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 Úvod 
Tato práce se zabývá možnostmi urychlení evolučních algoritmů pomocí umělých 
neuronových sítí. Evoluční algoritmy nacházejí uplatnění v mnoha praktických 
odvětvích, kde se používají pro řešení celé řady optimalizačních úloh. Jako příklad 
lze uvést hledání optimálních tvarů v aerodynamickém tunelu či hledání vhodného 
složení chemického katalyzátoru. V takovýchto úlohách je pro ohodnocení jedinců 
v evolučním algoritmu obvykle zapotřebí provést nějaké měření či experiment, což 
bývá z hlediska časového i finančního poměrně náročné. Naším cílem je proto snížit 
počet volání fitness funkce, která jsou zapotřebí pro nalezení nějakého použitelného 
řešení. Toho dosahujeme tím, že vyhodnocení fitness funkce nahrazujeme použitím 
náhradního (regresního) modelu a skutečnou fitness následně funkcí ohodnocujeme 
pouze některé jedince. Jako regresní model používáme umělé neuronové sítě, 
konkrétně vícevrstvé perceptrony a neuronové sítě s radiální bází (RBF sítě).  

V první kapitole textu je obsažen obecný popis evolučních algoritmů, přičemž 
zvláštní důraz je kladen na popis genetických algoritmů. Druhá kapitola se zabývá 
neuronovými sítěmi a jejich učením. Ve třetí kapitole jsou shrnuty možnosti 
urychlení evolučních algoritmů pomocí náhradních modelů. Ve čtvrté kapitole je pak 
představen návrh genetického algoritmu využívajícího neuronovou síť jako náhradní 
model a jeho konkrétní implementace je popsána v páté kapitole. Poslední kapitola je 
věnována výsledkům experimentů provedených pomocí představované 
implementace jednak na benchmarkové funkci a jednak na reálné úloze z prostředí 
chemického inženýrství. 
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1 Evoluční algoritmy 

1.1 Obecné základy evolučních algoritmů 

Globální optimalizační problém 

Pod tímto nadpisem se ukrývá zdánlivě jednoduchý problém nalezení globálního 
minima funkce f na definičním oboru D. 

�: � � �, � � �� 

Hledáme optimální řešení 

	
��� � ��������	� � �	
��� � �: ��	
���� � ��	� ���  	 � �!. 
Problém hledání globálního maxima lze nadefinovat analogicky, případně můžeme 
minimalizovat funkci  -f(x). 

Řešení takovéhoto problému může být u některých „jednodušších“ funkcí 
zvládnutelné poměrně snadno. Konkrétně pro funkce, které jsou v prohledávaném 
definičním oboru hladké, si vystačíme s prostředky matematické analýzy. Příkladem 
může být funkce jedné proměnné na obrázku 1.1, kterou minimalizujeme na 
intervalu <A, B>. I zde je však třeba odlišit globální minimum od lokálních minim a 
použitá optimalizační metoda musí být schopna se takovýmto lokálním minimům 
vyhnout. 

  

 

 

 

 

Obrázek 1.1: Globální a lokální minimum 

Při řešení reálných problémů se setkáváme s velmi složitými mnohorozměrnými 
funkcemi, které mají velké množství lokálních extrémů. Zároveň není nijak 
zaručeno, že minimalizovaná funkce bude hladká či spojitá. Definiční obor funkce 
může být dokonce v některých dimenzích diskrétní, v takovém případě pak řešíme 
problém kombinující diskrétní a spojitou optimalizaci. V praxi se používají i 
empiricky určené funkce, pro které neexistuje žádné analytické zadání. Jako příklad 
můžeme uvést hledání optimálního složení chemického katalyzátoru, kde vstupní 
hodnoty minimalizované funkce představují jednotlivé složky katalyzátoru či jejich 
množství a výstupem funkce je výkonnost takto připraveného katalyzátoru.  

A B

Minloc 

Minglob 
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U takovýchto funkcí nemůže být o použití analytických metod ani řeč, dokonce se 
ukazuje, že neexistuje deterministický polynomiálně složitý algoritmus, který by 
optimalizační problém na těchto funkcích řešil. Přestože je nalezení optimálního 
řešení časově velmi náročné, existuje celá řada algoritmů, které dokážou poměrně 
efektivně nalézt tzv. suboptimální řešení. Tedy řešení, které sice nemusí být nejlepší, 
ale je dostatečně dobré pro praktické použití.  

Jednou z možností, jak nalézt suboptimální řešení, je prohledávání prostoru možných 
řešení za použití nějaké heuristiky, tedy s využitím intuice, náhody či zkušenosti. 
Heuristika omezí prohledávání především na oblasti, u kterých očekává výskyt 
dobrých řešení. Příslušné algoritmy označujeme jako heuristické. Na rozdíl od 
algoritmů, které procházejí celý prostor řešení, heuristika nemusí vždy nutně nalézt 
optimální řešení, dobrá heuristika se mu však může výrazně přiblížit. Do skupiny 
heuristických algoritmů je možné zařadit mnoho různých algoritmů. V této práci se 
však zaměříme výhradně na algoritmy vycházející z evoluční teorie vývoje 
biologických druhů, které se souhrnně označují jako Evoluční algoritmy. 

Evoluce a evoluční teorie 

Pojem „evoluce“ pochází z latinského slova evolutio překládaného jako odhalování 
nebo lépe jako vývoj. V současnosti se tento pojem obvykle používá ve smyslu 
pozvolného, průběžného vývoje. Asi nejvíce se o evoluci mluví v rámci biologie a to 
v souvislosti s takzvanou evoluční teorií. Tato teorie, která je v současnosti běžně 
přijímána, vysvětluje vznik a především vývoj životních forem. 

První ucelenou evoluční teorii zformuloval začátkem 19. století přírodovědec Jeana-
Baptiste Lamarck. Ve své teorii však předpokládal dědičnost adaptivních změn 
získaných během života jedince. S věrohodnějším vysvětlením evoluce přichází roku 
1859 Charles Darwin ve své práci „O vzniku druhů přírodním výběrem“ (On the 
Origin of Species by Means of Natural Selection). Podle Darwina je hybnou silou 
evoluce přírodní výběr. To znamená, že v určitých podmínkách zevního prostředí 
mohou přežít pouze ty organismy, které jsou svými vlastnostmi těmto podmínkám 
nejlépe přizpůsobeny. Těmto „dobře přizpůsobeným“ organismům je následně 
umožněno se rozmnožit a díky tomu předají své vlastnosti do potomstva. Základním 
předpokladem je, že jedinci nejsou zcela totožní (tedy existují z hlediska přírodního 
výběru horší a lepší jedinci) a to, že jsou schopni alespoň část svých vlastností předat 
potomkům. Ve 2. polovině 19. století došlo k dalším objevům, které vysvětlují 
proces předávání vlastností jedince na potomky. Elementární zákonitosti dědičnosti 
vypozoroval jako první Gregor Mendel. Johann Friedrich Mieschner izoloval DNA, 
která byla později označena za nositele dědičné informace. V roce 1888 Wilhelm von 
Waldeyer-Hartz poprvé použil termín chromozom a na počátku 20. století Wolhelm 
Johansen zavádí pojem gen jako jednotku dědičné informace. Thomas Hunt Morgan 
následně prokázal, že geny jsou lineárně uspořádány na chromozomech.  

Dalším velmi důležitým objevem se staly spontánní mutace neboli náhodné změny 
v genetické informaci vznikající obvykle při jejím kopírování v rámci buněčného 
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dělení. Tento jev jako první popsal na začátku 20. století Hugo de Vries a jeho 
existence se stala základem evoluční teorie mutacionismu. Dnes je mutace spolu 
s křížením a přírodním výběrem (selekcí) považována za jeden ze základních 
principů evoluce a jako taková se využívá i v rámci evolučních algoritmů. 

Terminologie a obecné schéma evolučních algoritmů 

V evolučních algoritmech je zvykem používat termíny převzaté z biologické 
evoluční teorie. Různá řešení problému jsou zastoupena jedinci, skupina jedinců pak 
dohromady vytváří populaci. V průběhu každé iterace evolučního algoritmu tvoří 
aktuální populace jedinců generaci. Každý jedinec je popsán svým genotypem, tedy 
posloupností genů uložených lineárně na chromozomu (v evolučních algoritmech se 
nejčastěji vyskytují jedinci s jedním chromozomem). Přesněji řečeno, genotyp 
jedince je nějaký kód jednoho možného řešení zpracovávaného problému, zatímco 
fenotyp představuje přímo ono řešení. Například u problému minimalizace reálné 
funkce představuje fenotyp jedince nějaký bod v definičním oboru této funkce, jeho 
genotypem pak rozumíme konkrétní datovou reprezentaci tohoto bodu. Tou může být 
vektor reálných souřadnic, nebo třeba binární reprezentace. Při použití libovolného 
kódování jedinců však musí existovat jednoznačná převoditelnost genotypu na 
fenotyp.  

Spíše než se samotným fenotypem se však v evolučních algoritmech pracuje s tzv. 
fitness funkcí. Tato funkce závisí plně na uživateli, její úlohou je popsat, jak je 
konkrétní jedinec „dobrý“, neboli jak je řešení reprezentované konkrétním jedincem 
vhodné. Bývá zvykem ohodnocovat dobrá řešení co nejvyšší hodnotou fitness funkce 
a naopak méně dobrým řešením přiřadit nižší hodnoty. Je třeba si uvědomit, že u 
optimalizačního problému je tento požadavek v protikladu k minimalizované 
(účelové) funkci, u které se naopak snažíme dosáhnout co nejnižší hodnoty. Pro 
klasický minimalizační problém lze fitness funkci F odvodit z účelové funkce f 
například takto: 

#�	� � ��	�. #�$� % #����� % ��$� , 
přičemž hodnoty fmin/max odpovídají krajním hodnotám účelové funkce na populaci a 
Fmin/max jsou zvolené krajní hodnoty fitness funkce. 

Fitness funkce hraje zásadní roli v procesu selekce, neboli výběru jedinců pro další 
generaci, kde jsou upřednostňováni jedinci s vyšší hodnotou fitness. Mimo již 
uvedených termínů z biologie se v evolučních algoritmech hovoří i o křížení jedinců, 
tedy o konstrukci potomka na základě rodičovských jedinců, a o mutaci, čili o 
náhodné změně genotypu jedince. 
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Obecné schéma evolučního algoritmu je možné vyjádřit následovně: 

1) Aktuální generace T := 0 
2) Vytvoř náhodnou počáteční populaci P(T) 
3) Ohodnoť všechny jedince v populaci P(T) pomocí fitness funkce 
4) Dokud není splněna ukončovací podmínka, opakuj: 
 A)  T := T + 1 
 B)  Vyber populaci P(T) z populace P(T-1)  (Proveď selekci) 
 C)  Změň populaci P(T)  (Proveď rekombinace) 
 D)  Ohodnoť všechny jedince v populaci P(T) pomocí fitness funkce 
 

Ukončovací podmínkou může být například dosažení předem zadaného počtu 
generací, dosažení požadované hodnoty fitness u některého z jedinců v populaci, 
příliš nízká mezigenerační změna hodnoty fitness nebo překročení časového limitu. 

Rozdělení evolučních algoritmů 

Z algoritmů inspirovaných evolucí uvádíme 4 nejpoužívanější metody: 

- Evoluční strategie 
- Evoluční programování 
- Genetické algoritmy 
- Genetické programování 
 
V následujících odstavcích probereme základní aspekty těchto metod, přičemž 
zvláštní pozornost budeme věnovat genetickým algoritmům. 

1.2 Evoluční strategie 
Evoluční strategie byla prvně využita I. Rechenbergem a H. P. Schwefelem pro 
optimalizaci tvaru těles ve větrném tunelu. Snažili se tak dosáhnout co nejmenšího 
aerodynamického odporu. Dodnes tato metoda nachází uplatnění především při 
řešení technických problémů. 

Vychází ze všeobecné představy biologické evoluce a především přírodního výběru. 
Tato metoda obvykle nevyužívá žádné speciální kódování genetické informace, 
běžně se pracuje přímo s reálnými čísly. Jde o klasickou minimalizaci funkce f(x), 

x∈R
n. Jedinec je tedy reprezentován vektorem x obsahujícím n reálných čísel. Hlavní 

myšlenka evolučních strategií spočívá v náhodné změně parametrů jedince, tedy v 
použití evolučního operátoru mutace. Mutace zároveň zůstává jediným používaným 
evolučním operátorem, křížení se původně v této metodě nepoužívá. Mutaci je 
možné vyjádřit následujícím způsobem: 

xzměněné= xpůvodní + N(0,σ
2
) 
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N(0,σ
2
) v tomto případě představuje vektor n náhodných reálných čísel z normálního 

rozdělení s nulovou střední hodnotou a rozptylem σ2. Větší hodnota rozptylu 
odpovídá větší vzdálenosti mezi rodičovským jedincem a jeho potomkem. 

Nejjednodušší evoluční strategií je strategie (1+1). V tomto případě pracujeme pouze 
s jedním rodičem a jedním potomkem. Pokud je ohodnocení potomka lepší než 
ohodnocení rodiče (přesněji F(xzměněné)>F(xpůvodní) ), pak vybereme potomka a rodiče 
smažeme, v opačném případě generujeme nového potomka. 

Reálně používané verze však obvykle pracují s většími populacemi. Velikost 
rodičovské populace označujeme m a velikost populace potomků l. Velikost l je 
přitom vhodné volit několikanásobně větší oproti m. 

Obvykle se hovoří o dvou základních variantách evoluční strategie: 

Strategie (m+l) vytváří novou generaci výběrem m nejlepších jedinců ze všech m+l 
jedinců z obou populací - jak z rodičovské populace, tak i z populace potomků. 
V této strategii je zajištěno přežití nejlepších jedinců z předchozí generace. Takový 
princip se v evolučních algoritmech označuje jako elitismus.  

Strategie (m,l) naproti tomu vytváří novou generaci nejlepších m jedinců pouze z l 
potomků. Všichni jedinci z původní rodičovské generace jsou tedy nahrazeni 
potomky. 

Ani o jedné z těchto strategií nelze obecně říct, že je výrazně lepší. Strategie (m+l) 
má sice tendenci konvergovat o něco rychleji než strategie (m,l), ale za cenu většího 
nebezpečí uváznutí v lokálním optimu. 

1.3 Evoluční programování 
Evoluční programování je metoda založená na evoluci populace algoritmů. Za tímto 
přístupem stojí práce Lawrence Fogela, který se snažil využít umělou evoluci jako 
prostředek pro generování umělé inteligence. Konkrétně pracoval s populací 
konečných automatů, které se snažil evolučně vyvinout tak, aby dokázaly predikovat 
posloupnosti znaků generované pomocí Markovových procesů a nestacionárních 
časových řad. To vyžaduje schopnost předpovídat nové stavy prostředí a této 
předpovědi přizpůsobit svoji reakci. Tato schopnost je považována za základní 
podmínku inteligence organismu. 

Přestože evoluční programování vznikalo nezávisle na evolučních strategiích, je 
mezi těmito metodami značná podobnost. Společným znakem je jednak reprezentace 
jedince, která se v obou případech podřizuje řešenému problému, a jednak to, že oba 
způsoby spoléhají především na operátor mutace. To odpovídá simulaci vývoje 
druhů, které mezi sebou soutěží, a mezi kterými žádné mezidruhové křížení 
nenastává. 
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Obrázek 1.2: Příklad konečného automatu 

1.4 Genetické algoritmy 
Průkopníkem tohoto přístupu byl především John Holland. Jedná se o v současnosti 
nejrozšířenější metodu spadající do kategorie evolučních algoritmů. Tomu odpovídá 
i celá řada aplikací, ke kterým je možné genetické algoritmy použít – počínaje 
optimalizací složitých mnohadimenzionálních funkcí přes kombinatorické a grafové 
algoritmy a konče tzv. „umělým životem“. Naše implementace náhradních modelů 
bude postavena právě na genetických algoritmech.  

Genetické algoritmy přistupují k využívání simulace evolučního procesu poněkud 
odlišným způsobem než základní varianty algoritmů probraných výše. V nich se 
jednalo spíše o simulaci vývoje jednotlivých druhů, zatím co v genetických 
algoritmech se pracuje výhradně s jedinci jednoho druhu. V praxi to znamená, že 
křížení je nezbytou základní součástí této metody.  

Kódování jedinců 

Podstatným prvkem genetických algoritmů je kódování genotypu jedinců, tedy zápis 
jejich chromozomů. Čistě obecně jsou chromozomy řetězce délky d složené ze znaků 
z množiny Z. Populaci chromozomů (odpovídá populaci jedinců) lze pak zapsat 
následovně: 

P = {z1,z2,…,zn} � Z
 d

, kde Z = {a,b,…,z,0,1…} 

V populaci je tedy n chromozomů délky d složených ze znaků množiny Z. 
V genetických algoritmech bylo od počátku zvykem dodržovat binární kódování, 
které prosazoval již John Holland. V tomto případě vypadá množina Z jednoduše 
takto: Z =  {0,1} 

Výhoda binárního kódování spočívá především v jednoduchých implementacích 
genetických operátorů. Na druhou stranu má toto kódování i své nevýhody. Jednou 
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z nich je tzv. Hammingova bariéra, díky které mají některá blízká čísla velmi odlišný 
zápis v binárním kódování. Například čísla 31 a 32 mají v binárním kódování zápis 
011111 a 100000, čím se přechod od jednoho takového čísla k druhému pomocí 
genetických operací značně komplikuje. 

V současnosti se používají i implementace, které místo binárního kódování využívají 
přirozené kódování problému. Například pro minimalizaci reálné funkce se jako 
nejpřirozenější kódování jeví vektor reálných souřadnic. Jakékoliv kódování by však 
mělo splňovat, že každý jeden zakódovaný chromozom představuje právě jedno 
řešení. Zároveň kódování musí pokrývat všechna možná řešení problému. 
V ideálním případě by také všechna možná kódování jedince měla reprezentovat 
nějaké přípustné řešení, problém nepřípustných řešení však lze ošetřit i jinak – 
například přidáním tzv. pokutové funkce, která výrazně sníží fitness nepřípustných 
jedinců. 

Průběh genetického algoritmu 

Základní schéma genetického algoritmu vychází z obecného schématu evolučních 
algoritmů popsaného v podkapitole 1.1. Některé jeho kroky probereme nyní 
podrobněji: 

Inicializace 
Obvykle se používá náhodná inicializace. Je vhodné, aby se počáteční populace 
rovnoměrně rozprostírala v prohledávaném prostoru. V případě, kdy v řešené úloze 
existují nějaká speciální omezení, je také třeba zajistit, aby počáteční populace 
neobsahovala nepřípustná řešení. 

Selekce 
Tento operátor zajišťuje přežití silnějších jedinců na úkor slabších, což odpovídá 
přírodnímu výběru tak, jak je chápán v evoluční teorii. Vybraným jedincům je 
umožněno se rozmnožit a předat část svých vlastností do následující generace. 
Nejjednodušším způsobem je seřazení jedinců podle jejich hodnoty fitness a 
následný výběr požadovaného počtu nejlepších jedinců. Tento postup se však odklání 
od situace v přírodě, kde i slabší jedinci mají, ač nižší, přesto reálnou šanci přežít a 
zúčastnit se reprodukce. Tato vlastnost je poměrně důležitá, protože podobně jako 
mutace zabraňuje předčasné konvergenci algoritmu a uváznutí v lokálním optimu. 
Proto se v reálných implementacích obvykle volí sofistikovanější metody selekce. 
V následujícím přehledu uvedeme nejběžnější z nich: 

- Ruletová selekce 
Tato metoda operuje, tak jak evokuje její název, s představou ruletového kola. 
Každému jedinci je přiřazena určitá výseč kola, přičemž jedincům s vyšší fitness jsou 
přiřazeny větší výseče a naopak „horším“ jedincům jsou přiřazeny menší výseče. 
Platí, že čím větší je hodnota fitness jedince, tím větší výseč je mu přiřazena. 
Samotná selekce pak probíhá tak, že se „zatočí ruletovým kolem a vybere se jedinec, 
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na jehož výseči zůstane kulička.“ Točí se opakovaně - tolikrát, kolik je požadováno 
vybrat jedinců.  

- Stochastická uniformní selekce 
Obdoba ruletové selekce, místo kuličky či šipky se však točí středem, na kterém je 
umístěno v konstantní vzdálenosti od sebe přesně tolik šipek, kolik jedinců vybíráme. 
Točí se pouze jednou a následně se vyberou jedinci, na které ukazují šipky. Tento 
způsob na rozdíl od ruletové selekce zajišťuje, že každý jedinec je vybrán přesně 
tolikrát, kolikrát lze očekávat na základě plochy, kterou zaujímá jeho výseč. Takže 
pokud výseč jedince J odpovídá pěti procentům ruletového kola a vybíráme celkem 
100 jedinců, očekáváme, že jedinec J bude vybrán pětkrát, nikoliv jedenkrát nebo 
desetkrát. Tato metoda takovýto odpovídající počet výběrů garantuje. 

- Turnajová selekce 
Při této selekci se k-krát náhodně vybírá skupinka n jedinců, kde k odpovídá počtu 
jedinců požadovaných pro další generaci a n je celé číslo větší než jedna a menší 
nebo rovno velikosti populace. Z každé skupinky postupuje jedinec s nejvyšší fitness. 
Parametr n lze nastavovat, přičemž větší n odpovídá většímu selekčnímu tlaku.  

K selekci se navíc váže ještě pojem elitismus, který jsme zmínili již u evolučních 
strategií. Jedná se o určité obejití selekce, které se snaží zachránit nejlepší jedince 
před vymřením. Stejně jako v přírodě i při normálním běhu genetického algoritmu 
totiž hrozí, že jedinec reprezentující nejlepší řešení nemusí projít přes selekci a 
nedostane se do další generace. Takto můžeme ztratit dokonce i již nalezené 
optimální či pseudooptimální řešení. Elitismus se tomu snaží zabránit tak, že se 
z populace vybere několik (řádově jednotky, stačí i jeden) nejlepších jedinců, kteří 
přímo postoupí do další generace. 

Křížení 
Tento genetický operátor se snaží kombinovat vlastnosti rodičovských jedinců do 
potomků. Křížení závisí na reprezentaci chromozomů jedinců. Pro různé 
reprezentace je třeba tento operátor přizpůsobit tak, aby skutečně docházelo ke 
kombinaci vlastností, nikoliv ke generování nesmyslných výsledků. Pro binárně 
reprezentované chromozomy uvedeme dvě nejzákladnější varianty křížení: 

- n bodové křížení 
Obvykle se používá jednobodové či dvoubodové křížení, obecně lze nadefinovat až 
k-1 bodové křížení, kde k je délka chromozomů rodičů. Jednobodové křížení probíhá 
tak, že se nejprve náhodně vygeneruje bod křížení, který je shodný pro oba 
rodičovské chromozomy. Tím vznikne hranice rozdělující rodičovské chromozomy 
na dvě části. Následuje vzájemná výměna těchto částí chromozomů, čímž získáme 
dva nové jedince – potomky. Vícebodové křížení probíhá obdobně s tím, že 
chromozomy jsou rozděleny na více částí, ze kterých následně skládáme potomky.  
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Příklad dvoubodového křížení: 

rodič 1: 1 1 1 0 | 1 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 
rodič 2: 1 0 0 1 | 0 1 0 1 1 0 | 0 0 1 0 
potomek 1: 1 1 1 0 | 0 1 0 1 1 0 | 1 0 0 1 
potomek 2: 1 0 0 1 | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 0 

- Rovnoměrné křížení 
Na rozdíl od předchozí varianty se zde nevyměňují úseky chromozomů, ale přímo 
jednotlivé znaky. U každého znaku rodičovského chromozomu se náhodně se stejnou 
pravděpodobností rozhodne, kterému z potomků se přidělí.  

Mutace 
Přestože se mutace v genetických algoritmech nepoužívá zdaleka tak často jako 
například v evolučních strategiích, má zásadní význam pro prohledání celého 
prostoru řešení. Jejím hlavním úkolem je zajistit diverzitu populace a tím zabránit 
předčasné konvergenci algoritmu k nějakému lokálnímu optimu. Mutace se provádí 
vždy s určitou pravděpodobností. Ta bývá obvykle velmi malá – typicky nepřesahuje 
jednotky procent.  

V binárně reprezentovaných chromozomech se mutace obvykle provádí tak, že se 
postupně u každého jedince projde každý bit chromozomu a s konstantní 
pravděpodobností se jeho hodnota obrátí.  

Příklad mutace: 

původní jedinec 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
mutovaný jedinec 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Parametry algoritmu 

- Velikost populace 
Prvním parametrem, který je třeba před spuštěním genetického algoritmu nastavit, je 
velikost populace. Obecně platí, že u větších populací existuje větší rozdílnost 
jedinců. Algoritmus tak snáze pokryje prohledávaný prostor, aniž by celá populace 
uvízla poblíž nějakého lokálního optima. Naopak nevýhodou příliš velké populace 
je mnohačetné opakované volání fitness funkce, jejíž výpočet může být pro některé 
typy úloh velmi náročný. Odhadnout správnou velikost populace není snadné, je 
třeba brát v potaz charakter řešeného problému. U složitých vícedimenzionálních 
funkcí s množstvím lokálních extrémů se vyplatí volit větší populace, u jednodušších 
funkcí s jedním extrémem postačí podstatně menší populace. V praxi se velikost 
populace může pohybovat od desítek po tisíce jedinců. 

- Pravděpodobnosti genetických operátorů 
Genetické operace křížení a mutace neprobíhají vždy, ale pouze s určitou 
pravděpodobností. Pravděpodobnost křížení udává, s jakou pravděpodobností se 
zkříží dva jedinci, kteří byli pro tento účel vybráni selekcí. Malá pravděpodobnost 
křížení zpomaluje algoritmus jednoduše proto, že se do nové generace dostane málo 
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nových jedinců. Křížení sice může být nahrazeno mutací, ale v tom případě se spíše 
než o genetické programování jedná o evoluční strategie. Obvyklé hodnoty 
pravděpodobnosti křížení se pohybují relativně vysoko – mezi padesáti až devadesáti 
procenty. 

Pravděpodobnost mutace se naproti tomu nastavuje podstatně menší. I malé množství 
mutací postačuje ke zvýšení diverzity populace, naopak příliš mnoho mutací rozbíjí 
schémata a prohledávání stavového prostoru se stává náhodným a chaotickým. 
Obvyklá hodnota mutace se udává do jednoho procenta, v opodstatněných případech 
je možné použít i vyšší hodnoty. 

1.5 Genetické programování 
Genetické programování slouží k evoluci algoritmů. Na rozdíl od evolučního 
programování, které pracovalo s konečnými automaty, genetické programování 
pracuje s funkcemi. Pro jejich reprezentaci se využívá stromová struktura. 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 1.3: Příklad stromové reprezentace funkce �3 % �'/5.4� � + �2 - sin �1�� 

Interpretace takovéhoto syntaktického stromu se provádí zdola nahoru, tedy od listů 
ke kořeni, přičemž se postupně vykonává výpočet reprezentované funkce. Každý list 
stromu představuje volnou proměnnou nebo konstantu a ostatní uzly zastupují 
operace prováděné nad jejich synovskými uzly. 

Nad takto reprezentovanými jedinci lze provádět genetické operace křížení i mutace. 
Křížení obvykle spočívá ve výměně dvou náhodně vybraných uzlů mezi dvěma 
stromy. Spolu s uzly jsou samozřejmě vyměněny i jejich případné podstromy. 
Mutace připadají v úvahu dvojí. Jedna možnost je změna obsahu náhodně vybraného 
uzlu. Druhý a složitější způsob je nahrazení celého uzlu i s jeho podstromem 
nějakým náhodně vygenerovaným stromem. V obou případech je však třeba zajistit, 
aby výsledkem mutace byl strom reprezentující nějakou smysluplnou funkci. 
Například je třeba dát pozor, aby každý operátor měl správný počet parametrů. 

Jedinec (strom) se vyhodnocuje jako funkce y = f(x), která vstupu x přiřazuje výstup 
y. Samotný algoritmus evoluce je shodný s výše popsanými genetickými algoritmy. 
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2 Neuronové sítě 

2.1 Neuron a synapse 
Nervová buňka neboli neuron je základní morfologickou i funkční jednotkou 
nervové tkáně – jedné ze čtyř základních tkání živočišného organismu. Primární 
funkcí nervové tkáně je zprostředkování vztahů mezi vnějším prostředím a 
organismem, stejně jako mezi jednotlivými částmi organismu. Z vnějšího prostředí a 
ze všech částí organismu přijímá informace, které následně zpracovává, a zajišťuje 
odpověď. Do tohoto procesu patří i učení – schopnost modifikovat reakce na určité 
podněty na základě vyhodnocení správnosti těchto reakcí. Právě tuto schopnost se 
snaží využívat umělé neuronové sítě. 

U neuronu obvykle popisujeme tělo neuronu a výběžky, které se podle směru vedení 
vzruchů označují jako dendrity – přijímají podněty a vedou vzruchy směrem k tělu 
buňky, a axon – vede vzruch od buňky k nějaké další struktuře, kterou může být další 
nervová buňka, nebo třeba svalové vlákno. Nervové buňky jsou svými výběžky 
vzájemně propojeny a tvoří trojrozměrnou prostorovou síť. Kontakty mezi 
jednotlivými buňkami či jejich výběžky označujeme jako synapse. Vlastní přenos 
informace po neuronu a jeho výběžcích probíhá na základě změny elektrického 
membránového potenciálu, způsobeného transportem iontů přes buněčnou 
membránu. Přenos informace přes synapsi pak probíhá nejčastěji pomocí 
chemických mediátorů. Rozlišují se excitační mediátory, které aktivují 
postsynaptický neuron a inhibiční mediátory, které jeho aktivitu naopak tlumí. 
Neuron obvykle přijímá zároveň více signálů, jeho odpověď pak závisí na tom, zda 
převažují excitační či inhibiční podněty. 

2.2 Základy umělých neuronových sítí, formální neuron 
Umělé neuronové sítě jsou výpočetním modelem patřícím do oblasti umělé 
inteligence. Jejich vzorem jsou výše popsané struktury nervové soustavy a jejich 
chování. Základní jednotkou tohoto modelu je tzv. formální neuron (někdy též 
označovaný jako perceptron), který vychází ze zjednodušené představy biologického 
neuronu. Dodnes se používá definice formálního neuronu z roku 1943 od Warrena 
McCullocha a Waltera Pittse: 

2 � ��∑ �4	� +  5��67 ,  
kde 	 jsou vstupy neuronu, 4 jsou váhy synapsí, 5 je prahová hodnota, ��	� je 
přenosová funkce a 2 je výstup neuronu. 



13 

 

 

 

Obrázek 2.1: Formální neuron 

Synaptické váhy wi hrají pro fungování formálního neuronu zásadní roli, jejich 
hodnoty reprezentují vlastní „zkušenost“ uloženou do neuronu. Vyšší absolutní 
hodnota váhy wi odpovídá větší důležitosti vstupu xi. Prahová hodnota 5 odpovídá 
prahu aktivace biologického neuronu. 

Přenosová funkce f může být definována různě, nejběžnější přenosové funkce jsou 
následující: 

- Skoková přenosová funkce 

��	� � 81 ��� 	 : 00 <��=>       ? 
Tato funkce vrací pro kladný vstup hodnotu 1, pro nulu a záporný vstup hodnotu 0. 

 

 

Obrázek 2.2: Skoková přenosová funkce 

- Sigmoidální přenosová funkce 

��	� �  1 1 + @AB.�C  

Hodnoty této funkce se v mínus nekonečnu blíží nule a v plus nekonečnu k jedné. 
Pro nulu nabývá hodnoty 0,5. 

 

ΣΣΣΣ f(x) 
x1 
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Obrázek 2.3: Sigmoidální přenosová funkce 

- Lineární přenosová funkce 

��	� �  >. 	 

 

 

Obrázek 2.4: Lineární přenosová funkce 

Právě popsaný model neuronu shrnuje nejzákladnější rysy nervové buňky. Mnoho 
důležitých vlastností skutečného neuronu však ignoruje, ať už se jedná o 
morfologické charakteristiky, jako jsou tvar, velikost a charakter výběžků, rozdíly 
mezi typy synapsí, či doba vedení vzruchu. Proto je třeba k neuronovým sítím 
založeným na formálním neuronu přistupovat jako k určitému výpočetnímu modelu, 
nikoliv však jako k modelu nervové soustavy nebo mozku. 

Kromě uvedené definice formálního neuronu existuje i celá řada jiných modelů. 
Některé z nich popisují biologický neuron mnohem podrobněji, až na úrovni 
biomembrán a šíření akčního potenciálu. Takové modely nacházejí uplatnění 
v neurologickém výzkumu fungování nervové soustavy. Pro naše potřeby se však 
lépe hodí zjednodušené modely založené na formálním neuronu, v dalším textu proto 
budeme chápat pod pojmem neuron právě formální neuron. 
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2.3 Učení 
Pod pojmem učení rozumíme proces vstřebávání a ukládání informací. V případě 
umělých neuronových sítí jsou tyto informace ukládány do synaptických vah. 
Rozlišujeme dvě formy učení: 

- Učení s učitelem 

Při učení s učitelem se využívá zpětné vazby. Neuronové síti je předložen vzor a síť 
na základě aktuálního nastavení synaptických vah spočítá svoji odezvu. Tato odezva 
se následně porovná s požadovanou odezvou sítě pomocí tzv. chybové funkce. 
V nastavení synaptických vah se poté provedou korekce s cílem chybovou funkci 
minimalizovat. Jako chybová funkce se nejčastěji používá střední čtvercová chyba, 
kterou popíšeme v další části textu. 

Nejjednodušším modelem pro učení s učitelem je tzv. perceptron, neboli jeden 
samostatný neuron. Sofistikovanější modely představují různé varianty vrstevnatých 
neuronových sítí, skládající se z mnoha propojených neuronů (odtud pojem 
neuronové sítě). Tyto modely budou pro další části této práce stěžejní, proto je 
probereme dále podrobněji. 

- Učení bez učitele 

Při této variantě učení neexistuje žádná očekávaná odpověď na podněty. Síť dostává 
na vstupu sadu vzorů, v nichž hledá určité společné vlastnosti a snaží se je podle 
těchto vlastností roztřídit do skupin. Váhy synapsí se nastavují tak, aby byl výstup 
sítě konzistentní, tedy aby síť poskytovala na podobné vstupy podobnou odpověď. 
Tato metoda bývá také označována jako samoorganizace. Mezi neuronové sítě řešící 
problém samoorganizace patří především Kohonenovy mapy.  

2.4 Vrstevnaté neuronové sítě 

Základní popis 

Začneme s několika základními definicemi: 

Neuronová síť je uspořádaná šestice M = (N, C, I, O, w, t), kde N je konečná 
neprázdná množina neuronů, C � NxN je neprázdná množina orientovaných spojů 
mezi neurony, I � N je neprázdná množina vstupních neuronů, O � N je neprázdná 
množina výstupních neuronů, w: C � � je váhová funkce a t: N � � je prahová 
funkce. 

Vrstevnatou neuronovou sítí B rozumíme takovou neuronovou síť, jejíž spoje jako 
hrany spolu s neurony jako vrcholy tvoří orientovaný acyklický graf. Její množina 
neuronů je tvořena posloupností vzájemně disjunktních podmnožin zvaných vrstvy, 
přičemž graf spojů obsahuje pouze hrany z i-té do (i+1)-ní vrstvy. První vrstva se 
označuje jako vstupní vrstva a je množinou všech vstupních neuronů sítě B. Vstupní 
hodnota těchto neuronů je rovna jejich výstupní hodnotě. Poslední vrstva, zvaná 
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výstupní vrstva, je množinou všech výstupních neuronů sítě B. Tyto neurony nemají 
v grafu spojů žádné následníky a jejich výstupní hodnota odpovídá výstupu celé sítě. 
Pro všechny ostatní vrstvy se používá termín skryté vrstvy. 

  

 

  
 

 

 

Obrázek 2.5: Příklad vrstevnaté neuronové sítě 

Pro vrstevnatou neuronovou síť B s n vstupními a m výstupními neurony dále 
definujeme: 

- Vstupní vzor neuronové sítě B je vstupní vektor 	 � �� 

- Očekávaný výstup sítě B je vektor DE � �D7,DF, … , D�� udávající požadovaný 

výstup neuronů ve výstupní vrstvě 
- Skutečný výstup sítě B je vektor HE � �H7, HF, … , H�� tvořený reálnými výstupy 
neuronů ve výstupní vrstvě 
- Trénovací množina T je množinou p uspořádaných dvojic [vstupní vzor, 

požadovaný výstup]:  I � JK	E7, DE7L, K	EF, DEFL, … , K	E�, DE�LM 

Typy vrstevnatých neuronových sítí 

Mezi vrstevnaté neuronové sítě řadíme všechny typy neuronových sítí splňující výše 
uvedenou definici. Obvykle však tímto označením myslíme vícevrstvé perceptrony, 
využívající sigmoidálních přenosových funkcí. Práci s nimi popíšeme podrobně 
v následující podkapitole. Speciálním typem vrstevnatých neuronových sítí jsou pak 
sítě s radiálními bázemi, neboli RBF sítě, kterým je věnována podkapitola 2.6. 

2.5 Vícevrstvé perceptrony 
Popis a vybavování 

Struktura vícevrstvých perceptronů plně odpovídá definici vrstevnatých neuronových 
sítí uvedené v podkapitole 2.4.  

Před popisem učení vícevrstvého perceptronu je třeba vysvětlit, jak probíhá 
vybavování sítě, respektive jak se spočítá odezva HE sítě B na předložený vstupní 
vektor 	E. Hodnoty neuronů ve vstupní vrstvě odpovídají hodnotám vektoru 	E. 
Výpočet probíhá po jednotlivých vrstvách ve směru od vstupní vrstvy k výstupní. 
V (l+1)-ní vrstvě je aktivita neuronů dána následujícím předpisem: 

Vstup 
Skrytá vrstva 

Výstup 
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HNOP7 � ��Q HO4,NO �


, 
kde HNO je j-tý neuron ve vrstvě l, f je přenosová funkce (viz výše) – sigmoidální nebo 

jiná a 4,NO  je váha spoje mezi neuronem i ve vrstvě l a neuronem j ve vrstvě l+1. 

 

Hodnoty HNO, kde l odpovídá poslední vrstvě, pak představují odpověď (skutečný 

výstup) sítě na vstup 	E. 

K porovnání skutečného výstupu sítě a očekávané odpovědi slouží chybová funkce 
E. Pro konečnou množinu trénovacích vzorů lze celkovou chybu sítě na této 
trénovací množině vyjádřit takto: 
 

R � 12 Q Q�HN,� % DN,��F,
N�

 

přičemž p je index předkládaného vzoru z trénovací množiny, HN,� je skutečný výstup 

neuronu j ve výstupní vrstvě v reakci na p-tý vzor a DN,� je očekávaná odpověď 

neuronu j ve výstupní vrstvě v reakci na p-tý vzor. 

Učení vícevrstvého perceptronu sítě 

Cílem učení vícevrstvého perceptronu je minimalizovat chybu E (viz (2.1)) na 
trénovací množině T. K tomu je potřeba nalézt vhodné nastavení vah, které zaručí, že 
pro všechny vzory z trénovací množiny T bude výstup neuronové sítě co nejbližší 
očekávané odpovědi na tyto vzory. Nejjednodušším algoritmem pro řešení tohoto 
problému je algoritmus zpětného šíření (backpropagation). Tento algoritmus je 
založen na tzv. gradientní metodě, kdy algoritmus postupuje ve směru největšího 
spádu chybové funkce ve snaze nalézt její minimum. Pro každý trénovací vzor se 
opakovaně mění pomocí adaptačních pravidel hodnoty vah ve směru od výstupní ke 
vstupní vrstvě sítě. 

Algoritmus zpětného šíření byl poprvé navržen už roku 1969, za jeho objevením stál 
Arthur E. Bryson a Yu-Chi Ho. Všeobecného rozšíření se však dočkal až roku 1986, 
kdy ho „znovuobjevili“ David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton a Ronald J. 
Williams. Jeho výhodou je především snadné odvození a implementovatelnost, 
problémem je však značně pomalá konvergence. V praxi se proto klasická verze 
tohoto algoritmu příliš nepoužívá. Podrobný popis algoritmu můžeme najít například 
v knize [15]. 

Přes pomalou konvergenci algoritmu backpropagation však existuje celá řada 
rozšíření dosahujících velmi dobrých výsledků. Uvedeme dvě základní strategie pro 
urychlení učení: 

(2.1)
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1) Zavedení adaptivního parametru učení (lokální adaptivní techniky) 

Tato metoda zavádí lokální parametr učení S pro každou váhu wi. Adaptace vah pak 

probíhá podle předpisu Δ4 � %S UV
UWX. 

Existuje celá řada technik založených na adaptivním parametru učení. Nejznámější 
z nich jsou Sign Changes (Silva a Almeida), Delta Bar Delta, SuperSAB, Quickprop 
a Rprop. 

Pro ilustraci popíšeme základní myšlenky první z nich: 

- Sign Changes (Silva a Almeida) 

V tomto případě je adaptace vah založena na sledování změny znaménka parciální 
derivace chybové funkce E dle váhy wi. Je využita heuristika, která za předpokladu, 
že za poslední dvě iterace algoritmu nedošlo ke změně tohoto znaménka, adaptaci 
urychluje (zvýší lokální adaptivní parametr), v opačném případě adaptaci zpomaluje.  

Buď YR�B� parciální derivace chybové funkce E dle váhy wi v iteraci k a S�Z�,  �� � 1 … �� počáteční hodnota parametru S, kde n je počet vah neuronové sítě. 

Počáteční hodnoty S�Z� se na začátku algoritmu inicializují malými kladnými 

hodnotami. 

Aktualizace parametru učení S�B� v k-té iteraci algoritmu probíhá takto: 

S�B� � [ S�B�\    ��>\D Y]E�_�. Y]E�_A7� : 0
S�B�D     ��>\D Y]E�_�. Y]E�_A7� ` 0? 

přičemž \ a D jsou pevně zvolené konstanty, \ ` 1, D : 1. 

Adaptace pak probíhá podle již zmíněného předpisu ∆�_�4 � %S�B� UV�b�
UWX �

%S�B�Y]E�_�. 
2) Algoritmy druhého řádu (globální adaptivní techniky) 

Tyto metody využívají rozšířenou informaci o chybové funkci, konkrétně pracují 
s její druhou derivací. Vycházejí z tzv. Newtonovy metody, podle které probíhá 
adaptace vah následovně: 

∆4ccE � �YFE�wcccE��A7. YEwcccE 

Problémem je však výpočet inverzní Hessovy matice �YFE�wcccE��A7
. V praxi se místo 

přesného výpočtu této matice používá spíše její aproximace, metody využívající tuto 
aproximaci se nazývají quasi-Newtonovské. 
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- Algoritmus LM (Levenberg-Marquardt) 

Nejpoužívanějším algoritmem druhého řádu je algoritmus LM, který kombinuje 
gradientní a Newtonovu metodu. Jedná se v současné době o jednu 
z nejpoužívanějších metod učení vrstevnatých neuronových sítí. 

Aktualizace vah využívá faktu, že pro chybovou funkci E ve tvaru součtu čtverců lze 
její Hessovu matici H aproximovat jako H = JTJ, přičemž J je Jacobiho matice funkce 
E. Přesněji 

YFE�wcccE� � Jf�wcccE�J�wcccE� + S�wcccE�, 

kde J�wcccE� je Jacobiho matice 

J�wcccE� �

hi
ii
ii
ij
∂e7�wcccE�∂w7

∂e7�wcccE�∂wF m ∂e7�wcccE�∂wn∂eF�wcccE�∂w7
∂eF�wcccE�∂wF … ∂eF�wcccE�∂wno o p o∂eq�wcccE�∂w7
∂eq�wcccE�∂wF m ∂eq�wcccE�∂wn rs

ss
ss
st
 

a  

S�wcccE� � ∑ @�4ccE�YF@�4ccE��67 , 

přičemž e] je chyba sítě pro i-tý trénovací vzor a p je celkový počet vzorů. 
Dále se předpokládá, že S�wcccE� u 0. Pak podle článku [7] lze aktualizaci vah ∆4ccE 
spočítat jako  

∆4ccE � �Jf�wcccE�. J�wcccE� + λI�A7. Jf�wcccE�ecE�wcccE� 

Kdykoliv krok algoritmu vede ke zvýšení E�wcccE�, parametr λ se zvětší vynásobením 
konstantním faktorem β, v opačném případě se λ snižuje vydělením faktorem β. 
V článku [7] navrhují počáteční hodnoty λ=0.01 a β=10. 

Obecně platí, že pokud je hodnota parametru λ nulová, jedná se pouze o quasi-
Newtonovskou metodu. V případě vysoké hodnoty λ jde spíše o gradientní metodu. 

Algoritmus LM probíhá následovně: 

1) Předložit síti všechny trénovací vzory a spočítat pro ně odpovědi a chyby. 
Následně spočítat součet čtverců chyb přes všechny vzory 

2) Vypočítat Jacobiho matici J(w) 
3) Spočítat ∆4ccE 
4) Přepočítat součet čtverců chyb při použití adaptovaných vah (4ccE + ∆4ccE�. Pokud je 

nový součet čtverců menší než původní spočítaný v kroku 1, pak λ y z
{, 4ccE y

4ccE + ∆4ccE a přejít ke kroku 1. V opačném případě λ y λ. β a přejít ke kroku 3. 
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Algoritmus se ukončuje za předpokladu, že norma gradientu YE�wcccE� � Jf�wcccE�ecE�wcccE� je 
nižší, než nějaká předdefinovaná hodnota, případně, pokud se součet čtverců sníží 
pod zadanou cílovou chybu nebo se překročí maximální počet iterací algoritmu. 

2.6 RBF sítě 

Popis a vybavování 

Čistě obecně mezi RBF sítě řadíme jakoukoliv neuronovou síť, která jako 
přenosovou funkci f využívá funkci radiální báze. Obvykle se však u těchto typů sítí 
předpokládá architektura vícevrstvé sítě s jednou skrytou vrstvou a jedním 
výstupním neuronem, této architektury se budeme držet i my. 

 

 

 

 

Obrázek 2.6: Příklad RBF sítě 

Funkci radiální báze lze obecně zapsat jako ��	E� � |�}|	E % �E|}�, kde �E je bod 

určující střed funkce ��	�, norma je obvykle Euklidovská a funkce | určuje 
konkrétní typ funkce radiální báze. Každému neuronu skryté vrstvy přitom přísluší 
jedna RBF funkce f se středem c. 

Uvádíme několik příkladů funkce |: 

- Lineární: |�	� � �. 	 
- Kubická: |�	� � �. 	� 

- Gaussovská: |�	� � @A���
 

- Cauchyho: |�	� � 7
7P�� 

� je volitelný parametr funkce. Nejčastěji používanou RBF funkcí je gaussovská 
funkce, kterou po dosazení do obecného předpisu radiální funkce můžeme vyjádřit 
jako 

��	E� � @A�}|�EA�E|}�
 

Odezvu RBF-sítě na vzor 	E lze podle  

[17] zapsat jako H�	E� � ∑ 4|�}|	E % ��ccE|}��67 , kde N je počet neuronů ve skryté 

vrstvě, ��ccE je vektor určující centrum neuronu i, 4 je váha synapse mezi i-tým 

neuronem skryté vrstvy a výstupním neuronem a }|. |} je norma. 



21 

Jako normu }|. |} lze použít libovolnou normu s pozitivně definitní maticí A, kde 

}|	E % �E|} � ��	E % �E��'�	E % �E� 

Učení RBF sítě 

Učení RBF sítě se skládá ze dvou hlavních kroků: 

- Nalezení center ��ccE 
- Natrénování vah 4 
Tyto kroky se nemusí nutně provádět sekvenčně, některé implementace (například 
[1]) provádějí oba kroky současně. 

Ze všeho nejdříve je třeba zadat počet neuronů (komponent) skryté vrstvy. 
Maximální počet komponent je omezen hodnotou 

��$� � � �
�.��, 

kde p je počet parametrů každé komponenty a n je počet trénovacích vzorů. Parametr 
q ≥ 1 slouží pro zvýšení zaručeného počtu dat pro jednu komponentu, jeho minimální 
hodnota je 1. Konkrétně pro gaussovké funkce platí 

��$� � � �
�.�FP���, 

přičemž r odpovídá dimenzi vstupních vzorů. K té je třeba připočíst ještě další 2 
parametry – parametr � a váhu komponenty w. 

Dále je třeba nastavit počáteční hodnoty center funkcí a vah. Středy se nastavují 
náhodně, pro urychlení učení je vhodné použít rovnoměrné rozložení středů 
v prostoru vstupních dat. Váhy lze nastavit rovněž náhodně, u gaussovských funkcí 
je možné trénování začít s hodnotami vah odpovídajícími průměrné hodnotě 
požadovaných odpovědí sítě na vstupní data. 

Samotné hledání center komponent lze provádět například algoritmem k-means: 

1) Inicializace středů komponent ��E7, … , �E�� 
2) Pro každý trénovací vzor určit, ke kterému středu má nejblíže a přiřadit ho 

k příslušné komponentě 
3) Aktualizovat středy, přičemž i-tý střed se definuje jako průměr souřadnic všech 

vzorů příslušejících i-té komponentě (tedy skutečný střed komponenty i) 
4) Pokud se příslušnost vzorů ke komponentám nemění, algoritmus končí. Jinak 

pokračovat od bodu 2 
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Poloměry center je možné nastavit jako střední kvadratickou vzdálenost vzorů od 
centra shluku: 

�B � �7
� ∑ }|	E % �EB|}F�67 , 

kde 	E je i-tý vzor příslušející komponentě se středem �EB. 

Pro trénování vah lze použít gradientní metodu. Při ní se váhy aktualizují tak, aby se 
minimalizovala chybová funkce E (viz (2.1)): 

∆4ccE � %SYE�wcccE� � S�D % H�HE-, 

kde parametr S určuje rychlost adaptace, d je požadovaný výstup sítě, y je aktuální 
výstup sítě a HE- jsou výstupy RBF neuronů pro zadaný vzor. 

Jiným postupem trénování RBF sítě je hledání center a vah najednou. Vektor všech 
parametrů sítě pak lze získat třeba metodou nejmenších čtverců. 
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3 Náhradní modely v evolučních 
algoritmech 

3.1 Motivace 
Evoluční algoritmy jsou v současné době velmi rozšířené při řešení mnoha různých 
problémů jak v akademické, tak průmyslové sféře. Největším problémem jejich 
aplikace však bývá potřeba mnohačetného vyhodnocení fitness funkce v průběhu 
evolučního algoritmu. V reálných aplikacích bývá totiž ohodnocení jedinců populace 
značně složité a výpočet fitness funkce velmi náročný a to jak časově, tak i finančně. 
V těchto situacích je vhodné použít nějaký náhradní model (surrogate model) pro 
aproximaci fitness funkce za účelem snížit počet vyhodnocení této fitness funkce na 
minimum při zachování normálního průběhu evolučního algoritmu. Je třeba si však 
uvědomit, že použití aproximace není zdaleka tak jednoduché a přímočaré, jak by se 
na první pohled mohlo jevit. Je nutné se vypořádat s nedostatkem dat, na kterých se 
náhradní model staví, a zároveň s mnohdy velmi složitým mnohadimenzionálním 
prohledávaným prostorem a komplikovanou účelovou funkcí s velkým množstvím 
výkyvů a lokálních optim. Přesto je nezbytné, aby tento náhradní model zachovával 
globální optimum původní funkce a nevytvářel nová, mylná optima, která by mohla 
výrazně narušit konvergenci evolučního algoritmu. Z těchto důvodů je obecně velmi 
složité sestavit dobrý model, který by dokázal správně aproximovat původní fitness 
funkci. 

Použití náhradních modelů připadá v úvahu v mnoha různých situacích, nejběžněji se 
s nimi setkáváme, jak již bylo zmíněno, pokud je výpočet fitness funkce extrémně 
časově náročný. Jako příklad lze uvést hledání vhodného tvaru objektu 
v aerodynamickém tunelu, kdy je pro každé jedno vyhodnocení fitness funkce 
potřeba provést příslušný experiment. Takovéto experimenty je sice možné nahradit 
přesným počítačovým modelem, avšak přesné vyhodnocení je i tak otázkou několika 
hodin výpočtů. Proto přichází na řadu právě aproximace. Další situací, kdy je 
mnohačetné vyhodnocování fitness funkce problematické, jsou různé optimalizace 
v oblasti uměleckého či průmyslového designu, kdy samotné ohodnocování kvality 
jedinců provádí lidský uživatel. Takovéto vyhodnocování může být také časově 
náročné a především drahé. I tady se hodí nějaký model, který by dokázal sám 
odhadnout názor uživatele.  

Náhradní model má použití i v situacích, kdy vyhodnocování jedinců doprovází 
vysoká chybovost („šum fitness funkce“). To může nastat například u některých 
empiricky určených funkcí, kde je pro ohodnocení jedince nutné provést nějaké 
měření, jenž může být zatíženo určitou chybou. Takový problém lze sice řešit i jinak, 
například několikanásobným ohodnocením každého jedince s následným použitím 
průměrné hodnoty, avšak podobné přístupy vyžadují mnohonásobné volání fitness 
funkce. Naproti tomu pokud se podaří zkonstruovat vhodný náhradní model, lze 
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dosáhnout podobných výsledků i s menším počtem vyhodnocení původní fitness 
funkce. Podobná situace, ve které lze úspěšně aplikovat náhradní modely, vychází 
z představy velmi složité fitness funkce s mnoha lokálními extrémy, které mohou 
výrazně snížit výkon evolučního algoritmu. Použití náhradní modelu v takovém 
případě vychází ze snahy nalézt hladší fitness funkci, která zachovává globální 
optimum. V obecném případě je však sestavení aproximačního modelu se stejným 
globálním optimem jako původní funkce poměrně obtížné, proto se místo konstrukce 
zcela nového modelu doporučuje spíše vyhladit původní funkci, například s použitím 
gaussovkého jádra. 

3.2 Aproximace 
Náhradní modely jsou založeny na aproximaci ohodnocovací funkce. Jinými slovy se 
snažíme zkonstruovat model představovaný explicitně vyjádřenou funkcí, jejíž 
funkční hodnoty jsou co možná nejblíže funkčním hodnotám původní fitness funkce. 
Příkladem řešené úlohy může být již zmíněné vyhodnocování výkonu lopatek 
turbíny ve větrném tunelu. V této situaci můžeme fyzikální experiment nahradit 
sestavením explicitního matematického výrazu, jehož vstupem by byly geometrické 
parametry lopatky a výstupem ohodnocení kvality této lopatky. 

V evolučních algoritmech existuje ještě další aproximační technika, označovaná jako 
evoluční aproximace. Tato metoda se snaží snížit počet volání fitness funkce 
využitím informací o dalších jedincích v populaci. Jednou z možností je dědění 
fitness. To je založeno na odhadu hodnoty fitness jedinců podle hodnoty jejich rodičů 
v předcházející generaci. Další způsob, imitace fitness, využívá klastrování jedinců 
do skupin s tím, že z každé skupiny je ohodnocen jeden reprezentant a fitness 
ostatních jedinců ve skupině je odhadnuta na základě vzdálenosti od tohoto 
reprezentujícího jedince.  

3.3 Začlenění náhradních modelů do evolučního algoritmu 
Asi nejzřejmější použití náhradního modelu v evolučním algoritmu spočívá 
v modelování fitness funkce a následném přímém použití tohoto modelu při 
ohodnocování jedinců. Obecně může být k tomuto účelu použit libovolný regresní 
model. Jedním z příkladů takovéhoto modelu jsou právě neuronové sítě probrané 
v kapitole 2. 

Jinou možností, jak zahrnout náhradní model do evolučního algoritmu je použití 
tohoto modelu k inicializaci populace a ke zvýšení efektivity genetických operátorů. 
Tento přístup k používání náhradního modelu se snaží snížit riziko ztráty správného 
směru a konvergence genetického algoritmu ke klamnému optimu při přímém použití 
aproximované fitness. Inicializace, křížení i mutace obvykle využívají náhodné 
prvky (viz kapitola 1). V tomto případě se však snažíme využít inicializaci i 
genetické operátory tak, aby jejich výsledkem byli co nejlepší jedinci, například tak, 
že při křížení zkonstruujeme různým nastavením operátoru všechny možné potomky 
a pomocí náhradního modelu vybereme tu nejlepší variantu. Takto „vylepšené“ 
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genetické operátory by měly umožnit rychlejší konvergenci evolučního algoritmu a 
tím přispět k celkovému snížení počtu volání původní (neaproximované) fitness 
funkce. Aby však bylo možné využívat náhradní model od začátku genetického 
algoritmu, je potřeba mít dostatečné množství empirických dat, které není zdaleka 
vždy k dispozici. 

Poslední uváděný způsob zahrnutí náhradního modelu je založen na migraci. V této 
metodě se předpokládá paralelní evoluční algoritmus, který pracuje s více 
subpopulacemi zároveň. Každá subpopulace se v tomto případě vyvíjí samostatně a 
lze na ni použít rozdílnou aproximaci. Čas od času dochází mezi těmito populacemi 
k migracím jedinců.  

Ze všech tří uvedených způsobů začlenění náhradních modelů do evolučního 
algoritmu může přímé použití aproximace pro ohodnocení jedinců v populaci docílit 
největšího snížení počtu volání původní fitness funkce. Přesto je třeba tuto metodu 
aplikovat s rozmyslem. Proti sobě stojí dva základní požadavky: Jednak je třeba 
zajistit, aby evoluční algoritmus konvergoval ke skutečnému globálnímu optimu a na 
druhé straně je třeba co možná nejvíce snížit počet volání skutečné fitness funkce. 
Zároveň musíme počítat s omezeným množstvím trénovacích vzorů a složitým 
mnohadimenzionálním prostorem, což značně komplikuje konstrukci aproximačního 
modelu, který se svým globálním optimem shoduje s původní fitness funkcí. 
Dokonce je velmi pravděpodobné, že zkonstruovaný model bude vytvářet nějaké 
falešné optimum. Příklad falešného minima můžeme vidět na obrázku 3.1. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1: Příklad falešného minima vytvořeného náhradním modelem 

Této situaci se lze vyhnout použitím náhradního modelu společně s původní fitness 
funkcí. Je však třeba rozhodnout, kdy se pro vyhodnocování jedinců má použít 
náhradní model a kdy skutečná fitness funkce. Tento problém řeší tzv. řízení modelu. 

3.4 Řízení modelu 
Nejjednodušší variantou řízení modelu je nulová evoluční kontrola. Tím je myšleno, 
že veškerá vyhodnocení jedinců v průběhu algoritmu se provádí na základě 
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náhradního modelu. To ovšem předpokládá dostatečně přesný a věrohodný model, 
který v obecném případě není k dispozici. 

Podstatně lepší variantou z hlediska univerzální použitelnosti je využití evoluční 
kontroly, kde se kromě náhradního modelu používá i původní fitness funkce. Podle 
[17] existují dva hlavní přístupy, jak tuto kontrolu provádět.  

- Kontrola založená na jedincích (individual-based control) 

V tomto případě je v každé generaci evoluce použita jak původní fitness funkce, tak 
náhradní model. Je vhodné, aby nejprve byli všichni jedinci vyhodnoceni pomocí 
náhradního modelu, následně se rozhodne, které jedince je třeba vyhodnotit přesně, 
tedy pomocí skutečné fitness funkce. Takto přehodnocené jedince je samozřejmě 
možné použít pro průběžné zpřesňování náhradního modelu (on-line learning). 
Příkladem může být doučení neuronové sítě s využitím takto získaných trénovacích 
vzorů.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2: Příklad evoluční kontroly založené na jedincích 

Pro výběr jedinců, kteří budou přehodnoceni, existuje více strategií. Tou 
nejjednodušší je náhodná strategie, kdy se pro vyhodnocení pomocí skutečné fitness 
funkce náhodně vybere předem zvolený počet jedinců. Tato strategie však není příliš 
efektivní při snižování celkového počtu volání fitness funkce v průběhu celého 
algoritmu. O něco lepší přístup je výběr jedinců, kteří jsou podle náhradního modelu 
nejlepší. Přehodnocení takovýchto jedinců pomocí skutečné fitness funkce může 
zabránit tomu, aby se algoritmus vydal směrem k falešnému optimu. V případě, kdy 
máme navíc k dispozici informaci o nejistotě predikce pro daná individua, je možné 
pro přehodnocení vybrat nejvíce „nejisté“ jedince. Jako poslední strategii výběru 
jedinců uvádíme výběr reprezentativních jedinců. Populace je nejprve rozklastrována 
– např. pomocí k-means algoritmu – do určitého počtu klastrů. Následně se vybírá 
z každého klastru jeden jedinec (např. ten, který je nejblíže středu klastru) pro 
přehodnocení. Tato metoda jednak poskytuje dobře distribuované vzorky pro 
případné doučení modelu, ale také podporuje průzkum neznámých oblastí tím, že 
jedinci lokalizovaní mimo aktuálně prozkoumávané území mají velkou šanci být 
přehodnoceni skutečnou fitness funkcí. 
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- Kontrola založená na generacích (generation-based control) 

Tato metoda předpokládá, že vždy určitý předem zadaný počet generací evolučního 
algoritmu probíhá ohodnocování jedinců podle náhradního modelu a poté následuje 
generace, kdy jsou všichni jedinci ohodnoceni pomocí skutečné fitness funkce. Tento 
postup, který se také označuje jako fixní evoluční kontrola, není z hlediska průběhu 
genetického algoritmu příliš praktický, protože může způsobovat značné oscilace 
v konvergenci algoritmu. Na druhou stranu je tato metoda poměrně dobře použitelná 
pro průběžné zlepšování modelu. 

  

 

 

 

 

Obrázek 3.3: Příklad evoluční kontroly založené na generacích 

Lepším způsobem evoluční kontroly založené na generacích je adaptivní evoluční 

kontrola. Cílem tohoto postupu je upravit frekvenci evolučních kontrol tak, aby 
závisela na přesnosti modelu. Jednou z možností, jak toho dosáhnout je průběžné 
vyhodnocování chyby náhradního modelu a podle ní určovat frekvenci evolučních 
kontrol. Za chybovou funkci je možné vzít například střední čtvercovou chybu (3.1) 
při aplikaci modelu na trénovací data. Při nízké chybě je možné nastavit nižší 
frekvenci evolučních kontrol, při vyšší chybě je vhodné tuto frekvenci naopak zvýšit. 
Během evoluční kontroly lze náhradní model doučit novými vzorky, spočítat novou 
chybu a podle toho upravit frekvenci kontrol. 

3.5 Aproximační modely 
Existuje více metod, které jsou použitelné jako náhradní modely. V této práci je 
stěžejní model postavený na neuronových sítích. Na této metodě budou založeny i 
veškeré experimenty, které zde budeme provádět.  

Kromě neuronových sítí lze použít například polynomiální regresi, gaussovské 
procesy nebo SVR (Support Vector Regression). Uvedeme alespoň základní 
myšlenky těchto metod. Jejich popis jsme převzali z článku [17]. 

Neuronové sítě 

Neuronové sítě byly podrobně popsány v kapitole 2. Lze dokázat, že neuronové sítě 
mají tzv. univerzální aproximační schopnost (viz [9]), čímž se myslí, že neuronová 

síť je schopna libovolně přesně aproximovat jakoukoliv funkci �: �B � �, > � �. 
Díky tomu lze neuronovou síť využít jako vhodný náhradní model. Předpokládá se 
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architektura s jedním výstupním neuronem a použití spojité přenosové funkce. Pro 
naše účely lze úspěšně použít jak vícevrstvé sítě, tak RBF sítě. 

Polynomiální modely 

Nejčastěji používaným regresním aproximačním modelem je polynomiální model 
druhého řádu, který lze vyjádřit následujícím vztahem: 

H� � �Z + Q �	
�

67
+ Q Q �,N		N

�

N6

�

67
, 

kde 	 , … , 	� jsou regresory, �Z,…, ��, �7,7,…, ��,� jsou koeficienty, které je třeba 

odhadnout a n je počet vstupních proměnných. 

Odhad koeficientů � a �,N se obvykle provádí metodou nejmenších čtverců. Při 

použití této metody je doporučeno, aby počet vzorků (N) vyhodnocených originální 
funkcí byl větší nebo roven počtu odhadovaných koeficientů (n). V případě 
uvedeného polynomiálního modelu druhého řádu pro 

� � �H�7�, H�F�, … , H�����, 
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platí 

� � �� 
Odhad �� parametrů � pak lze získat následovně: 

�� � �����A7��� 

Jediným předpokladem je, že řádky matice � jsou lineárně nezávislé. Hlavní 
nevýhodou tohoto postupu je fakt, že je při vysoké dimenzi vstupů výpočetně velmi 
náročný. Efektivnější způsob získání požadovaného odhadu parametrů nabízí použití 
gradientní metody:  
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Definujeme-li chybu k-tého vzoru ��B� jako R�B� � 7
F �H��B� % H�B��F, kde H�B� je 

hodnota k-tého vzoru a H��B� je odhad modelu pro k-tý vzor, pak pro neznámé 
koeficienty �Z, � a �,N lze odvodit následující aktualizační pravidla: 

∆�Z � %�. �H��B� % H�B�� 

∆� � %�. �H��B� % H�B��	�B� 
∆�,N � %�. �H��B� % H�B��	�B�	N�B�;  ��� 1 � � � < � � 

Pomocí parametru � lze nastavit rychlost adaptace, počáteční hodnoty parametrů � 
můžeme zvolit náhodně. 

Gaussovské procesy 

Na model založený na gaussovských procesech lze nahlížet jako na kombinaci 
globálního modelu a lokální odchylky: 

H�	� � ��	� + ��	�, 

kde g(x) je funkce vyjadřující globální model originální funkce a Z(x) je gaussovská 
náhodná funkce s nulovou střední hodnotou a nenulovou kovariancí, která 
reprezentuje lokální odchylku od globálního modelu. Jako globální model lze použít 
například polynomiální model, mnohdy bývá tento model redukován na konstantu �. 

Kovariance Z(x) je vyjádřena takto: 

�� ���	�N��, ��	�B��� � ¡F¢�	�N�, 	�B��, >D@ <, > � 1, … , � 

přičemž parametr ¡F je maximální dovolená kovariance a ¢ je korelační funkce mezi 
nějakými dvěma vzory: 

 ¢�	�N�, 	�B�� � @A ∑ £X|�X�¤�A�X�b�|�¥X¦§  

5 je neznámý korelační parametr, 	�N� a 	�B� jsou i-té části vzorů 	�N� a 	�B�. 
Odhad neznámého vzoru y(x) je tedy funkcí neznámých parametru � a 5, i�1,…,n, 

kterou lze zapsat jako 

H� � �̈ + ©��	�ªA7�� % �̈«�, 
přičemž H� je odhadnutá hodnota y daná N vzory a aktuálním vstupem x, �̈ je 

odhadnutá hodnota �, � je vektor délky N definovaný jako � � �H�7�, H�F�, … , H�����, « je jednotkový vektor délky N, ª je symetrická korelační matice 

K¢�	�N�, 	�B��LN,B67
�

závislá na parametrech 5 a © je korelační vektor délky N mezi 

daným vstupem x a vzorky J	�7�, … , 	���M, který lze vyjádřit jako 

©��	� � �¢�	, 	�7��, ¢�	, 	�F��, … , ¢�	, 	������ . 
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Samotný odhad parametrů lze provést s použitím metody maximální věrohodnosti. 

Regrese s pomocí opěrných vektorů (Support Vector Regression) 

Výhodou této metody je především to, že v průběhu učení nevznikají lokální minima 
a generalizační chyba není nijak závislá na velikosti dimenze aproximované funkce.  

Máme-li N vzorků (xi, yi), i = 1, …, N, lze konstrukci modelu zredukovat na úlohu 
minimalizace takovéto ztrátové funkce: 

¬ � 12 }|4|}F + �. 1� Q maxJ0, |H % ��	�| % °M�

67
 

kde ° je přípustná chyba, � je regularizační konstanta a f je odhadovaná funkce tvaru  

��	� � ±. � + ², ±, � � ��, ² � � 

Minimalizace hodnoty L je ekvivalentní následujícímu omezenému optimalizačnímu 
problému: 

minimalizace výrazu 
7
F ||4||F + �. 7

� ∑ �� + �-��67 , za podmínek 

��±. 	� + ²� % H � ° + � 
H % ��±. 	� + ²� � ° + �- 

�, �- ³ 0, � � 1, … , � 

Takovouto minimalizační úlohu lze již řešit pomocí kvadratického programování. 

3.6 Výběr a ohodnocení modelu 
 
Použití konkrétního modelu je třeba vždy zvážit pro každou jednotlivou úlohu. 
Neexistuje totiž žádné srovnání, které by jednoznačně upřednostňovalo některý 
z modelů v obecném případě. Naopak, podle tzv. free lunch theoremu [24] není 
žádný regresní model obecně lepší než ostatní modely, pokud se vezmou v úvahu 
všechna možná data, která by mohla existovat. Zatímco na některých datech může 
být tedy některý model jednoznačně nejlepší, na jiných datech může tentýž model 
zcela selhat. 

Schopnost jednotlivých modelů snížit počet volání skutečné fitness funkce tedy 
závisí na konkrétním řešeném problému. Nejdůležitějšími faktory, které je třeba vzít 
v úvahu při výběru modelu, je jednak přesnost modelu na testovacích, případně i na 
trénovacích datech, dále výpočetní složitost a transparentnost modelu. Je třeba si 
uvědomit, že i model, který na trénovacích datech vykazuje velmi nízké chyby, může 
při následném použití generovat klamná optima a tím znemožnit správnou 
konvergenci genetického algoritmu. Taková situace může nastat při tzv. přeučení, 
kdy se model sice dokonale naučí trénovací vzory, přitom však ztratí schopnost 



31 

generalizace. To se následně projeví výraznými odchylkami na testovacích datech. 
K tomuto jevu mají sklony především sítě s příliš velkým počtem komponent. 
Podobný efekt může vyvolat i chybné nastavení středů u RBF sítí, výsledek je 
znázorněn na obrázku 3.4. První síť (A) má nastavené vyšší poloměry, než je 
optimum, výsledkem je nedostatečná aproximace cílové funkce. Druhá síť (B) je 
nastavena optimálně. Poslední síť (C) má výrazně snížené poloměry středů. Přestože 
poměrně dobře aproximuje trénovací data, je zřejmé, že postrádá schopnost 
generalizace. 

 

 
A)    B)    C) 

Obrázek 3.4: Ilustrace generalizačních schopností neuronové sítě na RBF síti s různě 
nastavenými poloměry středů.  

Z těchto důvodů je nutné volit modely odpovídající složitosti. Obecně pro výběr 
modelu existují některá základní doporučení. Navrhuje se jako první implementovat 
jednoduchý aproximační model, například polynomiální model nižšího řádu, a ověřit, 
zda je tento model schopen dostatečně aproximovat trénovací vzory. Pokud tento 
jednoduchý model není schopen trénovací vzory dostatečně aproximovat, je vhodné 
přejít ke komplexnějšímu modelu, například k polynomiálnímu modelu vyššího řádu 
nebo k modelu založenému na neuronových sítích. V situacích, kdy je dimenze 
prohledávaného prostoru vysoká a počet trénovacích vzorů je omezený, se 
doporučuje použití neuronových sítí. Samozřejmě i v rámci konkrétního typu modelu 
je vhodné postupovat směrem od jednoduššího ke složitějšímu, například postupným 
přidáváním neuronů u neuronových sítí. 

Až doposud jsme používali pojmy jako přesnost modelu či chyba modelu pouze 
v intuitivním smyslu, aniž bychom je nějak přesněji definovali. V následujícím textu 
se to proto pokusíme napravit a nadefinujeme nejběžněji používané chybové funkce.  

MSE 

Jako chybová funkce se nejčastěji používá střední čtvercová chyba (MSE, mean 
square error), která udává, jak se v průměru liší odhad modelu od skutečné hodnoty 
aproximované funkce, měříme-li vzdálenost jako druhou mocninu rozdílu těchto 
hodnot. Formálně  
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�´@��, �� � 1� Q�	 % H�F
�

67
, 

kde � jsou odpovědi modelu na nějaké vstupy,  � jsou očekávané odpovědi na tyto 
vstupy a N je celkový počet vstupů. 

MAE 

Střední absolutní chyba (MAE, mean absolute error) je definována jako 
 

�=@��, �� � 1� Q|	 % H|
�

67
 

MSEREG 

Střední čtvercová chyba s regularizací (MSEREG, mean squared error with 
regularization) je chybová funkce určená pro vyhodnocení vícevrstvých perceptronů. 
Je dána součtem dvou faktorů – střední čtvercové chyby (MSE) a střední čtvercové 
hodnoty vah ±. Přesněji 
 �´@�@���, �� � µ. �´@��, �� + �1 % µ�. �´4, 
kde µ je zadaný výkonnostní poměr a 

�´4 � 1� Q 4NF,
�

N67
 

přičemž wi je i-tá váha a n je celkový počet vah. 

Tato chybová funkce jednak zvýhodňuje lepší modely ve smyslu MSE, zároveň však 
také upřednostňuje modely jednodušší. Výběr nejlepšího modelu podle této chyby 
snižuje riziko, že zvolený model bude přeučený. 

AIC 

Další chybovou funkcí, která zvýhodňuje jednodušší modely na úkor složitějších je 
Akaikeho informační kritérium (AIC), které lze podle [2] zapsat ve tvaru 

 

=����, �� � ¶�� ·1� Q�	 % H�F
�

67
¸ + 2�� , 

 
kde p je počet parametrů modelu, které se hledají při trénování, ostatní symboly 
odpovídají značení v předcházejících chybových funkcích. 

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)
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BIC 

Poslední implementovanou chybovou funkcí je Bayesovské informační kritérium 
(BIC). Jeho formulaci je opět převzata z knihy [2]: 
 

²����, �� � ¶�� ·1� Q�	 % H�F
�

67
¸ + �. log ����  

 
Značení je shodné se značením u chybové funkce AIC. 

(3.5)



34 

4 Genetický algoritmus s neuronovou 
sítí jako náhradním modelem 

 

V předcházejících kapitolách jsme obecně popsali evoluční algoritmy, neuronové sítě 
i princip náhradních modelů. Nyní se zaměříme na konkrétní systém řešení 
optimalizační úlohy, který je založen na genetickém algoritmu s neuronovou sítí jako 
náhradním modelem. Nejprve představíme základní schéma našeho řešení, následně 
popíšeme způsob vytváření modelu a jeho využití v rámci genetického algoritmu. Na 
konci kapitoly pak shrneme celý algoritmus formou pseudokódu. 

4.1 Základní schéma řešení 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1: Základní schéma 

Na obrázku 4.1 je schematické znázornění prezentovaného řešení. V levé části 
obrázku je zjednodušeně zakreslen průběh genetického algoritmu. Pravá část pak 
znázorňuje model a jeho řízení. 

Předpokládejme, že máme k dispozici nějakou aktuální populaci jedinců p, kterou 
jsme získali z generace předchůdců pomocí genetických operací selekce, křížení a 
mutace. Dále máme připravený model m natrénovaný na empirických datech 
z předcházejících generací. V této chvíli potřebujeme získat hodnoty fitness jedinců 
z aktuální populace p. K tomu použijeme model m, pomocí kterého získáme 
odhadnutou fitness všech jedinců v populaci p. Takto ohodnocená populace je nyní 
zapsána do databáze a hlavní program je přerušen. 

Databáze je nyní zcela přístupná uživateli, který může provést přehodnocení 
některých jedinců pomocí skutečné fitness funkce. Předpokládá se výběr jedinců pro 
přehodnocení podle předem dané strategie evoluční kontroly. Přerušení programu 

Aktuální 
populace 

Model 
 Databáze 

Selekce 

Křížení, 
mutace 

 Souřadnice jedinců

 Fitness jedinců 

 Souřadnice jedinců

 Fitness jedinců 

Evoluční kontrola 

Uživatel 
Ohodnocení 

reálnou fitness 

Aktualizace 
modelu 
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poskytuje čas pro náročný výpočet fitness funkce, což v reálné aplikaci znamená 
provedení a zhodnocení příslušných experimentů. 

Po vyhodnocení vybraných jedinců a následném zapsání hodnot skutečné fitness 
funkce do databáze, se opět spustí hlavní program. Jedinci, kteří byli nově 
ohodnoceni pomocí skutečné fitness funkce, se použijí pro aktualizaci modelu m, 

čímž získáme aktualizovaný model ma. Prakticky to znamená, že aktualizovaný 
model ma je zkonstruován znovu s využitím všech dostupných empirických dat 
v databázi.  

Aktuální populace p je následně použita pro další kroky evolučního algoritmu. Po 
provedení selekce a následné aplikaci genetických operátorů křížení a mutace 
získáváme novou aktuální populaci pn. 

V závislosti na typu evoluční kontroly probíhají některé akce odlišně. Při evoluční 
kontrole založené na generacích probíhá algoritmus po určitý předem zadaný počet 
generací bez volání reálné fitness. Mezi těmito generacemi není třeba program 
zastavovat, program se zastaví až v generaci, pro kterou se má provést přehodnocení 
jedinců pomocí reálné fitness funkce. Poté, co se provede přehodnocení, se pokračuje 
podle výše popsaného schématu aktualizací modelu a další iterací algoritmu. 

Při evoluční kontrole založené na jedincích se zastavování algoritmu a přehodnocení 
části jedinců provádí po každé generaci. V tomto případě máme dvě možnosti, jak 
zkonstruovat následující generaci. První možností je, že se jako rodičovská populace 
použijí pouze jedinci, kteří byli přehodnoceni reálnou fitness funkcí. Tím se zabrání, 
aby se do populace zanášeli jedinci s nejistým ohodnocením. Druhou možností je 
použít jako rodičovskou populaci všechny jedince, tedy i ty, jejichž skutečnou fitness 
neznáme. V tomto případě je vhodné po aktualizaci modelu ještě zpřesnit odhad 
těchto „nejistých“ jedinců pomocí zaktualizovaného modelu. V naší implementaci se 
přikláníme k první možnosti, tedy k rodičovské populaci složené pouze z jedinců 
ohodnocených reálnou fitness funkcí.  

4.2 Vytváření modelu 
V této části popíšeme vlastní konstrukci náhradního modelu. Úloha se zdá být 
poměrně jednoduchou. Máme k dispozici databázi jedinců s jejich skutečnou 
hodnotou fitness. Z těchto dat sestavujeme aproximační model, což v našem případě 
znamená, že učíme neuronovou síť, kde jako vstupní hodnoty slouží souřadnice 
jedinců a požadovanou odpovědí sítě je známá hodnota fitness těchto jedinců.  

Diskrétní proměnné a minimální velikost trénovací množiny 

Optimalizované účelové funkce, se kterými pracujeme, obsahují kromě velkého 
množství spojitých proměnných i diskrétní proměnné, což značně komplikuje naší 
situaci. Jedince k lze zapsat ve tvaru 
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¼�B� � ½�¾�_�, ���B�, �B¿, 

kde �À jsou diskrétní proměnné, �� jsou spojité proměnné a � je hodnota fitness. 

Existuje několik možností, jak přistupovat k diskrétním proměnným. Nejjednodušší 
variantou je tyto diskrétní proměnné použít stejným způsobem, jako spojité, tedy 
převést každou diskrétní proměnnou na číselnou hodnotu z intervalu {1, …,k}, k je 
počet hodnot, kterých proměnná nabývá, a použít takovou proměnnou jako jeden ze 
vstupů neuronové sítě. Takovýto přístup má však zásadní chybu. Mějme například 
pro některou diskrétní proměnnou možné hodnoty {‘auto’, ‘parník’, ‘vlak’}. Po 
převedení na číselnou reprezentaci získáme možné hodnoty {1, 2 ,3}. V této chvíli 
bude neuronová síť považovat hodnotu 2 za prostřední hodnotu mezi hodnotami 1 a 
3, tedy hodnota 1 bude blíže k hodnotě 2 než k hodnotě 3. Nicméně neexistuje žádný 
rozumný důvod, proč by hodnota ‘auto’ měla být blíže k hodnotě ‘parník’ než 
k hodnotě ‘vlak’. 

Smysluplnější postup předpokládá, že každá diskrétní proměnná se rozloží do více 
proměnných nabývajících hodnot {0, 1}. Pro každou možnou hodnotu h diskrétní 
proměnné d se zavede nová proměnná, která bude v daném jedinci 1, pokud hodnota 
proměnné d je zde rovna h, v opačném případě pak tato nová proměnná bude 
ohodnocena nulou. 

Další možností, jak přistupovat k diskrétním proměnným je využít je pro 
rozklastrování dat. Základní idea je taková, že pro každou kombinaci diskrétních 
proměnných vytvoříme jeden základní klastr, do kterého spadnou všichni jedinci 
s příslušným nastavením diskrétních proměnných. V rámci každého základního 
klastru pak již postačí pracovat jen se spojitými proměnnými. Tento přístup se 
ukazuje jako nejlepší, má však jeden zásadní problém – nedostatek empirických dat.  

V naší implementaci požadujeme počet trénovacích dat minimálně rovný počtu 
parametrů neuronové sítě. Počet parametrů v tomto případě odpovídá stupni volnosti 
regresního modelu, kterým lze v analogii s lineární regresí zdola omezit velikost 
trénovací množiny. 

V případě rozdělení dat do základních klastrů však nemusí být tato podmínka 
splněna. Řešením této situace je shlukování základních klastrů do větších celků tak, 
aby bylo dosaženo dostatečné velikosti trénovacích vzorů v každém takovémto 
celku. Běžně používané klastrovací metody, jako je algoritmus k-means, nezaručují, 
že všechny vytvořené klastry budou mít požadovanou velikost. Slučování základních 
klastrů proto provádíme na základě hierarchického klastrování (pro výraz klastrování 
lze použít též české synonymum shlukování). 

(4.1)
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Hierarchické klastrování 

Mějme n základních klastrů, přičemž každý z těchto klastrů odpovídá právě jedné 
kombinaci diskrétních proměnných a obsahuje pi jedinců. Úlohou je sloučit základní 
klastry do m větších klastrů, jejichž velikosti qi jsou větší nebo rovny minimální 
velikosti N. Zároveň chceme, aby diskrétní kombinace v takto vytvořených větších 
klastrech si byly co možná nejvíce podobné. 

Jako první spočítáme vzájemné vzdálenosti mezi všemi základními klastry. Na výběr 
máme celou řadu metrik, uvedeme dvě z nich: 

Pro dva vektory x a y obsahující nominální hodnoty diskrétních proměnných je 
Hammingova vzdálenost definována jako 
 

DÁ$���, �� � #�	 Ã H��ÀÄ�� , 
kde #(bool) značí počet proměnných i, pro které platí logický výraz bool a ndisct je 
počet diskrétních proměnných. 

Pro booleovské hodnoty diskrétních proměnných lze navíc použít Jaccardovu 
vzdálenost 
 

DÅ$���, �� � #��	 Ã H� Æ ��	 Ã 0� Ç �H Ã 0���#��	 Ã 0� Ç �H Ã 0�� . 
Po výpočtu vzdáleností následuje postupné slučování vždy dvou nejbližších klastrů, 
čímž vznikne stromová struktura znázorňující postup slučování nazývaná jako 
dendrogram. Shlukování končí ve chvíli, kdy se sloučí poslední dva zbývající 
klastry, čímž získáme kořen dendrogramu. Tento proces trvá přesně n-1 kroků, kde n 
je počet základních klastrů. Příklad dendrogramu můžeme vidět na obrázku 4.4. 
Kromě průběhu spojování shluků lze v této reprezentaci na ose y rovněž odečíst 
vzdálenosti jednotlivých shluků ve chvíli slučování. 

Takto vytvořený strom využijeme v dalším postupu, kdy budeme hledat shluky 
dostatečných velikostí. List i tohoto stromu přitom představuje jeden základní klastr 
o velikosti pi a každý podstrom představuje určitý shluk, jehož velikost odpovídá 
součtu velikostí listů tohoto podstromu. Postupujeme od listů a pokračujeme směrem 
ke kořeni. Ve chvíli, kdy se dostaneme do uzlu, který představuje shluk požadované 
velikosti, příslušný podstrom oddělíme. Zbude-li na konci jeden shluk, jehož velikost 
nedosahuje požadované velikosti, máme dvě možnosti, jak s tímto shlukem naložit. 

Základní a nejjednodušší variantou je přiřadit tento zbylý shluk k naposled 
vytvořenému shluku. Tím se však do posledního shluku mohou dostat diskrétní 
kombinace, které by mnohem lépe odpovídaly některým jiným shlukům. 

(4.2)

(4.3)
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Lepším přístupem je pamatovat si u každého listu, ke kterému z již oddělených 
shluků byl nejblíže a podle toho rozdělit jednotlivé listy zbylého shluku mezi již 
oddělené hotové shluky. Postup může být takový, že ve chvíli, kdy oddělujeme i-tý 
shluk, kterému odpovídá nějaký vrchol vi v dendrogramu, nastavíme u rodiče r(vi) 
vrcholu vi příslušnost k i-tému shluku. Zároveň tuto příslušnost promítněme do všech 
listů, jež spadají pod tento vrchol a ještě nebyly odděleny. Z vrcholu r(vi) se tyto 
příslušnosti poté propagují směrem nahoru. Ve chvíli, kdy se v některém vrcholu 
setkají dvě různé příslušnosti, pokračuje výš příslušnost k menšímu shluku.  

Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy lze demonstrovat na obrázku 4.4. Pokud budeme 
požadovat minimální velikost shluku 3, pak s prvním přístupem, tedy přidáním 
zbylých listů k poslednímu shluku, získáme shluky {2, 3, 4}, {6, 7, 8} a {1, 5, 9, 10, 
11}. Druhý přístup, kde si pamatujeme příslušnosti k nejbližším shlukům, nám dá 
shluky {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8} a {9, 10, 11}. V implementaci popisované v kapitole 
5 je použita právě tato varianta hierarchického klastrování. 

 

Obrázek 4.4: Příklad dendrogramu 

Trénování a výběr modelu 

Předpokládejme, že jsme hierarchickým klastrováním získali n klastrů (shluků), 
přičemž každý klastr odpovídá několika diskrétním kombinacím. To znamená, že 
v každém klastru se nacházejí jedinci, kteří se liší jednak v hodnotách spojitých 
proměnných, ale i v hodnotách některých diskrétních proměnných, které odpovídají 
příslušným diskrétním kombinacím v daném klastru.  

Pro každý klastr budeme konstruovat zvláštní model, což znamená natrénovat 
příslušné neuronové sítě. Nejdříve ze všeho je však třeba předpřipravit vstupní data. 
Jednak je třeba odstranit všechny proměnné s konstantní hodnotou v rámci klastru, 
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poté je vhodné zbylé proměnné znormalizovat. Otázkou je, zda do vstupu zahrnout 
pouze spojité proměnné, nebo i diskrétní proměnné s nekonstantními hodnotami. 
V případě, kdy bylo v rámci klastrů sloučeno více diskrétních kombinací, je vhodné 
diskrétní proměnné použít. Podrobnější popis zahrnutí těchto proměnných uvedeme 
v podkapitole 5.3. 

Nyní je třeba zvolit vhodnou architekturu neuronových sítí. Ta může být v rámci 
odlišných klastrů různá. Počet neuronů ve vstupní vrstvě odpovídá počtu 
nekonstantních proměnných, které do trénování zahrnujeme. Lze přepokládat, že se 
počty těchto nekonstantních proměnných budou mezi jednotlivými klastry lišit, tím 
pádem se budou lišit i struktury jednotlivých neuronových sítí.  

Především je však třeba nastavit počet skrytých vrstev a jejich velikosti. Zde je třeba 
uvažovat, zda celkový počet vah v síti nepřekračuje velikost trénovacích dat v klastru 
(viz výše). K vlastnímu trénování pak používáme metodu Levenberg-Markvart 
popsanou v podkapitole věnované vrstevnatým neuronovým sítím.  

Zvolení vhodné architektury sítě však není jednoduché, neexistuje žádný obecný 
předpis, podle kterého by bylo možné určit ideální počet vrstev a neuronů. Správné 
hodnoty těchto parametrů je obvykle třeba prostě odhadnout a následně vyzkoušet, 
jakou má taková síť úspěšnost na množině testovacích dat. K tomuto účelu 
použijeme x-násobnou křížovou validaci. Trénovací data se rozdělí do x podmnožin, 
jejichž velikosti se liší nanejvýš o jedna. Následuje cyklus od jedné do x, kdy se vždy 
jedna z podmnožin prohlásí za testovací množinu, a sjednocení zbylých podmnožin 
se použije jako trénovací množina. Síť o předem zvolené architektuře se natrénuje na 
takto vytvořené trénovací množině a následně se spočítá její chyba na testovací 
množině. Po projití celého cyklu se jako chyba modelu bere průměr chyb 
z jednotlivých kroků cyklu. Pokud provedeme křížovou validaci s několika sítěmi 
s různou architekturou, můžeme následně po porovnání jejich chyb vybrat 
nejvhodnější model. I při křížové validaci je však třeba dbát na dostatečnou velikost 
trénovací množiny v souvislosti s architekturou sítě. Při použití křížové validace lze 
velikost trénovací množiny v i-tém klastru spočítat jako 

	 % 1	 . �, 
kde pi je velikost i-tého klastru a x značí x-násobnou křížovou validaci. 

Po výběru vhodné architektury sítě na základě zjištěné chyby při křížové validaci je 
třeba tuto síť znovu natrénovat, tentokrát na všech jedincích z daného klastru i.  

Celý náhradní model lze popsat jako n-tici natrénovaných neuronových sítí, kde n je 
počet klastrů vytvořených při hierarchickém klastrování. Zároveň s natrénovanými 
sítěmi je třeba uchovat pro každý klastr informaci o tom, které proměnné byly 
použity jako vstupy sítě (proměnné s konstantními hodnotami v rámci klastru byly 
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totiž odstraněny) a také to, jaké kombinace diskrétních proměnných spadají do 
daného klastru. Náhradní model lze pak formálně zapsat jako množinu 
 J´íť, �Ê, ËÊÌÍÎÊM67� , 
kde n je počet klastrů, síťi je neuronová síť natrénovaná v klastru i, xi je seznam 
použitých vstupních proměnných sítě i a Discti je seznam diskrétních kombinací v i-
tém klastru. 

4.3 Použití modelu 

Prostor řešení a výběr neuronové sítě 

Průběh genetického algoritmu je v našem případě komplikován výskytem diskrétních 
proměnných a celou řadou omezení týkajících se jak spojitých, tak i zmíněných 
diskrétních proměnných. Díky tomu je třeba řešit kromě spojité optimalizace 
s omezeními ještě diskrétní optimalizaci. Prostor řešení se rozpadá do množiny 
mnohostěnů, přičemž každý z mnohostěnů je určen kombinací diskrétních 
proměnných a zároveň výskytem nenulových hodnot určitých spojitých proměnných. 
Každý takovýto mnohostěn je ohraničen soustavou lineárních omezení. Spojitá 
optimalizace pak probíhá samostatně v rámci jednotlivých mnohostěnů. 

Úloha diskrétní optimalizace není hlavním předmětem této práce, její provedení 
zajišťuje framework popsaný v článku [10]. O tomto frameworku se podrobněji 
zmíníme v kapitole 5. Podstatnější pro nás je spojitá optimalizace řešená v rámci 
jednotlivých mnohostěnů a ohodnocování jedinců v jejím průběhu. 

Mějme k dispozici mnohostěn M, který je jednoznačně definován určitou diskrétní 
kombinací, seznamem spojitých proměnných, které se mají optimalizovat, a 
soustavou lineárních omezení. Optimalizované spojité proměnné můžeme označovat 
jako volné proměnné. Spojité proměnné, které v daném mnohostěnu nejsou uvedeny, 
mají nulovou hodnotu. Naším cílem je nalezení takových hodnot volných 
proměnných, které odpovídají jedincům s co nejvyšší hodnotou fitness. Jedince J 
přitom zkonstruujeme jednak z hodnot pevně definovaných daným mnohostěnem, 
jednak z hodnot volných proměnných. Pro ohodnocení tohoto jedince následně 
použijeme připravený náhradní model. Nejprve je třeba určit, která z neuronových 
sítí připraveného modelu se má pro ohodnocení jedince J použít. Vzhledem k tomu, 
že v rámci mnohostěnu M je pevně definovaná diskrétní kombinace, je zřejmé, že pro 
všechny jedince uvnitř mnohostěnu M můžeme použít stejnou neuronovou síť. 
Konkrétní síť tedy vybíráme najednou pro celý mnohostěn. 

Uvažujme-li náhradní model definovaný podle výrazu (4.4), pak pro mnohostěn M 

s diskrétní kombinací MDisct hledáme takový index i, že 
 minÏ67..|ËÊÌÍÎÊ| D���´�Ð,N , Ñ�Ä��� � 0. 

(4.4)

(4.5)



41 

d(x,y) znamená vzdálenost mezi dvěma vektory x a y ve smyslu metriky (4.2) nebo 
(4.3).  

Případ, kdy se nám takovýto index i podaří nalézt, odpovídá ideální situaci, při níž 
diskrétní kombinace v mnohostěnu M je stejná, jako některá z diskrétních kombinací 
Discti. Nicméně není nikde zaručeno, že takový index musí existovat. Vzhledem 
k vysoké ceně vyhodnocení empirických fitness funkcí musíme počítat s tím, že 
trénovací množina je relativně malá a některé diskrétní kombinace se v ní 
nevyskytují. V průběhu genetického algoritmu se mohou objevit jedinci s novými 
diskrétními kombinacemi a i tyto jedince potřebujeme nějakým způsobem ohodnotit. 
V této chvíli se jako nejrozumnější řešení jeví vybrat takovou síťi, jíž přísluší 
diskrétní kombinace Discti, které jsou v průměru nejblíže diskrétní kombinaci MDisct 
našeho mnohostěnu M. Přesněji řečeno, hledáme takový index i, že výraz 
 

1|��´�Ð| Q D���´�Ð,N , Ñ�Ä���
|�Ä��X|

N67
 

nabývá minimální hodnoty. Pokud nalezneme více indexů, pro které je výraz (4.6) 
minimální, použijeme ten z nich, který odpovídá síti s nejmenší chybou, přičemž 
chybou se myslí hodnota některé předem vybrané chybové funkce uvedené 
v podkapitole 3.6, která byla získána při výběru modelu křížovou validací na 
množině trénovacích dat (testovací chyba). V případě, že pro výběr modelu nebyla 
použita křížová validace, použije se chyba modelu na trénovacích datech bez křížové 
validace (trénovací chyba). 

Simulace a řízení modelu 

Pojmem simulace myslíme vlastní genetický algoritmus využívající náhradní model. 
Po nalezení vhodné neuronové sítě pro mnohostěn M již můžeme v tomto 
mnohostěnu spustit vlastní spojitou optimalizaci. Je třeba mít však na paměti, že 
genetický algoritmus probíhá v rámci celého prostoru řešení a nikoliv pouze 
v aktuálním mnohostěnu M. Proto by nebylo správné spouštět optimalizaci až do 
konce, ale je třeba, aby v každé generaci byla zahrnuta i diskrétní optimalizace. Náš 
postup je takový, že uvnitř každého mnohostěnu vygenerujeme pomocí genetických 
operátorů z původní generace novou generaci jedinců, kterou ohodnotíme s využitím 
vybrané neuronové sítě, a poté spojitou optimalizaci ukončíme. Následně se hodnoty 
jedinců zapíší do databáze a pokračuje se další iterací hlavního algoritmu (viz 
podkapitola 4.4). Každá generace genetického algoritmu tedy zahrnuje jak diskrétní, 
tak spojitou optimalizaci. 

Řízení modelu vstupuje na scénu ve chvíli, kdy je vytvořena nová generace jedinců 
v rámci celého prostoru řešení. Vzhledem k tomu, že k přehodnocení jedinců pomocí 
reálné fitness funkce je třeba zásah uživatele, který toto přehodnocení provede, je po 
zapsání nové generace jedinců do databáze genetický algoritmus přerušen. To neplatí 
pro situaci, kdy přehodnocení jedinců není vyžadováno (například při evoluční 

(4.6)
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kontrole založené na generacích v generaci, která se nepřehodnocuje). V tomto 
případě algoritmus pokračuje další iterací. 

Při přerušení algoritmu dostane uživatel k dispozici databázi obsahující celou nově 
vytvořenou generaci jedinců, kteří jsou ohodnoceni pomocí náhradního modelu. 
Uživatel tak může vybrat jedince, kteří budou přehodnoceni a provést příslušné 
experimenty pro získání potřebných hodnot fitness. Předpokládá se, že výběr jedinců 
pro přehodnocení proběhne v souladu s některou strategií evoluční kontroly popsané 
v kapitole 3.4. Program sice teoreticky může doporučit, které jedince přehodnotit, 
nicméně uživateli nic nebrání v tom, aby dle svého uvážení strategii přehodnocování 
pozměnil a přehodnotil libovolné jedince.  

Důvod, proč řízení modelu není u empirických funkcí automatizováno, je ten, že 
v případě empirické funkce je zásah uživatele tak jako tak nutný. Zároveň je třeba 
počítat s tím, že přehodnocování jedinců může trvat poměrně dlouho, řádově dny i 
týdny. Proto by nebylo příliš praktické pozastavovat program a čekat na uživatelský 
vstup. Místo toho se vždy, kdy je vyžadováno přehodnocení některých jedinců, 
program ukončí a uživateli je dán přístup ke zmíněné databázi jedinců. Uživatel tak 
může zároveň analyzovat průběh evolučního algoritmu a v případě potřeby aktivně 
měnit parametry programu.  

I přesto, že u empirických funkcí předpokládáme, že přehodnocování jedinců zařídí 
uživatel, je v našem systému automatické řízení modelu integrováno. Nalezne 
uplatnění v situacích, kdy máme k dispozici explicitní vyjádření fitness funkce – 
například u benchmarkových funkcí. V takovém případě by bylo přerušování 
programu zbytečné, protože ohodnocení jedinců lze zautomatizovat. Řízení modelu 
tak zajistí jednak výběr jedinců pro přehodnocení dle předem zadané strategie, dále 
vlastní přehodnocení pomocí volání zadané fitness funkce a nakonec provede 
aktualizaci modelu s využitím přehodnocených jedinců.  

4.4 Souhrnný popis algoritmu 
Jak bylo slíbeno na začátku kapitoly, projdeme nyní ještě jednou celý genetický 
algoritmus s náhradním modelem a shrneme ho formou pseudokódu. 
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Hlavní program genetického algoritmu s náhradním modelem 

1) while není k dispozici dostatečné množství dat pro konstrukci zamýšleného 
náhradního modelu 

do { 
Proveď jednu generaci běžného genetického algoritmu; 
Ohodnoť jedince v získané generaci pomocí reálné fitness funkce; 
} 

2) ActualPop := poslední generace jedinců z databáze (pokud byli v poslední 
generaci někteří jedinci přehodnoceni skutečnou fitness funkcí, 
berou se jako ActualPop pouze tito přehodnocení jedinci); 

3) Empirical := všichni jedinci, kteří byli v minulosti ohodnoceni reálnou fitness 
funkcí; 

4) Model := learnmodel(Empirical); 
5) for Gen = 1 to Požadovaný počet generací { 

6) Najdi množinu neprázdných mnohostěnů řešení a vypočítej rozložení 
jedinců ActualPop i rozložení budoucí generace mezi neprázdnými 
mnohostěny; 

7) for Každý neprázdný mnohostěn řešení M { 
Síť(M) := nalez vhodnou síť z Modelu pro mnohostěn M; 
if ActualPop(M) je neprázdná { 

then { 
Vygeneruj novou populaci NewPop(M) pomocí 
genetických operací z jedinců z ActualPop(M); 
} 

   else  { 
Vygeneruj populaci NewPop(M) náhodně; 
} 

   ohodnoť populaci NewPop(M) pomocí Síť(M); 
  } 

    } 
8) zapiš populaci NewPop do databáze 
9) ActualPop := NewPop; 

} 
10) podle strategie evolučního řízení proveď přehodnocení některých jedinců 

z poslední generace zapsané do databáze pomocí reálné fitness funkce 
11) if není splněna ukončovací podmínka 
 then goto 2) 
 else STOP 
 
Při evoluční kontrole založené na jedincích se předpokládá požadovaný počet 
generací v kroku 5) rovný jedné. V případě kontroly založené na generacích pak tato 
hodnota odpovídá počtu generací bez použití reálné fitness funkce. 
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Jako ukončovací podmínka se obvykle používá dosažení určitého předem zadaného 
počtu generací nebo dosažení požadované hodnoty fitness funkce. Genetický 
algoritmus lze zastavit i po nulovém zlepšení maximální hodnoty fitness po několik 
generací. 
 
Pro úplnost uvedeme ještě pseudokód trénovací procedury learnmodel: 
 
Vstup: empirická data Empirical, požadované architektury sítí a parametr x pro x-
násobnou křížovou validaci 

1) � � Ò �
�A7 . 4Ó, w je počet parametrů sítě odpovídající architektuře s nejvyšším 

počtem parametrů ze všech zadaných architektur 
2) Rozděl data Empirical do k shluků cl, tak aby velikost každého shluku byla 

alespoň n 
3) for i := 1 to k { 
 for všechny zadané architektury sítí { 

Proveď x-násobnou křížovou validaci na datech cl(i) a spočti 
průměrnou chybu Err(i) z x běhů křížové validace 

  } 
 vyber architekturu sítě s nejmenší chybou Err(i) 
 Natrénuj zvolenou síť na datech cl(i) 

} 
Výstup: natrénované sítě pro všechny shluky cl 
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5 Implementace 
V této kapitole se zaměříme na konkrétní implementaci výše uvedených algoritmů. 
Popíšeme jednak vývojové prostředí, dále strukturu naší implementace a použité 
datové struktury. Zmíníme se o frameworku pro genetický algoritmus [10] a 
především se zaměříme na popis přípravy a použití náhradního modelu. 

5.1 Vývojové prostředí 
Jako vývojové prostředí jsme zvolili systém Matlab vyvíjený firmou MathWorks. 
Tento systém je určen především pro výpočty s maticemi, avšak díky rozsáhlému 
množství rozšíření je dobře použitelný v celé řadě matematických oblastí. Tato 
rozšíření se označují jako toolboxy a většina z nich je dodávána rovněž firmou 
MathWorks. Pro naše účely využíváme především toolboxy ‘Genetic Algorithm and 

Direct Search Toolbox’ (od verze R2010a se nazývá ‘Global Optimization Toolbox’) 
a ‘Neural Network Toolbox’, které obsahují implementaci genetického algoritmu a 
neuronových sítí. Díky jejich použití jsme nemuseli implementovat známé a běžně 
používané algoritmy a mohli jsme se více zaměřit na práci s náhradními modely. 
Dalším použitým toolboxem je ‘Database Toolbox’, který slouží k propojení našeho 
program s databázovým systémem. Zároveň používáme i některé funkce ze 
‘Statistics Toolbox’. Kromě již uvedených toolboxů využíváme ještě ‘Multi 

Parametrics Toolbox’ [14], který je požit při konstrukci prostoru řešení. 

Implementace byla testována v Matlabu verze 7.7 (R2008b). 

5.2 Popis programu a datových struktur 
V první řadě je třeba odlišit framework genetického algoritmu od procedur 
zajišťujících konstrukci a použití náhradního modelu.   

Framework genetického algoritmu [10] 

Tento Framework zajišťuje jak načítání dat z databáze a kontrolu datových struktur, 
tak především provedení diskrétní optimalizace. Hlavní procedurou tohoto 
frameworku a tedy i celého našeho programu je funkce gaskeleton. Jejím vstupem je 
soubor v cdl formátu (viz obrázek 5.1) obsahující popis řešeného problému včetně 
informací o uložení dat v databázi. Pomocí volání funkce parsecdl se z tohoto 
souboru získají hlavní datové struktury, se kterými budeme v rámci našeho systému 
dále pracovat. Jedná se o struktury Optimization, Database a SolutionPolyhedra. 
Navíc se s využitím popisu tabulek a sloupců načtou z databáze případná data 
z předcházejících generací. Tato data se uloží do struktury s příznačným názvem 
Data.  

Struktura Optimization obsahuje jednak globální parametry genetického algoritmu, 
jako je velikost populace či označení experimentu, dále soustavu lineárních omezení 
úlohy a označení všech známých identifikátorů úlohy. Ke každému identifikátoru se 
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váží údaje o přesnosti, distribuci, jednotlivých podsložkách a hodnotách, kterých 
může odpovídající proměnná nabývat. Struktura Database pak popisuje jednotlivé 
sloupce v databázi v návaznosti na příslušné identifikátory ve struktuře Optimization 
a struktura SolutionPolyhedra obsahuje popis mnohostěnů řešení.  

 

 

Obrázek 5.1: Příklad popisu úlohy v cdl formátu 

Funkce gaskeleton následně zkontroluje formát všech datových struktur. V dalším 
postupu se pak striktně oddělují jedinci, kteří byli přehodnoceni pomocí skutečné 
fitness funkce od jedinců, kteří byli ohodnoceni pouze náhradním modelem. 
V databázi k tomu slouží speciální sloupec, který označuje jedince ohodnocené 
modelem. Jedinci ohodnocení skutečnou fitness funkcí se načtou do struktury 
Empirical a následně se do struktury Feedback načte jejich ohodnocení. Zároveň 
dojde k vytvoření seznamu všech neprázdných mnohostěnů řešení, jenž je dále 
předáván ve struktuře NonemptyPolyhedra. 

Dále se rozlišují dvě hlavní možnosti běhu programu. První je provedení jedné 
generace skutečného genetického algoritmu. Tím je myšleno, že se na základě 
poslední generace jedinců pomocí genetických operátorů vygeneruje nová generace. 
Vzhledem k tomu, že tento postup nevyužívá žádný náhradní model, je nově 
vytvořená generace jedinců bez ohodnocení a je na uživateli, aby hodnoty jedinců 
doplnil. Tím se dokončí jedna iterace běžného genetického algoritmu. 
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Pro nás zajímavější možností je tzv. simulace, která počítá s během genetického 
algoritmu využívajícího náhradní model. Předpokládá volání uživatelem zadané 
simulační funkce, jejímiž standardně předávanými parametry jsou již zmíněné 
struktury Optimization, Data, Database a SolutionPolyhedra. Dále se automaticky 
předává číslo generace, do které má simulace probíhat. Další parametry lze předávat 
volitelně přes uživatelské rozhraní (viz obrázek 5.2). 

Simulační funkce 

Námi prezentované řešení je obsažené v simulační funkci gasimulation, která kromě 
již uvedených parametrů požaduje předání parametrů NonemptyPolyhedra, 
Feedback, Generation a SimulationsNr. Parametr Generation označuje aktuální 
generaci a SimulationsNr vyjadřuje celkový počet simulovaných generací. 

Funkce gasimulation obstarává jak konstrukci náhradního modelu, tak vytvoření 
další generace pomocí genetických operací a její ohodnocení pomocí náhradního 
modelu a nakonec zápis této generace do databáze. Je v ní rovněž zahrnuto 
automatické řízení modelu pro úlohy, u kterých je dostupná explicitně zadaná fitness 
funkce.  

Hlavní cyklus probíhá od aktuální do požadované generace. Během každé generace 
se volá funkce getweights, která zajišťuje provedení diskrétní optimalizace. Tato 
funkce rozhoduje o rozmístění jedinců nové generace mezi jednotlivými mnohostěny 
řešení. V následujících cyklech se procházejí jednotlivé mnohostěny, které mají 
v další generaci obsahovat alespoň jednoho jedince. Strukturu popisující konkrétní 
mnohostěn generuje funkce getpolyhedron. Funkce getforbidden pak generuje 
všechny jedince z předcházejících generací, které se v daném mnohostěnu vyskytli. 
Všechny tři zmíněné funkce (getweights, getpolyhedron i getforbidden) patří k již 
zmíněnému frameworku genetického algoritmu. Podobně i cyklus zajišťující 
diskrétní optimalizaci byl převzat z obdobného cyklu ve funkci gaskeleton, který je 

Obrázek 5.2: Uživatelské rozhraní funkce gaskeleton – 
příklad volání simulační funkce gasimulation 
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určen pro běh reálného genetického algoritmu. Modifikace tohoto cyklu ve funkci 
gasimulation spočívá především v tom, že se zde pro každý mnohostěn volá funkce 
gasimrun, která zajišťuje spojitou optimalizaci s využitím náhradního modelu.  

Ještě před hlavním cyklem, na samém počátku simulační funkce gasimulation, se 
volá funkce learnmodel, která provádí vlastní konstrukci náhradního modelu. 
Nejdůležitější aspekty této funkce popíšeme v kapitole 5.3. 

Součástí simulační funkce je rovněž řízení modelu. Pokud je řízení modelu zapnuto, 
zajišťuje uživatelem zadanou strategii evoluční kontroly. Na řízení modelu se 
podílejí funkce selectindividuals vybírající jedince pro přehodnocení, funkce revalue, 
která zajišťuje přehodnocení vybraných jedinců reálnou fitness funkcí, a funkce 
retrain, která aktualizuje náhradní model. 

5.3 Konstrukce modelu 
Konstrukci náhradního modelu zajišťuje funkce learnmodel, jejímiž parametry jsou 
výše zmíněné struktury Optimization, Database, Empirical a Feedback. Tuto funkci 
lze rozdělit na několik hlavních částí. Jednak se zde provádí příprava a klastrování 
vstupních dat, dále výběr vhodného modelu pomocí x-násobné křížové validace a 
nakonec naučení zvoleného modelu. 

Vstupní data a nastavení parametrů modelu 

Ze všeho nejdříve je potřeba připravit vstupní data, která jsou uložena ve struktuře 
Empirical. Podle dodatečných informací ze struktury Optimization rozdělíme sloupce 
vstupních dat na diskrétní a spojité proměnné, přičemž diskrétní proměnné budou 
následně využity pro rozklastrování těchto dat. Vzhledem k tomu, že při pozdějším 
rozdělení jedinců mezi mnohostěny řešení se striktně rozlišují nulové a nenulové 
hodnoty spojitých proměnných, rozhodli jsme se zahrnout do klastrování i údaje o 
těchto hodnotách. Proto za každou spojitou proměnnou Vcont přidáváme jednu 
booleovskou diskrétní proměnnou Vbc, pro kterou platí: 

ÔÕ� � 81   ��>\D Ô�
�� Ã 00   <��=>                    ? 
Pro účely klastrování máme tedy vektor obsahující jednak diskrétní proměnné 
definované přímo v popisu úlohy a jednak uměle dodané diskrétní proměnné 
indikující nenulovost příslušné spojité proměnné. 

Jako vstup neuronových sítí slouží standardně vektor spojitých proměnných, 
volitelně je však možné do vstupu zahrnout i diskrétní proměnné. Pro tyto účely 
provádíme ještě jednu úpravu diskrétních proměnných. Jde o postup, který jsme 
načrtli již v podkapitole 4.2. Každou původní diskrétní proměnnou Vdisct nahradíme 
vektorem booleovských diskrétních proměnných Vbd, v němž každé možné hodnotě 

H proměnné Vdisct patří jedna proměnná ÔÕÀÁ , pro kterou platí, že  
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K nastavení parametrů modelu slouží uživatelský dialog setlearnmodel, který 
můžeme vidět na obrázku 5.3. V první fázi nastavujeme požadované parametry 
modelu, jako je architektura sítě, chybová funkce či provedení křížové validace. 
Dialog zároveň umožní zahrnout mezi vstupní hodnoty pro neuronové sítě i diskrétní 
proměnné tak, jak jsme je popsali v předcházejících odstavcích.  

    

Obrázek 5.3: Uživatelský dialog setlearnmodel 

Požadovanou architekturu sítě lze nastavit buď pevně, nebo v určitém rozmezí počtu 
neuronů ve skrytých vrstvách. Dialog dovoluje nastavit použití jedné až tří skrytých 
vrstev a v rámci každé vrstvy pak určitý počet neuronů. Pokud se místo pevného 
počtu neuronů zadá rozmezí, program vyhodnotí jednotlivé sítě s počty neuronů 
v zadaném rozmezí a spočítá chybu příslušných sítí. Je však důležité, aby celkový 
počet vah sítí nepřekračoval množství trénovacích dat, v takovém případě dialog 
nedovolí pokračovat dále v programu. 

Hodnocení jednotlivých sítí probíhá standardně formou x-násobné křížové validace, 
kterou jsme popsali již v kapitole 4.2. Pro její provedení využíváme funkci 
cvpartition, která rozdělí data do požadovaného množství množin a funkci crossval, 
jenž zajistí vlastní průběh křížové validace. Obě zmíněné funkce jsou součástí 
statistického toolboxu. Pokud uživatel křížovou validaci zakáže, vyhodnocení sítí 
probíhá na základě chyby na trénovacích datech. Kromě křížové validace lze nastavit 
i počet opakování trénování – pokud se použije hodnota n, každé trénování se 
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provede n krát a vybere se natrénovaná síť s nejmenší chybou. Výjimkou je situace, 
kdy probíhá křížová validace. V tom případě se n krát neopakují jednotlivá 
trénování, ale celá křížová validace. 

Vyjma klasických vrstevnatých neuronových sítí lze nastavit i použití sítí RBF. 
Hlavním parametrem, který se u RBF sítí nastavuje, je počet komponent, který 
odpovídá počtu neuronů ve skryté vrstvě sítě. Opět lze nastavit buď pevnou hodnotu, 
nebo rozmezí, ve kterém se optimální počet komponent má hledat. Mezi další 
nastavované parametry u RBF sítí patří typ RBF funkce, metoda shlukování či 
maximální počet iterací. 

Po nastavení základních parametrů v tomto dialogu program spočítá maximální počet 
vah (v případě RBF sítí počet parametrů) ve všech možných modelech 
odpovídajících nastavení a spočtenou hodnotu použije jako minimální velikost 
klastru pro hierarchické klastrování. Tuto hodnotu může uživatel případně zvýšit, 
čímž se sníží celkové množství klastrů. K tomuto účelu slouží dialog pro nastavení 
minimální velikosti klastrů (viz obrázek 5.4). 

 

Obrázek 5.4: Dialog pro nastavení minimální velikosti klastru 

V uvedeném dialogu je rovněž možné zvolit metriku ((4.2) nebo (4.3)), podle které 
se budou počítat vzdálenosti mezi jednotlivými diskrétními kombinacemi. Po stisku 
tlačítka ‘Variables…’ se zobrazí další dialogové okno (viz obrázek 5.5), ve kterém 
lze upravit množinu diskrétních proměnných, podle kterých se provádí klastrování. 
V počátečním nastavení jsou vybrány všechny booleovské proměnné indikující 
nenulovost příslušných spojitých proměnných. Ostatní diskrétní proměnné, které se 
v úloze vyskytují, se automaticky vybírají pouze tehdy, pokud nejsou lineárně závislé 
na ostatních proměnných. Postup je takový, že se nejprve vyberou všechny 
booleovské proměnné a poté se postupně přidávají další diskrétní proměnné, přičemž 
se vždy testuje, zda právě přidávaná proměnná není závislá na ostatních, již 
vybraných proměnných. Pokud proměnná závislá je, není vybrána, avšak uživatel ji 
může dodatečně do výběru přidat. Pokaždé, když uživatel vybere nějakou lineárně 
závislou množinu proměnných, je zobrazeno varování, které ho na to upozorní. 
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Obrázek 5.5: Dialog pro výběr diskrétních proměnných 

K provedení klastrování využíváme funkce pdist a linkage ze statistického toolboxu. 
Funkce pdist spočte vzájemné vzdálenosti mezi diskrétními kombinacemi dle zadané 
metriky a funkce linkage následně vytvoří odpovídající dendrogram. Pro samotné 
vytvoření shluků pak používáme vlastní funkci doclusters. 

Po rozklastrování vstupních dat se ještě jednou otevře původní dialogové okno, kde 
se nastavovaly parametry modelu. Uživatel má nyní možnost poupravit nastavení sítí 
v rámci jednotlivých klastrů. Po potvrzení nastavení již program přejde k samotnému 
vyhodnocování modelů. V případě, že uživatel zatrhnul možnost pro zobrazení deseti 
nejlepších sítí, se po dokončení křížové validace (je-li křížová validace zakázána, 
provede se pouze obyčejné natrénování sítě) zobrazí dialogové okno (obrázek 5.6), 
kde jsou pro každý klastr zobrazeny chyby nejlepších deseti sítí. Tento dialog také 
oznamuje, o jaké chyby se jedná. Byla-li použita křížová validace, jsou zobrazeny 
testovací chyby z křížové validace, v opačném případě se zobrazí trénovací chyby. 
V každém klastru lze zvolit jednu ze zobrazených sítí. Pokud vycházejí příliš vysoké 
chyby sítí, lze se pomocí tlačítka Back vrátit k dialogu setlearnmodel a změnit 
nastavení parametrů modelu. Jestliže uživatel zobrazení nejlepších sítí nepožaduje, 
vybere se v každém klastru automaticky nejlepší síť. Pod pojmem nejlepší síť se 
přitom myslí síť s nejnižší hodnotou předem zvolené chybové funkce. 

 



52 

 

Obrázek 5.6: Dialog pro výběr modelu 

 

Trénování sítí a struktura modelu 

Po nastavení požadovaných parametrů sítí se přikročí k trénování sítí. Je třeba 
zdůraznit, že trénování probíhá v každém jednotlivém klastru zvlášť. Před vlastním 
trénováním je však třeba provést ještě jednu úpravu vstupních dat. Jednak se odstraní 
všechny konstantní proměnné a dále se provede škálování vstupních dat do intervalu 
<-1;1>. 

Trénování zajišťuje funkce trainmodel, která jako parametry přijímá trénovací data 
(souřadnice jedinců), požadovanou odpověď na tato data (fitness jedinců), parametry 
sítě a počet opakování trénování. Hlavní cyklus funkce trainmodel probíhá od jedné 
do požadovaného počtu opakování trénování. V každé iteraci se přitom provede 
vlastní natrénování a spočte se chyba sítě na trénovacích datech. Funkce trainmodel 
nakonec vrátí natrénovanou síť s nejnižší chybou.  

Vlastní trénování probíhá pro vrstevnaté sítě a RBF sítě odlišně. K trénování 
vrstevnatých sítí používáme funkci train z toolboxu pro neuronové sítě. Ta provede 
natrénování zadané vrstevnaté sítě metodou, kterou jsme vybrali v dialogovém okně 
setlearnmodel (viz obrázek 5.3). Průběh trénování je přitom možné sledovat 
v automaticky zobrazovaném dialogu. Zastavení trénování se provede buď při 
dosažení maximálního počtu iterací, při dosažení zadané minimální chyby sítě nebo 
při dosažení zadaného minimálního gradientu. Pro trénování RBF sítí používáme 
funkci fit_n_component, která pochází z implementace Lukáše Bajera (viz [1]). 
Vstupem této sítě je kromě vstupních dat a požadovaných odpovědí ještě počet 
komponent sítě a struktura opts sdružující veškerá další nastavení RBF sítě. Mezi 
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tato nastavení patří především typ RBF funkce, klastrovací metoda, RBF norma, 
maximální počet iterací a maximální počet vyhodnocení funkce.  

Ke každé natrénované síti se váže struktura označovaná jako Head. Obsahuje popis 
jednotlivých vstupů neuronové sítě, který je nezbytný pro pozdější použití sítě. Pro 
každý vstupní neuron přitom obsahuje údaj, na který sloupec ze struktury Data se 
tento neuron váže, a v případě diskrétní proměnné i které konkrétní hodnotě této 
diskrétní proměnné tento neuron odpovídá. 

Výsledný model je pak n-tice struktur, kde n odpovídá počtu klastrů, a každá 
struktura obsahuje vlastní natrénovanou síť s informací o její chybě, příslušnou 
strukturu Head, množinu diskrétních kombinací odpovídajících danému klastru a 
vektor minimálních a maximálních hodnot trénovacích dat. Naposledy zmíněný 
vektor je nutný pro škálování testovacích dat tak, aby odpovídalo transformaci 
trénovacích dat do intervalu <-1;1>, a také pro zpětnou transformaci odpovědi sítě na 
hodnotu fitness funkce jedince.  

5.4 Genetický algoritmus 
Vlastní průběh genetického algoritmu byl již popsán v předcházejících kapitolách, 
zde se proto zaměříme pouze na otázky konkrétní implementace.  

Diskrétní optimalizace a cyklus přes jednotlivé mnohostěny probíhají přímo 
v simulační funkci. Výběr vhodné sítě pro konkrétní mnohostěn zajišťuje funkce 
actualmodel, která postupuje v souladu s postupem popsaným v podkapitole 4.3. 

Samotnou spojitou optimalizaci v rámci zadaného mnohostěnu pak provádí funkce 
gasimrun. Jejími parametry jsou popis mnohostěnu, vybraná neuronová síť, velikost 
populace, zakázané body a předešlá generace jedinců. Vybranou sítí se myslí nejen 
vlastní neuronová síť, ale celá struktura obsahující všechny potřebné informace, tak 
jak byla popsána v předcházející podkapitole. Zakázané body jsou uloženy v matici 
Forbidden a obsahují všechny jedince, kteří se v minulosti vyskytli v aktuálním 
mnohostěnu. Poslední generace je zaznamenaná v poli WhichLast a obsahuje odkaz 
na ty jedince z matice Forbidden, kteří pocházejí z předešlé generace.  

Matice Forbidden slouží k tomu, aby se jedinci v průběhu genetického algoritmu 
neopakovali. Vzhledem k tomu, že každý jedinec, který v průběhu algoritmu 
vznikne, je zapsán do databáze, není opakování jedinců potřebné. V případě 
vyhodnocování jedinců skutečnou empirickou funkcí není jejich opakování dokonce 
ani žádoucí. 

Na počátku funkce gasimrun se s využitím popisu mnohostěnu a struktury Head 
vytvoří vstupní vektor pro neuronovou síť. Ten obecně může obsahovat jak 
proměnné, které jsou v aktuálním mnohostěnu definované pevně, tak volné 
proměnné, jejichž hodnoty se snažíme optimalizovat. Hodnoty volných proměnných 
se pak nastavují při ohodnocování každého jedince zvlášť.  
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Vzhledem k tomu, že o genetickém algoritmu lze hovořit ve dvou různých 
souvislostech, je vhodné nyní tento rozdíl zmínit. V prvním významu myslíme 
genetický algoritmus tak, jak je popsán ve 4. kapitole, tedy algoritmus zahrnující 
v každé generaci jak diskrétní, tak spojitou optimalizaci. Spojitá optimalizace 
probíhající zvlášť v rámci každého mnohostěnu, která vyžaduje vygenerování nové 
populace pomocí genetických operátorů, je však také prováděna pomocí genetického 
algoritmu. V dalším textu budeme mít pod pojmem genetický algoritmus na mysli 
právě spojitou optimalizaci. Pokud budeme chtít zmínit algoritmus zahrnující 
spojitou i diskrétní optimalizaci, zdůrazníme, že se jedná o celý genetický 
algoritmus. 

Pro spojitou optimalizaci využíváme genetický algoritmus, který je implementován 
ve funkci ga globálního optimalizačního toolboxu. Parametry této funkce tvoří 
jednak zadaná fitness funkce, dále počet volných proměnných, lineární omezení a 
struktura Options sdružující veškeré další parametry. Nejdůležitější součástí naší 
fitness funkce fitness, která na vstupu přijímá hodnoty volných proměnných (ty spolu 
s pevně definovanými hodnotami tvoří souřadnice jedince) a vrací ohodnocení 
příslušných jedinců, je neuronová síť. Postup ohodnocení jedince je následující. 
Nejprve se vstupní vektor doplní o hodnoty volných proměnných a provede se 
škálování vstupních hodnot. Následně se volá funkce, která počítá odpověď sítě. 
V případě vrstevnaté sítě se jedná o funkci sim z toolboxu pro neuronové sítě a 
v případě RBF sítí se volá RBF funkce asociovaná s danou sítí. Získaná odpověď se 
pak pomocí zpětného škálování převede na požadovanou hodnotu fitness jedince, 
kterou funkce fitness vrací. Z tohoto postupu ohodnocování však existuje několik 
výjimek, konkrétně penalizace nežádoucích jedinců. Jedná se o jedince, kteří se 
vyskytují v matici Forbidden, jsou v populaci duplicitní nebo nevyhovují lineárním 
omezením. Všem těmto jedincům je přiřazena hodnota fitness mínus nekonečno.  

Jedinci nevyhovující lineárním omezením vznikají kvůli použití mutační funkce 
mutationgaussian, která nerespektuje lineární omezení. Po provedení několika 
experimentů jsme však zjistili, že při jejím použití se genetický algoritmus chová 
podstatně lépe (ve smyslu konvergence i ve schopnosti generovat neunikátní 
jedince), než s mutační funkcí mutationfeasible určenou pro lineárně omezené úlohy. 
Daní za použití funkce mutationgaussian je nutnost penalizovat případné jedince, 
kteří lineární omezení nesplňují. 

Z prováděných pokusů vyplynulo, že největším problémem spojité optimalizace je 
vygenerovat požadované množství unikátních jedinců, kteří se zároveň nevyskytují 
v zakázaných bodech. V situaci, kdy vycházíme z rodičovské populace velikosti m a 
požadujeme vytvořit n potomků (n³m), pak příslušná populace potomků 
vygenerovaná funkcí ga obvykle obsahuje určité množství duplicitních jedinců. A to 
i přes to, že jsou duplicitní jedinci důsledně penalizováni. Méně často se v populaci 
objeví i jedinec spadající do zakázaných bodů či jedinec nesplňující lineární 
omezení. Všechny takové jedince lze snadno rozpoznat podle hodnoty fitness mínus 
nekonečno, kterou jim přiřadí funkce fitness. Takové jedince je třeba z výsledné 
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populace odstranit, tím však ve výsledku získáme méně jedinců, než kolik jich 
potřebujeme. Označme počet jedinců, kteří nám zůstanou po odstranění všech 
nežádoucích jedinců jako nok. Budeme-li opakovat volání funkce ga s velikostí 
populace nnew, kde 

��×W � �. ��
B, 
pak můžeme očekávat, že získáme přesně n vhodných jedinců. Pokud bude 
použitelných jedinců stále málo, navýšení populace zopakujeme. Bude-li naopak 
použitelných jedinců více než n, pak z nich náhodně vybereme přesně n jedinců. Tím 
získáme výslednou populaci požadované velikosti.  

Další možností, jak usnadnit vygenerování přípustné populace potomků, je navýšit 
počet generací spojité optimalizace. Funkci ga provádějící genetický algoritmus lze 
volat na jednu či více generací. Větší počet generací může pomoci dostat se dále od 
zakázaných bodů. Zároveň díky většímu počtu iterací můžeme získat ve výsledné 
populaci potomků jedince s vyšší hodnotou fitness. Na druhou stranu takovéto 
navyšování počtu generací spojité optimalizace obchází diskrétní optimalizaci i 
řízení modelu, což z hlediska celého genetického algoritmu není správné. 

5.5 Řízení modelu 
Jak jsme zmínili již v kapitole 4, integrované řízení modelu počítá s tím, že je 
k dispozici explicitně zadaná fitness funkce. Veškeré testování řízení modelu 
proběhlo na benchmarkové funkci valero, která neobsahuje diskrétní vstupy. 
V případě složitějších úloh s empirickou fitness funkcí však automatické řízení 
modelu nemá velký význam. V tomto případě totiž přehodnocování jedinců pomocí 
skutečné fitness funkce zajistí uživatel, který provede potřebné experimenty nutné 
pro zjištění hodnoty fitness. 

Nastavení řízení modelu umožňuje speciální dialog, který se zobrazí ještě před 
spuštěním samotného evolučního algoritmu (viz obrázek 5.7). V implicitním 
nastavení je zvolen model bez řízení. To znamená, že v průběhu genetického 
algoritmu budou všichni jedinci ohodnocováni pomocí náhradního modelu.  

Je-li k dispozici explicitně zadaná fitness funkce, lze použít řízený model. Na výběr 
jsou dvě základní varianty evoluční kontroly – evoluční kontrola založená na 
generacích a kontrola založená na jedincích. Princip obou typů evoluční kontroly je 
popsán již v kapitole 3. Evoluční kontrola založená na generacích je implementována 
jako fixní kontrola, kde se po určitém předem zadaném počtu n generací provede 
přehodnocení (n+1)-ní generace pomocí reálné fitness funkce. 

Při kontrole založené na jedincích se nejprve zvolí počet jedinců, jež se mají v každé 
generaci přehodnotit. Pokud jde o samotný výběr jedinců pro přehodnocení, jsou 
podporovány tři možné strategie výběru – náhodný výběr, výběr nejlepších jedinců 
(pojmem nejlepší se myslí jedinec s nejvyšší fitness odhadnutou pomocí modelu) a 



56 

výběr reprezentantů. Při výběru reprezentantů se populace rozklastruje a z každého 
klastru je vybrán jeden jedinec pro přehodnocení – a to buď nejlepší jedinec v daném 
klastru, nebo jedinec, který je nejblíže středu klastru. Naše implementace podporuje i 
kombinace těchto strategií. Je možné například zadat, že se má přehodnotit prvních x 
nejlepších jedinců, y náhodně zvolených jedinců a z reprezentantů. Postup je pak 
takový, že se nejprve vybere x nejlepších jedinců, následně se vybere y jedinců 
náhodně a poté se zbytek populace (již bez dříve vybraných jedinců) rozklastruje do 
z klastrů a vyberou se příslušní reprezentanti. 

Výběr i přehodnocení jedinců zajišťuje funkce revalue, jejímiž parametry jsou 
populace jedinců ohodnocených modelem, odkaz na zadanou fitness funkci a 
struktura Settings obsahující nastavení řízení modelu. Funkce pak odděleně vrací 
populaci jedinců, kteří byli přehodnoceni, a populaci zbylých jedinců. 

 

Obrázek 5.7: Dialog pro nastavení řízení modelu 

Po každé generaci, ve které byl přehodnocen alespoň jeden jedinec, se zároveň 
provádí aktualizace modelu. Tu zajišťuje funkce retrain. Jejími vstupy jsou kromě 
původního modelu a jeho parametrů i veškerá empirická data, tedy všichni jedinci 
ohodnocení skutečnou fitness funkcí. Funkce retrain nejprve připraví vstupní data 
pro zadanou síť a následně spustí trénování pomocí již zmíněné funkce trainmodel. 
Kromě vlastního trénování modelu je funkce retrain schopna i provedení výběru 
modelu (architektury sítě) pomocí křížové validace.  
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Další možností, kterou lze v dialogu na obrázku 5.7 nastavit, je omezení velikosti 
trénovací množiny. V tomto případě se udržuje maximální zadaná velikost trénovací 
množiny tak, že při překročení její velikosti jsou z ní odstraněni „nejstarší“ jedinci – 
tedy jedinci pocházející z nejstarších generací. Tímto způsobem lze zajistit, že 
trénovací množina obsahuje jedince z aktuálně prozkoumávaných oblastí stavového 
prostoru. 

Kromě zmíněných nastavení řízení modelu lze v uvedeném dialogu nastavit i některé 
parametry spojité optimalizace, jako jsou počet generací spojité optimalizace, poměr 
křížení a mutace a parametry mutační funkce. 
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6 Experimenty 
 

V této kapitole uvedeme výsledky testování našeho systému na dvou různých 
problémech. Jako první se budeme zabývat optimalizační úlohou z oblasti 
chemického inženýrství. V této úloze je fitness funkce vyjádřena čistě empiricky, její 
hodnota se stanovuje pomocí chemického experimentu. Máme k dispozici sadu dat 
z několika generací genetického algoritmu a naším úkolem bude sestavit na nich 
pokud možno co nejlepší náhradní model. Vzhledem k tomu, že není možnost 
provádět další experimenty, musíme se v tomto případě omezit na vyhodnocení 
modelu na dostupných datech, aniž bychom generovali nějaké další jedince. 

Druhým problémem je optimalizace benchmarkové funkce, jejíž explicitní vyjádření 
máme k dispozici. V této úloze skutečně otestujeme sestavený náhradní model 
v průběhu genetického algoritmu a porovnáme počet volání fitness funkce 
v algoritmu bez modelu a s modelem. 

6.1 Experimenty na empirických datech 

Popis úlohy 

V tomto případě pracujeme s daty z reálné aplikace. Přesněji jde o nalezení 
vhodného chemického katalyzátoru při výrobě kyseliny kyanovodíkové (HCN). 
Katalyzátor se skládá z různého poměru předem daných komponent, který je 
vyjádřen pomocí jedenácti spojitých a dvou diskrétních proměnných. Konkrétní 
hodnoty všech těchto proměnných udávají jeden konkrétní katalyzátor, měřítkem 
jeho výkonnosti je pak výtěžnost chemické reakce katalyzované tímto katalyzátorem.  

Katalyzátor i (odpovídá i-tému jedinci v genetickém algoritmu) lze vyjádřit 
následujícím vektorem 24 vstupních proměnných: 

� À�7�,  À�F�,  Õ��7�, … ,  Õ��77�,  ��7�, … ,  ��77�� 

Proměnné  À7,  ÀF odpovídají zmíněným diskrétním proměnným, které jsou standardní 

součástí popisu katalyzátoru, proměnné  Õ��7�, … ,  Õ��77� jsou booleovské proměnné 

indikující nenulovost odpovídajících spojitých proměnných (ve smyslu popisu 

rozšířených proměnných v podkapitole 5.3) a  ��7�, … ,  ��77� jsou spojité proměnné. 

Z popisu je patrné, že hodnoty proměnných  Õ��7�, … ,  Õ��77� jsou závislé na hodnotách 

proměnných  ��7�, … ,  ��77�. 
Pro účely vstupu neuronové sítě lze první dvě diskrétní proměnné ještě rozložit podle 
jejich možných hodnot. Každé hodnotě, které může původní diskrétní proměnná 
nabýt, pak odpovídá jedna nová booleovská proměnná (podrobnější popis rozkladu 
diskrétních proměnných je uveden opět v podkapitole 5.3). Vzhledem k tomu, že 

(6.1)
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první diskrétní proměnná ( À�7�) nabývá patnácti různých hodnot a druhá proměnná 

( À�F�� sedmi hodnot, získáme tímto postupem místo dvou nominálních diskrétních 

proměnných 22 booleovských proměnných. Vstup pro neuronovou síť, který 
obsahuje všechny proměnné vyskytující se v úloze, je pak tvořen pomocí 44 
proměnných a vypadá následovně: 
 

� ÕÀ§
�7� , … ,  ÕÀ§

�7Ø�,  ÕÀ�
�7� , … ,  ÕÀ�

�Ù� ,  Õ��7�, … ,  Õ��77�,  ��7�, … ,  ��77��, 
kde proměnné  ÕÀ§

�7� , … ,  ÕÀ§
�7Ø� jsou booleovské proměnné vzniklé rozložením proměnné 

 À�7� a proměnné  ÕÀ�
�7� , … ,  ÕÀ�

�Ù�  vznikly rozložením proměnné  À�F�. 

Spojité proměnné ( ��7�, … ,  ��77�� jsou přitom omezeny následujícími podmínkami: 

Q  ���77

67
� 1 

a zároveň 

 ��� � Ú0; 1Û, kde � � J1, 2, … , 11M 

Data obsahují celkem 696 jedinců pocházejících z osmi generací (nulté až sedmé) 
genetického algoritmu. Každá generace obsahuje 92 jedinců s výjimkou nulté 
generace, ve které je 50 jedinců, a páté generace, kde je 90 jedinců. Hodnoty fitness 
se na uvedených datech pohybují v intervalu <2.78; 78.55>. 

Konstrukce modelu 

Ve všech popisovaných experimentech, pokud není uvedeno jinak, používáme 
následující nastavení parametrů: 

u vícevrstevných perceptronů: 
- trénovací funkce: trainlm (algoritmus LM, viz podkapitola 2.5) 
- maximální počet iterací: 1000 
- Mu koeficient (odpovídá parametru λ z popisu algoritmu LM): 1.0e10 
- minimální gradient: 1.0e-10 
- Performance (minimální požadovaná chyba modelu): 0.0 

u RBF sítí: 
- rbf funkce: rbf_gauss 
- klastrovací metoda: k-means 

- maximální počet iterací: 3000 
- maximální počet vyhodnocení funkce: 8000 

Výběr vhodné architektury sítě provádíme následovně. Pro každou architekturu se 
spočítá testovací chyba pomocí desetinásobné křížové validace a vybere se 
architektura s nejmenší testovací chybou. U vícevrstvých perceptronů se omezujeme 

(6.2)
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na sítě s jednou skrytou vrstvou s nejvýše deseti neurony, u RBF sítí jsme maximální 
počet komponent omezili rovněž na deset.  

U modelů využívající klastrování používáme pro výpočet vzdáleností mezi jedinci 
Hammingovu metriku (4.2). Chybu modelu počítáme v tomto případě jako průměr 
chyb modelů v jednotlivých klastrech vážený velikostí těchto klastrů. 

Modely bez klastrování 

Jako první jsme přistoupili k variantě s jedinou neuronovou sítí, jejímž vstupem jsou 
veškerá trénovací data (dohromady 696 řádků, při x-násobné křížové validaci se však 
trénovací množina zmenšila na průměrnou velikost 696�	 % 1�/	, zbývajících 696/	 řádků se použilo pro zjištění testovací chyby). Vstupní vrstva obsahovala 44 
neuronů, což odpovídá výše popsanému vstupnímu vektoru (6.2).  

Výsledná střední čtvercová chyba (mse) byla v případě vícevrstvých perceptronů 
překvapivě nízká.  

V první fázi jsme jako chybovou funkci, kterou se trénovací procedura snažila 
minimalizovat, používali mse. Trénování jsme opakovali desetkrát s průměrným 
výsledkem mse 65.42. V sedmi pokusech byla vybrána síť se dvěma neurony, ve 
dvou pokusech s jedním a v jednom pokuse se třemi neurony ve skryté vrstvě. 

Ještě lepší výsledky se nám podařilo získat při trénování s chybovou funkcí 
s regularizací msereg. U této funkce je však ještě třeba zvolit vhodnou hodnotu 
parametru Performance ratio (odpovídá parametru µ z popisu funkce msereg (3.3)). 
Výsledné chyby takto natrénovaného modelu uvádíme také v hodnotách mse. 
Hodnota msereg závisí na hodnotě parametru Performance ratio a složitosti vybrané 
sítě a bylo by obtížné využít ji pro porovnání s jinými modely. 

Při Performance ratio 0.9 jsme dosáhli z deseti pokusů průměrné testovací chyby 
modelu 57.57. Ve třech pokusech se přitom vybral model se třemi neurony, při 
stejném počtu pokusů byl zvolen model se čtyřmi neurony, dvakrát pak byly vybrány 
sítě se dvěma a pěti neurony ve skryté vrstvě. 

S hodnotou Performance ratio 0.5 průměrná chyba dosahovala hodnoty 60.18. 
Třikrát byly vybrány modely se třemi a čtyřmi neurony, dvakrát se dvěma a pěti 
neurony ve skryté vrstvě. 

V případě RBF sítí se nám při takto uspořádaných vstupních datech bohužel 
nepodařilo získat žádné relevantní výsledky. I po zvýšení počtu iterací na 10 000 a 
počtu vyhodnocení chybové funkce na 80 000 jsme obdrželi podstatně horší 
výsledky než v případě vícevrstvých perceptronů. Nejlepší výsledek na testovacích 
datech byla mse 265.8 při použití sedmi komponent. Vzhledem k tomu, že při tomto 
nastavení parametrů trvala desetinásobná křížová validace jednoho modelu několik 
hodin, v dalším navyšování počtu iterací jsme již nepokračovali. 
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Modely s klastrováním 

V těchto modelech jsme využili diskrétní proměnné pro rozdělení dat do několika 
klastrů. V rámci každého klastru jsme pak sestavili jednu neuronovou síť, jejímž 

vstupem byly spojité proměnné  ��7�, … ,  ��77�, jejichž hodnoty byly v daném klastru 
nekonstantní. Pro klastrování jsme plánovali využít obě nominální diskrétní 

proměnné ( À�7�,  À�F�) a booleovské proměnné indikující nenulovost příslušných 

spojitých proměnných ( Õ��7�, … ,  Õ��77�).  
Vzhledem k tomu, že proměnná  À�F� udává pouze počet nenulových spojitých 

proměnných v daném jedinci, nemá při současném použití proměnných  Õ��7�, … ,  Õ��77�  
pro klastrování žádnou přidanou hodnotu. V následujícím experimentu jsme proto 

prováděli klastrování podle proměnných  À�7�,  Õ��7�, … ,  Õ��77�. Při použití těchto 

proměnných se dostupná data rozdělila do 555 základních klastrů, které odpovídaly 
všem vyskytujícím se kombinacím uvedených diskrétních proměnných. Velikosti 
těchto základních klastrů se pohybovaly od 1 do 12 jedinců na klastr, průměrná 
velikost klastrů pak byla 1.25. Taková velikost klastrů nebyla dostatečná pro 
konstrukci modelu, proto jsme museli využít hierarchické shlukování popsané 
v podkapitole 4.2.  

Základním parametrem, který bylo třeba určit, byla vhodná velikost klastru, které se 
pak přizpůsoboval počet parametrů modelu. Vyzkoušeli jsme tři různé hodnoty 
tohoto parametru, výsledky příslušných trénování uvádíme v tabulce 6.1. Tyto 
výsledky můžeme porovnat s testovací chybou modelu s jediným klastrem, který 
jako svůj vstup využívá pouze spojité proměnné. Přesto, že klastrování podstatně 
snížilo testovací chybu modelu využívajícího pouze spojité proměnné, žádný z těchto 
modelů se svojí výkonností nepřibližuje výše uvedenému komplexnímu modelu se 
44 vstupními proměnnými. 

Vzhledem k relativně horším výsledkům modelů s klastrováním jsme se rozhodli 
klastrování poněkud upravit. Tentokrát jsme zvolili nejjednodušší možnou variantu, a 

to klastrování podle jediné diskrétní proměnné  À�7�. Vynechali jsme tedy booleovské 

proměnné  Õ��7�, … ,  Õ��77� a stejně jako v předchozím případě jsme nepoužili ani 

proměnnou  À�F�. Problém klastrování se nám následně zredukoval na roztřídění dat 

do skupin podle hodnoty proměnné  À�7�. Takto jednoduché řešení však dávalo 

poměrně dobré výsledky, které se již znatelně blížily k výsledkům modelu se 44 
vstupními proměnnými. Podrobnosti k vybraným modelům jsou uvedeny opět 
v tabulce 6.1. Na rozdíl od předchozího případu zde uvádíme i variantu s minimální 
požadovanou velikostí klastru 1, která odpovídá rozdělení dat do 15 skupin dle 

hodnot proměnné  À�7�. Vzhledem k tomu, že velikost nejmenší skupiny byla 14 

jedinců, bylo možné v každé ze skupin zkonstruovat model s alespoň jedním 
neuronem ve skryté vrstvě. 
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Tabulka 6.1 – Porovnání vybraných modelů na datech HCN. Chyby modelů jsou 
uvedeny v hodnotách mse. Průměrné chyby jsou počítány vždy z deseti běhů. 
Zkratka LN označuje vícevrstvé perceptrony (Layers Network), RBF označuje 
neuronovou síť s radiální bází (Radial Basis Network). 

 
 

Cílem posledního experimentu bylo ověřit účinnost modelů v průběhu genetického 
algoritmu a zejména postupné zlepšování modelu s rostoucí velikostí trénovací 
množiny. Rozdělili jsme data na trénovací a testovací podle generací, ze kterých 
pocházela. Začali jsme s trénovací množinou složenou z prvních čtyř generací (nultá 
až třetí generace). Na té jsme natrénovali vybraný model a jeho úspěšnost následně 
ověřili na následující (čtvrté) generaci. V dalším kroku jsme čtvrtou generaci přidali 
k trénovací množině a model ověřovali na páté generaci. Postup jsme opakovali až 
do dosažení poslední sedmé generace. 

Pro účely tohoto pokusu jsme vybrali tři z modelů uvedených v tabulce 6.1, a to 
modely číslo 3, 9 a 11. Modely využívající klastrování mají stejnou minimální 
velikost klastru, jako v tabulce 6.1, počty klastrů se však v jednotlivých generacích 
mohou lišit. Průběh pokusů je znázorněn v tabulce 6.2. Zároveň uvádíme grafické 
znázornění výkonu těchto modelů na validačních datech – scatter plot. Tento graf 
porovnává hodnoty skutečné a modelem odhadnuté fitness funkce, v ideálním 
případě by tedy všechny body měly ležet na diagonále. 

Číslo 
modelu 

Typ sítě, chybová funkce, vstupní proměnné Min. velikost klastru, počet 
klastrů, proměnné použité pro 
klastrování 

Průměrná chyba 

testovací trénovací 

1 LN, mse, ( ÕÀ,  Õ�,  �) 696, 1 65.42 40.69 

2 LN, msereg 0.5, ( ÕÀ,  Õ�,  �) 696, 1 58.36 42.2 

3 LN, msereg 0.9, ( ÕÀ,  Õ�,  �) 696, 1 57.57 39.2 

4 LN, msereg 0.9, ( �) 696, 1 257.55 223.34 

5 LN, msereg 0.9, ( �) 100, 6, ( À�7�,  Õ�) 155.06 118.59 

6 LN, msereg 0.9, ( �) 50, 13, ( À�7�,  Õ�) 165.24 92.33 

7 LN, msereg 0.9, ( �) 30, 22, ( À�7�,  Õ�) 180.29 82.01 

8 LN, msereg 0.9, ( �) 100, 8, ( À�7�) 67.46 45.1 

9 LN, msereg 0.9, ( �) 15, 15, ( À�7�) 66.91 45.52 

10 RBF, mse 100, 8, ( À�7�) 65.49 46.62 

11 RBF, mse 15, 15, ( À�7�) 64.44 46.85 
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Číslo 
modelu 

Trénovací množina 
0. – 3. generace  0. – 4. generace 0. – 5. generace 0. – 6. generace 

mse na 4. generaci mse na 5. generaci mse na 6. generaci mse na 7. generaci 

3 62.8 90.7 78.84 126.22 

9 77.67 135.54 111.8 103.79 

11 156.04 166.57 211.21 134.59 

 
 Tabulka 6.2: Průběžná chyba vybraných modelů během genetického algoritmu. 
Popisy jednotlivých modelů – viz modely s odpovídajícím číslem v tabulce 6.1. 

 

 

Obrázek 6.1A: Vývoj modelu 3, testování na 4. generaci. 

 

Obrázek 6.2B: Vývoj modelu 3, testování na 5. generaci. 
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Obrázek 6.1C: Vývoj modelu 3, testování na 6. generaci. 

 

 

Obrázek 6.1D: Vývoj modelu 3, testování na 7. generaci. 
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Obrázek 6.2A: Vývoj modelu 9, testování na 4. generaci. 

 

 

Obrázek 6.2B: Vývoj modelu 9, testování na 5. generaci. 
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Obrázek 6.2C: Vývoj modelu 9, testování na 6. generaci. 

 

 

Obrázek 6.2D: Vývoj modelu 9, testování na 7. generaci. 
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Obrázek 6.3A: Vývoj modelu 11, testování na 4. generaci. 

 

 

Obrázek 6.3B: Vývoj modelu 11, testování na 5. generaci. 
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Obrázek 6.3C: Vývoj modelu 11, testování na 6. generaci. 

 

 

Obrázek 6.3D: Vývoj modelu 11, testování na 7. generaci. 
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6.2 Experimenty na umělých datech 

Popis úlohy 

V následujících experimentech budeme řešit optimalizaci umělé benchmarkové 
funkce valero  

[23]. Jedná se o funkci s pěti spojitými proměnnými, jejíž hodnotu je možné vyjádřit 
následovně: 

 =¶@�� � ��7�,  ��F�,  ����,  ��Þ�,  ��Ø�� �  %� � ��7�,  ��F�� % � � ��F�,  ����� ß � ����,  ��Þ�,  ��Ø��, 
přičemž 

� � ��7�,  ��F�� � 0.6à � ��7� % 0.35,  ��F� % 0.35� + 0.75à � ��7� % 0.1,  ��F� % 0.1� + 

+ à� ��7� % 0.35,  ��F� % 0.1� 

� � ��F�,  ����� � 0.4à� ��F� % 0.1,  ���� % 0.3� 

ß � ����,  ��Þ�,  ��Ø�� � 5 + 25 â1 % �1 + � ���� % 0.3�F + � ��Þ� % 0.15�F + � ��Ø� % 0.1�Fã 

à�=, ²� � 100 % ��100=�F + �100²�F + 50 sin ��100=�F + �100²�F
��100=�F + �100²�F + 0.0001 

 

Vstupní proměnné jsou zároveň omezeny následujícími podmínkami: 

Q  ���Ø

67
� 1 

a zároveň 

 ��� � Ú0; 1Û kde � � J1, 2, … , 5M 

 

Maximum funkce valero se nachází v bodě xmax = (0.35, 0.1, 0.3, 0.15, 0.1) jeho 
hodnota je 547.72 (souřadnice i optimální hodnota byly zaokrouhleny na dvě 
desetinná místa).  

Díky tomu, že v tomto případě známe explicitní vyjádření optimalizované funkce, 
není problém vygenerovat a ohodnotit libovolné množství jedinců. Sestavené 
náhradní modely jsme tak mohli použít v rámci genetického algoritmu a sledovat, jak 
náhradní model urychlil konvergenci algoritmu.  
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Genetický algoritmus bez modelu 

Abychom mohli určit schopnost náhradního modelu urychlit genetický algoritmus, 
museli jsme nejprve zjistit, jakým způsobem konverguje algoritmus bez modelu. Pro 
pokusy jsme použili populaci o velikosti sto jedinců.  

Náš algoritmus obsahoval jedno specifikum, které vyplývalo přímo z požadavků 
kladených na implementaci. Zakázali jsme, aby algoritmus během svého průběhu 
generoval nějakého jedince více než jedenkrát (viz popis zakázaných bodů 
v podkapitole 5.4). Z toho plyne, že nemohl být použit ani žádný elitismus. Tato 
úprava nijak nebrání algoritmu nalézt dobrá řešení, ale oproti běžnému genetickému 
algoritmu hodnota fitness mezigeneračně poněkud více fluktuuje. 

Ve všech uváděných experimentech jsme použili následující nastavení parametrů. 
Parametr Crossover fraction udávající část jedinců, jenž má být vygenerována 
pomocí operátoru křížení, měl hodnotu 0.8. To odpovídá osmdesáti procentům 
jedinců vznikajících pomocí operátoru křížení, dvacet procent jedinců pak vzniká 
mutací rodičů. Pro mutaci jsme používali funkci mutationgaussian s parametry 
shrink a scale. Parametr scale udává směrodatnou odchylku mutace, shrink pak 
určuje, o kolik se tato směrodatná odchylka v průběhu algoritmu snižuje. V každé 
generaci se hodnota scale upravuje podle předpisu: 

´�=¶@ � ä1 % ´ß���>. �@¶>� ý ��č@Ð �@�@�=�í=>Ð\á¶�í �@�@�=�@ è 

Pro naše pokusy jsme se nakonec rozhodli používat parametr shrink rovný nule. Tím 
pádem se hodnota směrodatné odchylky mutace (parametru scale), kterou jsme po 
vyzkoušení několika možností nastavili na 0.03, v průběhu algoritmu neměnila. 
Důvody k používání konstantní směrodatné odchylky mutace byly dva. Předně bylo 
poměrně obtížné nalézt vhodnou hodnotu této odchylky. Příliš nízká směrodatná 
odchylka snižovala diverzitu populace a komplikovala sestavení unikátní populace. 
Oproti tomu příliš vysoká hodnota této odchylky způsobovala, že se v populaci 
objevovalo velké množství jedinců, nesplňujících lineární omezení úlohy. Pokud 
bychom chtěli hodnotu směrodatné odchylky v průběhu algoritmu snižovat, bylo by 
třeba dobře zvolit rozmezí, ve kterém by se měnila, což by vyžadovalo vyzkoušet 
velkou škálu možností. Druhým důvodem, proč jsme od postupného snižování 
směrodatné odchylky upustili, bylo, že při adaptaci odchylky se předpokládá znalost 
celkového počtu generací, po kterých algoritmus poběží. V případě skutečné úlohy z 
praxe, kde nemáme žádné znalosti o průběhu optimalizované funkce, bychom jen 
těžko mohli odhadovat, za kolik generací získáme nějaké přijatelné řešení. U 
takovýchto problémů předpokládáme, že se hodnota směrodatné odchylky během 
algoritmu měnit nebude. Protože jsme se chtěli při našich experimentech co nejvíce 
přiblížit podmínkám skutečného experimentu, ani my jsme hodnotu směrodatné 
odchylky během algoritmu neměnili. 
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Na obrázku 6.4A je vidět průběh našeho genetického algoritmu bez modelu na funkci 
valero. Prostřední křivka znázorňuje v každé generaci průměr nejlepší fitness ze 100 
běhů genetického algoritmu. Označíme-li hodnotu této křivky v generaci g jako f(g)a 
směrodatnou odchylku nejlepší fitness ze všech běhů algoritmu v generaci g jako 
s(g), pak horní křivku na obrázku 6.4A můžeme zapsat jako f+s a dolní křivku jako 
f–s. Světle modrá plocha vyplňuje oblast nacházející se mezi křivkami f+s a f–s.  

Obrázek 6.4B pak znázorňuje v každé generaci medián nejlepších fitness ze všech 
běhů algoritmu (prostřední křivka) a horní a dolní kvartil těchto nejlepších fitness 
(horní a dolní křivka).  

.  

Obrázek 6.4A: Průběh genetického algoritmu bez náhradního modelu – průměrná 
nejlepší fitness +/– směrodatná odchylka nejlepší fitness 

 

 

Obrázek 6.4B: Průběh genetického algoritmu bez náhradního modelu – medián 
nejlepší fitness, horní a dolní kvartil nejlepší fitness 
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Protože algoritmus nikdy nedosáhl optimální hodnoty (přestože se jí výrazně 
přibližoval), stanovili jsme hranici suboptimálního řešení na hodnotu fitness rovnou 
520, což je přibližně 95% optimální hodnoty. Lze předpokládat, že v praktické úloze 
by bylo takovéto řešení považováno již za dobré. Algoritmus bez náhradního modelu 
této hranice dosáhl v průměru za 8.82 generací, což odpovídá 882 voláním fitness 
funkce. Nejlepší dosažená hodnota fitness během 20-ti generací byla v průměru ze 
všech běhů algoritmu 546.01. 

Genetický algoritmus s náhradním modelem 

Pro trénování modelu jsme použili data z padesáti generací genetického algoritmu. 
Ale vzhledem k tomu, že velikost trénovací množiny se v průběhu algoritmu výrazně 
mění (od sta jedinců v první generaci do 2000 jedinců v poslední), je třeba brát 
výsledky modelů na této trénovací množině s rezervou a uvědomit si, že neuronová 
síť, která se na velkém množství trénovacích dat jeví jako nejlepší, nemusí být 
zdaleka nejlepší na podstatně menší množině trénovacích dat.  

Data pro trénování pocházejí z několika generací genetického algoritmu bez 
náhradního modelu. Výsledky trénování jsou shrnuty v tabulce 6.3. Na rozdíl od 
úlohy HCN zde pracujeme pouze s jedním klastrem, proto zde máme prostor uvést i 
konkrétní architektury vybraných sítí. Pro získání testovací chyby využíváme opět 
desetinásobnou křížovou validaci. Nastavení parametrů trénování je shodné, jako při 
trénování modelu na datech HCN (viz podkapitola 6.1). 

 

 
Tabulka 6.3: Trénování modelů na datech z průběhu optimalizace funkce valero. 
Průměry počítány vždy z deseti běhů. Zkratka LN označuje vícevrstvé perceptrony 
(Layers Network), RBF označuje neuronovou síť s radiální bází (Radial Basis 
Network). 

Číslo 
pokusu 

Velikost 
trénovací 
množiny 

Typ sítě, chybová funkce Průměrný počet 
neuronů 
(komponent) ve 
skryté vrstvě 

Průměrná chyba 

testovací trénovací 

1 100 LN, mse 6 64.22 17.02 

2 100 LN, msereg (perf. ratio 0.5) 13 54.92 22.84 

3 100 RBF 9 49.05 109.37 

4 500 LN, mse 13 141.15 50.68 

5 500 LN, msereg (perf. ratio 0.5) 28 230.48 180.36 

6 500 RBF 18 324.65 309.79 

7 1000 LN, mse 21 268.91 155.71 

8 1000 LN, msereg (perf. ratio 0.5) 56 931.68 882.69 

9 1000 RBF 11 1376.13 1370.78 
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Vzhledem k tomu, že hlavním zaměřením této práce jsou vícevrstvé perceptrony, 
následující experimenty jsme prováděli právě na nich. Na konci kapitoly pak 
uvádíme porovnání jednoho z těchto modelů s podobným modelem založeným na 
RBF síti. 

První problém, který jsme museli řešit, bylo zvolit vhodnou architekturu neuronové 
sítě představující náhradní model. Protože se musíme vypořádat se značným 
nárůstem množství trénovacích dat v průběhu genetického algoritmu, bylo v podstatě 
nemožné jednoznačně určit jedinou architekturu, která by byla nejlepší v průběhu 
celého algoritmu.  

Další otázkou bylo, jakým způsobem přistoupit k počátečnímu stavu, kdy je 
vygenerována populace sta jedinců, což je pro trénovací množinu poměrně malé 
množství dat. Jednou z možností bylo provést několik generací běžného genetického 
algoritmu a ohodnocené jedince z těchto několika generací použít jako počáteční 
trénovací množinu pro náhradní model. Po několika pokusech jsme se však rozhodli 
využívat náhradní model hned od první generace. Důvodem bylo především to, že 
v prvních pěti generacích je urychlení nejzřetelnější a pokud bychom použili model 
až později, celkové urychlení by bylo podstatně menší. 

Jako chybovou funkci při trénování modelu jsme používali především mse, chybová 
funkce s regularizací (msereg) se v tomto případě ukázala jako nevhodná – u 
relativně složitějších modelů a při nedostatku trénovacích dat použití regularizace 
brání přeučení, v této úloze jsme však měli problém spíše opačný – jednoduchý 
model a (až na několik počátečních generací) hodně dat. 

Evoluční kontrola založená na jedincích 

První pokus jsme provedli s evoluční kontrolou založenou na jedincích 
s desetinásobným navýšením populace a výběrem nejlepších jedinců. To znamená, 
že z navýšené populace (na 1000 jedinců) ohodnocené pomocí modelu se v každé 
generaci vybralo sto nejlepších (dle modelu) jedinců, kteří byli přehodnoceni funkcí 
valero a posloužili jako rodiče pro následující generaci. Obrázky 6.5 a 6.6 ukazují 
průběh algoritmů s náhradním modelem ve srovnání s algoritmem bez modelu. U 
algoritmu na obrázku 6.5 byla použita neuronová síť se šesti neurony ve skryté 
vrstvě a u algoritmu na obrázku 6.6 neuronová síť se třinácti neurony ve skryté 
vrstvě. Struktura těchto obrázků je obdobná, jako u obrázku 6.4. V části A) je vždy 
průměr nejlepších fitness +/– směrodatná odchylka, část B) zachycuje medián a horní 
a dolní kvartily. Modře je vždy znázorněna plocha patřící algoritmu bez náhradního 
modelu, červeně je pak vyjádřen model s náhradním modelem. Místa, kde se průběhy 
obou algoritmů překrývají, jsou fialová. 
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Obrázek 6.5A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), model 
s 6-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření průměru nejlepší fitness a její směrodatné 
odchylky. Modře je algoritmus bez modelu, červeně algoritmus s modelem.  

 

 

Obrázek 6.5B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), model 
s 6-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření mediánu nejlepší fitness a horních a 
dolních kvartilů nejlepší fitness. Barvy odpovídají obrázku 6.5A.  
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Obrázek 6.6A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), model 
s 13-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření průměru nejlepší fitness a její směrodatné 
odchylky. Modře je algoritmus bez modelu, červeně algoritmus s modelem.  

 

 

Obrázek 6.6B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), model 
s 13-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření mediánu nejlepší fitness a horních a 
dolních kvartilů nejlepší fitness. Barvy odpovídají obrázku 6.6A. 
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Pro úplnost uvádíme i porovnání obou dvou použitých modelů (obrázek 6.7). Průběh 
algoritmu s modelem se šesti skrytými neurony je vyjádřen zeleně, pro algoritmus s 
modelem se třinácti skrytými neurony je vyhrazena červená barva. Oblasti průniku 
jsou hnědě. 

 

Obrázek 6.7A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), porovnání 
modelu se 6-ti (zeleně) a 13-ti neurony (červeně) ve skryté vrstvě. Vyjádření 
průměru nejlepší fitness a její směrodatné odchylky. 

 

 

Obrázek 6.7B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), porovnání 
modelu se 6-ti (zeleně) a 13-ti neurony (červeně) ve skryté vrstvě. Vyjádření 
mediánu nejlepší fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. 
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Oproti algoritmu bez modelu je v obou případech (s modelem se šesti i třinácti 
skrytými neurony) patrné značné urychlení konvergence. Model se šesti skrytými 
neurony je o něco lepší v prvních třech generacích, v dalších generacích je o něco 
málo úspěšnější model se třinácti skrytými neurony. Z obrázku 6.7 je však zřejmé, že 
výkonnost obou modelů je podobná. 

V obou případech jsme oproti algoritmu bez modelu dosáhli znatelného snížení 
potřebného počtu vyhodnocení skutečné fitness funkce. Hodnoty 520 algoritmus 
s modelem s šesti skrytými neurony dosáhl v průměru za 4.1 generací, což odpovídá 
410 vyhodnocením funkce valero. Průměrná (ze všech běhů algoritmu) nejlepší 
hodnota, které algoritmus během dvaceti generací dosahoval, se však oproti 
algoritmu bez modelu o něco zhoršila – klesla na 544.72. Při použití třinácti skrytých 
neuronů dosahoval algoritmus hodnoty 520 v průměru za 4.41 generací (441 volání 
funkce valero) a průměrná nejlepší hodnota během dvaceti generací byla 546.03, což 
odpovídá výsledku algoritmu bez modelu. 

Vyzkoušeli jsme i několik dalších strategií výběru jedinců pro přehodnocení 
skutečnou fitness funkcí při evoluční kontrole založené na jedincích – výběr 
nejlepších reprezentantů (nejlepšího jedince z každého klastru při rozklastrování dat), 
kombinaci výběru nejlepších jedinců a reprezentantů a kombinaci výběru nejlepších 
jedinců s náhodným výběrem. Žádná z těchto strategií však nedosahovala tak 
velkého urychlení, jako pouhý výběr nejlepších jedinců. Na druhou stranu u dvou 
z těchto kombinací došlo k mírnému zlepšení nalézaných řešení. Podrobnosti k těmto 
i výše uvedeným experimentům jsou uvedeny v tabulce 6.4. 

Evoluční kontrola založená na generacích 

Průběh algoritmu s evoluční kontrolou založenou na generacích je zobrazen na 
obrázku 6.8. Pro znázornění skutečného průběhu konvergence byli po doběhnutí 
algoritmu všichni simulovaní jedinci přehodnoceni funkcí valero, na obrázku jsou 
tedy vidět skutečné hodnoty jedinců generovaných v průběhu algoritmu. Používali 
jsme fixní evoluční kontrolu – jednou za čtyři generace byli všichni jedinci 
ohodnoceni funkcí valero, v ostatních generacích byl používán k ohodnocení jedinců 
pouze model. Průběh algoritmu s modelem je na obou obrázcích porovnáván 
s průběhem algoritmu bez modelu. Podobně jako v na obrázcích ilustrujících průběh 
algoritmu s evoluční kontrolou založenou na jedincích zobrazujeme průměrnou 
nejlepší fitness s její směrodatnou odchylkou a medián nejlepší fitness s horním a 
dolním kvartilem. Modrá barva opět patří genetickému algoritmu bez náhradního 
modelu, červeně je znázorněn průběh algoritmu s modelem. Oblasti, kde se průběhy 
obou algoritmů překrývají, jsou fialové. Z obrázku se zdá, že algoritmus s modelem 
je o něco málo horší, než algoritmus bez modelu. Je třeba si však uvědomit, že 
algoritmus s modelem volá funkci valero pouze každou čtvrtou generaci, celkový 
počet vyhodnocení této funkce je tedy pouze čtvrtinový. 
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Obrázek 6.8A: Evoluční kontrola založená na generacích (kontrola po čtyřech 
generacích), model se 6-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření průměru nejlepší 
fitness a její směrodatné odchylky. Modře je algoritmus bez modelu, červeně 
algoritmus s modelem.  

 

 

Obrázek 6.8B: Evoluční kontrola založená na generacích (kontrola po čtyřech 
generacích), model se 6-ti neurony ve skryté vrstvě. Vyjádření mediánu nejlepší 
fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. Barvy odpovídají obrázku 6.8A. 
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Názornější ilustraci snížení volání skutečné fitness funkce poskytuje obrázek 6.9. 
Algoritmus s náhradním modelem je zde opět porovnáván s algoritmem bez modelu, 
na rozdíl od předchozího případu však jsou však u algoritmu s náhradním modelem 
zobrazeny pouze generace, které byly v průběhu algoritmu ohodnoceny skutečnou 
fitness funkcí. Z 80-ti generací, které algoritmus s modelem běžel, je vidět pouze 
každá čtvrtá generace. Osa x tedy nepředstavuje počet generací, ale počet 
vyhodnocení funkce valero. 

 

 

Obrázek 6.9A: Popis viz obrázek 6.8A, na ose x je počet vyhodnocení skutečné 
fitness funkce.  

 

Obrázek 6.9B: Popis viz obrázek 6.8B, na ose x je počet vyhodnocení skutečné 
fitness funkce.  
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Porovnání evoluční kontroly založené na generacích (červeně) a evoluční kontroly 
založené na jedincích (zeleně) je vidět na obrázku 6.10. V obou případech je použit 
model se šesti neurony. Na ose x je opět počet vyhodnocení skutečné fitness funkce. 

 

Obrázek 6.10A: Porovnání evoluční kontroly založené na jedincích – výběr 
nejlepších (zeleně) a evoluční kontroly založené na generacích – po 4 generacích 
(červeně). V obou případech model se 6-ti neurony. Vyjádření průměru nejlepší 
fitness a její směrodatné odchylky. Na ose x je počet vyhodnocení skutečné fitness 
funkce. 

 

Obrázek 6.10B: Porovnání evoluční kontroly založené na jedincích – výběr 
nejlepších (zeleně) a evoluční kontroly založené na generacích – po 4 generacích 
(červeně). V obou případech model se 6-ti neurony. Vyjádření mediánu nejlepší 
fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. Na ose x je počet vyhodnocení 
skutečné fitness funkce. 
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Z 20-ti generací, ve kterých se volala funkce valero (celkový počet generací byl 80, 
ale generace ohodnocované pouze modelem vynecháváme), dosahoval algoritmus 
s evoluční kontrolou založenou na generacích průměrné nejlepší hodnoty 540.19. 
Hodnoty 520 algoritmus dosáhl v průměru za 3.25 generací, ve kterých byla volána 
skutečná fitness funkce (celkový průměrný počet generací byl 13), což odpovídá 
325-ti voláním funkce valero. Výsledky jsou opět shrnuty v tabulce 6.4. 

Obě dvě strategie, jak evoluční kontrola založená na jedincích, tak evoluční kontrola 
založená na generacích, přinesly významné snížení počtu vyhodnocení cílové funkce. 
Největší úsporu v počtu volání skutečné fitness funkce přinesla evoluční kontrola 
založená na generacích, v tomto případě se však také mírně snížila kvalita 
nalézaných řešení. Evoluční kontrola založená na jedincích kromě toho, že také 
přinesla výrazné snížení počtu vyhodnocení skutečné fitness funkce, dokázala kvalitu 
nalézaných řešení zachovat. 

Největší slabinou našich experimentů bylo to, že jsme používali pevně zvolenou 
architekturu neuronové sítě po celou dobu běhu evolučního algoritmu. Toto omezení 
výrazně snížilo čas potřebný pro běh algoritmu, což nám umožnilo provést větší 
množství experimentů. Avšak jak je vidět z tabulky 6.3, vhodná architektura sítě se 
mění v závislosti na velikosti trénovací množiny. Tuto skutečnost nám potvrzují i 
provedené experimenty. Při evoluční kontrole založené na jedincích zpočátku 
konvergoval lépe algoritmus s modelem se šesti neurony, v dalších generacích se 
však o něco lépe choval algoritmus se třinácti neurony. V další části textu proto 
uvedeme experiment, ve kterém vybíráme architekturu sítě po každé generaci. 

Výběr modelu po každé generaci 

Jako nejlepší řešení při výběru vhodné architektury sítě se jeví provádění tohoto 
výběru před každou aktualizací modelu. To je ostatně i postup, který předpokládáme 
při použití našeho systému v reálné úloze. Pro pokusy z benchmarkovou funkcí je 
však tento postup poněkud problematický – provádění křížové validace po každé 
generaci výrazně zvyšuje časovou náročnost algoritmu. Přesto jsme se rozhodli tento 
postup vyzkoušet alespoň v několika generacích genetického algoritmu. Počet 
generací jsme omezili na 10, stejně tak jsme omezili i maximální počet neuronů ve 
skryté vrstvě – a to na 20. Výběr nejlepší architektury sítě jsme prováděli pomocí 5-ti 
násobné křížové validace. 

Metodu výběru modelu po každé generaci jsme testovali na evoluční kontrole 
založené na jedincích s výběrem nejlepších jedinců. Na obrázku 6.11 je vidět 
porovnání tohoto algoritmu (červeně) s algoritmem bez modelu (modře). Obrázek 
6.12 pak porovnává algoritmus s výběrem modelu po každé generaci s obdobným 
algoritmem, který používá po celou dobu běhu síť se 13-ti neurony. 
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Obrázek 6.11A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), výběr 
modelu po každé generaci. Vyjádření průměru nejlepší fitness a její směrodatné 
odchylky. Modře je algoritmus bez modelu, červeně algoritmus s modelem.  

 

 

Obrázek 6.11B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), výběr 
modelu po každé generaci. Vyjádření mediánu nejlepší fitness a horních a dolních 
kvartilů nejlepší fitness. Barvy odpovídají obrázku 6.11A. 
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Obrázek 6.12A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), 
porovnání algoritmu s výběrem modelu po každé generaci (červeně) a algoritmu 
s fixním modelem se 13-ti neurony ve skryté vrstvě (zeleně). Vyjádření průměru 
nejlepší fitness a její směrodatné odchylky. 

 

 

Obrázek 6.12B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), 
porovnání algoritmu s výběrem modelu po každé generaci (červeně) a algoritmu 
s fixním modelem se 13-ti neurony ve skryté vrstvě (zeleně). Vyjádření mediánu 
nejlepší fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. 
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Popisovaný algoritmus s výběrem modelu po každé generaci dosáhl hodnoty 520 
v průměru za 3.43 generací, to odpovídá 343 vyhodnocením funkce valero. 
Průměrná nejlepší hodnota, které v průběhu deseti generací algoritmus dosahoval, 
byla 546.82. 

Model s RBF sítí 

Jako poslední jsme přistoupili k experimentu s modelem založeným na RBF síti. Pro 
porovnání tohoto modelu s modelem postaveným na vícevrstevných perceptronech 
jsme se rozhodli použít algoritmus s evoluční kontrolou založenou na jedincích 
s výběrem nejlepších jedinců a s výběrem architektury sítě po každé generaci 
algoritmu.  

Jak je vidět již z tabulky 6.3, RBF sítě sice mají na trénovací množině velikosti 100 
nižší testovací chybu, než vícevrstvé perceptrony, s nárůstem množství trénovacích 
dat se však jejich odhad výrazně zhoršuje a testovací chyba je podstatně větší, než u 
perceptronů. Tuto skutečnost se nám nepodařilo změnit ani zvýšením maximálního 
počtu iterací a vyhodnocení cílové funkce při trénování RBF sítí. Při zvýšení 
maximálního počtu iterací na 10 000 a maximálního počtu vyhodnocení cílové 
funkce na 80 000 klesla testovací chyba mse na trénovací množině velikosti 1 000 na 
hodnotu 1 247.6 (při počátečním nastavení – maximální počet iterací 3 000, 
maximální počet vyhodnocení funkce 8 000 – byla hodnota testovací chyby mse       
1 376.13), cenou za to však byla mnohanásobně větší časová náročnost křížové 
validace. Z tohoto důvodu jsme při běhu genetického algoritmu ponechali počáteční 
nastavení trénování sítí. 

Na obrázku 6.13 je vidět porovnání algoritmu s RBF modelem a algoritmu bez 
modelu. Algoritmus s modelem je v prvních několika generacích viditelně lepší než 
algoritmus bez modelu, v 7. generaci se však oba algoritmy vyrovnají a dále již 
konverguje lépe algoritmus bez modelu. Tento výsledek koresponduje s problémem 
použité implementace RBF sítí naučit se větší množství dat (viz výše).   

Porovnání modelu s RBF sítí a ekvivalentního modelu založeného na vícevrstevných 
perceptronech je znázorněno na obrázku 6.14. Zejména ve vyšších generacích je zde 
vidět jednoznačně lepší konvergence algoritmu s modelem založeným na 
vícevrstevných perceptronech. 

Špatné výsledky modelu s RBF sítí jsme se pokusili o něco vylepšit změnou strategie 
výběru jedinců pro přehodnocení. Vyzkoušeli jsme kombinaci výběru 25% 
nejlepších jedinců a 75% náhodných jedinců. Tím lze jednak omezit to, aby špatný 
model bránil algoritmu v konvergenci (model ovlivňuje pouze čtvrtinu populace) a 
zároveň získáme trénovací množinu s větší diverzitou, což může pomoci v učení 
modelu. Výsledky tohoto postupu jsou na obrázku 6.15 porovnávány s algoritmem 
bez modelu, na obrázku 6.16 je pak porovnání algoritmů s RBF modelem s popsanou 
kombinovanou strategií výběru jedinců a algoritmu se stejným modelem a výběrem 
nejlepších jedinců. 
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Obrázek 6.13A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), RBF 
model, výběr počtu komponent po každé generaci. Vyjádření průměru nejlepší 
fitness a její směrodatné odchylky. Modře je algoritmus bez modelu, červeně 
algoritmus s modelem. 

 

 

Obrázek 6.13B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), RBF 
model, výběr počtu komponent po každé generaci. Vyjádření mediánu nejlepší 
fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. Modře je algoritmus bez modelu, 
červeně algoritmus s modelem.  
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Obrázek 6.14A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), 
porovnání RBF modelu (červeně) a modelu s vícevrstvým perceptronem (zeleně). 
Výběr počtu komponent po každé generaci. Vyjádření průměru nejlepší fitness a její 
směrodatné odchylky.  

 

 

Obrázek 6.14B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr nejlepších), 
porovnání RBF modelu (červeně) a modelu s vícevrstvým perceptronem (zeleně). 
Výběr počtu komponent po každé generaci. Vyjádření mediánu nejlepší fitness a 
horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. 
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Obrázek 6.15A: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr 25% nejlepších a 
75% náhodných jedinců), červeně RBF model, modře algoritmus bez modelu. 
Vyjádření průměru nejlepší fitness a její směrodatné odchylky.  

 

 

 

Obrázek 6.15B: Evoluční kontrola založená na jedincích (výběr 25% nejlepších a 
75% náhodných jedinců), červeně RBF model, modře algoritmus bez modelu. 
Vyjádření mediánu nejlepší fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. 
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Obrázek 6.16A: Evoluční kontrola založená na jedincích – výběr nejlepších jedinců 
(zeleně) a výběr 25% nejlepších a 75% náhodných jedinců (červeně), RBF model. 
Vyjádření průměru nejlepší fitness a její směrodatné odchylky.  

 

 

Obrázek 6.16B: Evoluční kontrola založená na jedincích – výběr nejlepších jedinců 
(zeleně) a výběr 25% nejlepších a 75% náhodných jedinců (červeně), RBF model. 
Vyjádření mediánu nejlepší fitness a horních a dolních kvartilů nejlepší fitness. 
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Z posledních dvou obrázků je vidět, že kombinovaná strategie výběru jedinců 
pomohla vylepšit konvergenci algoritmu s modelem založeným na RBF síti. Z 
tabulky 6.4 však plyne, že žádný z modelů s RBF sítí nepřekonává nejlepší modely 
postavené na vícevrstevných perceptronech. 

Shrnutí experimentů s funkcí valero 

V následující tabulce uvádíme výsledky všech výše zmíněných experimentů: 

 

 
Tabulka 6.4: Porovnání algoritmů s náhradním modelem.  

Vysvětlivky k tabulce 6.4: 

LN – vícevrstvé perceptrony (Layers Network) 
RBF – neuronová síť s radiální bází (Radial Basis Network) 
J – evoluční kontrola založená na jedincích, 
G – evoluční kontrola založená na generacích, 
nejlepší reprezentanti – výběr nejlepšího jedince z každého klastru po rozklastrování 
dat (počet klastrů odpovídá počtu vybíraných jedinců touto strategií), 
kombinace 1 – 25 nejlepších jedinců, 75 nejlepších reprezentantů, 
kombinace 2 – 25 nejlepších jedinců, 75 náhodně vybraných jedinců, 
* – měřeno pouze na deseti generacích algoritmu 
(%)

#
 – procento běhů algoritmu, ve kterých bylo dosaženo 95% optima, v ostatních 

bězích této hodnoty nebylo dosaženo. Počet vyhodnocení funkce valero se hodnotil 
pouze z běhů, ve kterých bylo 95% optima dosaženo. 

Číslo 
pokusu 

Typ evoluční kontroly Typ modelu, 
chybová funkce 

Nejlepší fitness, které 
algoritmus dosáhl 
(průměr ze všech běhů) 

Počet vyhodnocení 
funkce valero do 
dosažení 95% optima 

1 Žádná  546.01 882 

2 J, nejlepší jedinci LN, 6, mse 544.72 410 

3 J, nejlepší jedinci LN, 13, mse 546.03 441.2 

4 J, nejlepší reprezentanti LN, 6, mse 542.47 546.2 

5 J, nejlepší reprezentanti LN, 13, mse 545.97 627.8 

6 J, kombinace 1 LN, 13, mse 546.13 475 

7 J, kombinace 2 LN, 13, mse 546.62 491.7 

8 J, nejlepší jedinci LN, 13, msereg 533.81 455 (82%)# 

9 G., kontrola po 4 gener. LN, 6, mse 540.2 325 

10 G., kontrola po 4 gener. LN, 13, mse 541.33 400 

11 J., nejlepší jedinci LN, [1-25], mse 546.82* 342.9 

12 J., nejlepší jedinci RBF, [1-25], mse 533.02* 483.3 (75%)# 

13 J., kombinace 2 RBF, [1-25], mse 542.46* 600 
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Z tabulky 6.4 je vidět, že největší úsporu v počtu volání funkce valero přinesla 
evoluční kontrola založená na generacích (pokus 9), při které počet vyhodnocení 
fitness funkce klesl zhruba o 63 procent. Nejlepší nalézaná řešení pak poskytla 
evoluční kontrola založená na jedincích při výběru nejlepších jedinců a volbě 
architektury sítě po každé generaci (pokus 11). Kvalitu nalézaných řešení oproti 
algoritmu bez modelu zlepšily i obě použité kombinace výběru jedinců pro 
přehodnocení (pokusy 6 a 7), avšak počet volání funkce valero byl v těchto 
případech vyšší, než při jednoduchém výběru nejlepších jedinců.  

Nejhorší výsledky jsme získali při trénování vícevrstvých perceptronů s chybovou 
funkcí msereg (pokus 8) a při použití RBF sítí (pokus 12). V obou těchto případech 
algoritmus v některých bězích vůbec nedosáhl 95% optimální hodnoty. U modelu 
s RBF sítí jsme se pokusili výsledky vylepšit pomocí kombinace výběru nejlepších 
jedinců a náhodného výběru jedinců při evoluční kontrole založené na jedincích 
(pokus 13), což se nám částečně podařilo – kvalita nalézaných řešení vzrostla a ve 
všech bězích algoritmu jsme dosáhli 95% optimální hodnoty.  
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Závěr 
Po teoretickém úvodu do evolučních algoritmů, neuronových sítí a náhradních 
modelů jsme podrobně rozebrali možnosti urychlení evolučních algoritmů pomocí 
neuronových sítí. Navrhli jsme konkrétní genetický algoritmus využívající 
neuronové sítě jako náhradní model. Přitom jsme uvažovali o praktických 
optimalizačních úlohách obsahujících kromě spojitých proměnných i diskrétní 
proměnné včetně různých omezení těchto proměnných, čemuž jsme náš návrh 
přizpůsobili. Podle tohoto návrhu jsme pak vytvořili prototypovou implementaci 
genetického algoritmu s náhradním modelem využívající framework [10]. 

Testování genetického algoritmu na reálné úloze jsme provést nemohli, ale alespoň 
jsme na datech z průběhu optimalizace chemického algoritmu sestavili několik 
náhradních modelů, které jsme vyhodnotili pomocí křížové validace. U vybraných 
modelů jsme navíc otestovali jejich chování v průběhu genetického algoritmu tak, že 
jsme tyto modely sestavili pouze na několika počátečních generacích a následně 
měřili chybu jejich odhadu na následující generaci. Z výsledků tohoto pokusu je 
vidět, že vybrané modely dávají poměrně dobrý odhad a lze očekávat, že by se 
mohly úspěšně uplatnit jako náhradní modely genetického algoritmu. 

Skutečné použití náhradních modelů jsme demonstrovali na benchmarkové funkci 
valero [23], kde se nám podařilo prokázat, že za pomoci náhradního modelu 
postaveného na neuronových sítích lze genetický algoritmus poměrně výrazně 
urychlit. Ve snížení počtu volání skutečné fitness funkce se ukázala jako nejlepší 
evoluční kontrola založená na generacích, evoluční kontrola založená na jedincích 
pak při některých strategiích dokázala kromě snížení počtu volání fitness funkce i 
zvýšit kvalitu nalézaných řešení.  

Z neuronových sítí, které jsme používali, se ve srovnání s použitou implementací 
RBF sítí lépe chovaly vícevrstvé perceptrony. Při menším množství trénovacích dat 
nebo při rozdělení trénovacích množiny do menších klastrů byly oba typy modelů 
srovnatelné, v některých případech dokonce vycházela u RBF sítí menší chyba, než u 
vícevrstvých perceptronů. V okamžiku, kdy na jednu neuronovou síť připadlo větší 
množství dat, však výkonnost modelu založeného na RBF sítích v porovnání 
s vícevrstvými perceptrony výrazně klesla. To se projevilo především u experimentů 
s funkcí valero, kde v průběhu genetického algoritmu velikost trénovací množiny 
značně rostla. Přesto se nám podařilo ukázat, že při použití vhodné strategie výběru 
jedinců pro přehodnocení skutečnou fitness funkcí lze i se slabším náhradním 
modelem získat použitelné výsledky. 

Kromě toho, že jsme ukázali použitelnost náhradních modelů založených na 
neuronových sítích pro urychlení evolučních algoritmů, je výsledkem naší práce i 
prototypová implementace, o které věříme, že by ji bylo možné použít i na reálné 
optimalizační úlohy z praxe. Práci na této implementaci však ještě zdaleka 
nepovažujeme za ukončenou. Jako první je třeba vylepšit řízení modelu pro skutečné 
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úlohy, tedy pro případy, kdy není k dispozici exaktně vyjádřená fitness funkce. Při 
evoluční kontrole založené na generacích lze jednoduše zavolat simulační funkci na 
několik generací. V případě evoluční kontroly založené na jedincích je však situace 
složitější – uživatel může sice zvýšit velikost populace, která se bude generovat, ale 
v současné verzi implementace není možnost označit jedince, které algoritmus 
doporučuje pro přehodnocení a uživatel musí tedy výběr provést sám. Aby bylo 
možné jedince označovat je však třeba pozměnit i strukturu používané databáze. 

V budoucích verzích implementace předpokládáme, že bude možné zvolit několik 
strategií výběru jedinců zároveň a v databázi pak u každého vybraného jedince 
označit, podle které strategie byl vybrán. 
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Příloha: CD-ROM 
 

Součástí práce je přiložený kompaktní disk, jehož obsahem je: 

- tato práce ve formátech PDF, DOCX a RTF 

- zdrojové soubory prezentované prototypové implementace 

- uživatelská a programátorská dokumentace 

- testovací data 


