvě varianty předvyplněné tabulky pro nastavení parametrů. 
První varianta používá program OpenOffice.org Calc a připravený soubor 'Nastaveni 
simulace.ods',  druhá varianta je použití textového souboru 'Nastaveni simulace.csv'. 
Volba varianty závisí na uživateli, varianta s OpenOffice.org je doporučená a nabízí 
výrazně vyšší uživatelský komfort.

Pokud se rozhodnete pro práci s OpenOffice.org Calc, pak je struktura tabulky 
jasně patrná a vyplňování  tabulky by nemělo činit  žádné potíže.  Simulace budou 
provedeny pro všechny sloupce od třetího sloupce do posledního sloupce s alespoň 
jednou vyplněnou hodnotou. Na závěr je třeba převést soubor do formátu .csv, před 
převáděním formátu doporučuji uložit soubor ve formátu .ods pro budoucí úpravy 
nastavení  parametrů.  Soubor  převedeme  do  požadovaného  formátu  .csv,  pokud 
v okně  Uložit  jako… zvolíme  v  kolonce  Uložit  jako  typ: hodnotu  Text  CSV  (.csv). 
V následujícím  okně  Exportovat  textový  soubor 
zvolíme znakovou sadu Unicode (UTF-8), oddělovač 
pole znak středník ; a oddělovač textu znak dvojité 
uvozovky " , jak je ukázáno na obr. 67. Po uložení 
souboru zavřete okno, ve kterém je soubor otevřen.

Pokud se rozhodnete používat přímo  textový soubor .csv,  pak vězte,  že se 
jedná  o  soubor  ve  formátu  Unicode  (UTF-8),  kde  řádky  tabulky  parametrů  jsou 
představovány  řádky  souboru  a  sloupce  v  jednom řádku  jsou  od  sebe  odděleny 
středníky ; , textové řetězce jsou ohraničeny dvojitými uvozovkami " . Je třeba si dát 
pozor, aby na každém řádky byl shodný počet středníků, což bude odpovídat tabulce 
obdélníkového tvaru, která má pro každý řádek shodný počet sloupců. 
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Simulace:

Program  provádějící  jednotlivé  simulace  a  testování  výsledků  se  nachází 
v adresáři bin na CD a je spustitelný z příkazové řádky. Jako parametr je třeba zadat 
adresu souboru parametrů vytvořeného v předchozím kroku. Příklad spuštění je

D:\bin>RestartingAutomataProgram.exe ..\"Nastaveni simualce.csv"

pokud je  adresář  D:\ odpovídá  adresáři  CD disku této diplomové práce  a  pokud 
chcete spustit ukázkové nastavení simulace.

Pokud jste nastavili Adresář pro ukládání souborů výsledků a Název simulace 
nebo   Název  testu  v  předchozím kroku  stejně  jako  při  některém minulém běhu 
programu,  tak Vás program, upozorní na to,  že přepíše soubory výsledků minulé 
simulace. Pokud tyto soubory přepsat nechcete, okopírujte si je do jiného adresáře 
nebo ukončete program a změňte hodnoty parametrů.

Parametry  simulace  načítá  program  ze  zadaného  souboru.  Pokud  uživatel 
nezadá pro některý parametr žádnou hodnotu nebo je hodnota chybného formátu, je 
použita hodnota zadaná v druhém sloupci jako předdefinovaná hodnota.  Pokud je 
předdefinovaná  hodnota  chybného  formátu,  použije  se  hodnota  ze  Základního 
nastavení parametrů, které je popsáno v tabulce 1. 

Program vypisuje číslo simulace, kterou právě provádí, za každý provedený 
běh evolučního algoritmu vypíše jednu tečku.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení  probíhá  pomocí  programu  R  a  v  něm připravených  skriptů. 
R skript z příkazové řádky můžete spustit příkazem: 

D:\>Rscript RestartingAutomataVyhodnoceni.R

pokud adresář  D:\ odpovídá adresáři CD disku této diplomové práce a pokud máte 
nastavený  podadresář  bin adresáře,  kam  jste  nainstalovali  program  R,  v  cestě 
vyhledávání spustitelných programů vašeho operačního systému. 

Skript po Vás bude chtít zadat hodnoty proměnných Název simulace,  Název 
testu,  Adresář  pro ukládání  souborů výsledků,  které  jste  již  jednou zadávali  jako 
parametry  simulace. Dále  bude  skript  vyžadovat  zadání  adresáře,  kam  mají  být 
uloženy výsledné grafy obsahující vyhodnocení testů simulace i samotného průběhu 
simulace, které byly popsány v kapitole 5.5.  Pokud uživatel zadá špatné hodnoty a 
nepodaří se otevřít některý soubor výsledků, pak program vypíše chybové hlášení a 
skončí,  je  třeba  program  opětovně  spustit  a  zadat  korektní  hodnoty.  Vykreslení 
výsledných grafů pak proběhne automaticky.

Nyní je hodnocení hotovo a můžete se podívat na výsledky.
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B. Rozšiřování testovacího systému

V této části je uveden návod, jak lze program Hodnocení rozšířit o novou 
sadu pravidel, přidat další jazyk pro generování vzorů jazyka, upravit způsob mutace 
či  křížení  nebo  změnit  zkoumaný  algoritmus  učení  jazyků.  Pro  lepší  pochopení 
návodu je vhodné nahlédnout do zdrojového kódu programu přiloženého na CD.

Nová sada pravidel:

Další  sady  pravidel  můžete  připsat  do  metody  VytvorPravidla ve  třídě 
PreddefinovaneSadyPravidel.  Metoda  dostává  jako  parametr  název  sady  pravidel, 
množinu pozitivních a negativních vzorů a semínko náhodného generátoru. Funkce 
vrací instanci třídy SadaPravidel, do které vložíte požadovaná pravidla. Kód připište 
jako další větev příkazu switch větveného podle názvu nové sady pravidel.

Další jazyk:

Pokud  chcete  generovat  jiné,  než  jen  přednastavené,  jazyky,  pak  můžete 
do metody  VytvorVzorJazyka ve  třídě  PreddefinovaneVzoryJazyka připsat  kód 
pro jejich vytvoření jako další větev příkazu  switch větveného podle názvu jazyka. 
Metoda jako parametr dostává název jazyka a maximální délku slova, vrací instanci 
objektu  UniverzalniVzor,  kde  do  proměnné  List<string>  pozitivniVzory vložte 
všechna slova patřící do jazyka až do požadované maximální délky, do proměnné 
abeceda vložte  instanci  třídy  Abeceda,  kde  znaky  abecedy  zadáte  jako  parametr 
konstruktoru, a do proměnné int maxDelkaSlova vložte maximální délku slova.

Úprava způsobu mutace a křížení:

Požadované  změny  v  provádění  mutace  a  křížení  jedinců  můžete  zadat 
v metodách  Mutate() a  Crossover(IChromosome pair) ve  třídě  Chromosome.  Pomocí 
třídy Chromosome jsou reprezentováni jedinci populace, v proměnné List<Rule> Rules 
je uložen seznam restartovacích pravidel. Každé pravidlo je popsáno pomocí hodnot 
Prefix, Infix, NewInfix a Postfix typu string. Nejjednodušší způsob změny pravidla 
je odebrání pravidla, které požadujete změnit, a následné přidání nového upraveného 
pravidla do seznamu pravidel. 

Změna algoritmu hledání restartovacího automatu:

Je možné změnit i celý algoritmus, podle kterého se bude simulace provádět, 
musíte ovšem přidat do programu zdrojový kód nového algoritmu a patřičně upravit 
metodu  BehEvoluce() ve třídě  Simulace,  která je opakovaně volána pro každý běh 
evoluce pro jednotlivé simulace. Touto metodou je také zajišťováno ukládání a výpis 
nalezených  výsledků  a  volání  testovací  funkce.  Ekvivalenty  těchto  vlastností  je 
vhodné zachovat i po změně učícího algoritmu. 
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