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1.

ÚVOD

Samotná práce je zaměřena na problematiku genetických algoritmů.
Genetické algoritmy jako jedna z heuristických metod prohledávání vychází
z Darwinovi evoluční teorie, podle níž má největší šanci na přežití nejsilnější jedinec.
Dokáží nalézt velmi rychle řešení i pro velmi složité problémy, ne vždy však dokáží
najít řešení nejlepší.
V úvodní části práce je popsána a rozebrána teorie složitosti problémů,
popisující různě výpočetně náročné problémy, které dělíme dle jejich složitosti.
Nejnáročnější třídou je třída NP problémů, u kterých není známo polynomiální
řešení. Jelikož je hledání optimálního řešení v takových úlohách tradičními
metodami časově příliš náročné, používají se heuristické metody prohledávání, mezi
něž patří i genetické algoritmy, které v této oblasti dosahují velmi dobrých výsledků.
Na teorii složitosti navazuje teoretický rozbor genetických algoritmů s uvedením
konkrétních příkladů.
Hlavním úkolem práce je samotná aplikace genetického algoritmu na řešení
dvou vybraných NP-úplných problémů a jejich srovnání s gradientními metodami,
jsou-li pro danou problematiku dostupné. Pro tuto část byly vybrány následující
úlohy: úloha obchodního cestujícího a problém baťohu. Jako poslední velmi
specifická úloha je vytvořen program vyvíjející hraním sám proti sobě herní strategii
pro hru piškvorky pomocí genetického algoritmu.
Cílem práce je seznámit čtenáře jak se samotným principem genetických
algoritmů a teorií složitosti, tak i s jejich aplikací na konkrétní problémy a jejich
srovnání s gradientními metodami.
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2.

GENETICKÉ ALGORITMY

2.1

ÚVOD DO GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Klasické metody pro řešení problémů nastíněných v první kapitole (např.
dynamické programování, metoda větví a mezí) sice zaručují nalezení optimálního
řešení, ale jejich použití nalezení optimálního řešení, ale jejich použití není od
určitého rozsahu problému při použití jakkoliv výkonné výpočetní techniky
v reálném čase možné. Úlohy tohoto typu lze řešit přesnými matematickými
metodami pouze do omezeného rozsahu. Na rozsáhlejší úlohy je nutné použít
heuristických metod. Nejznámějšími heuristickými metodami jsou simulované
žíhání, zakázané prohledávání a genetické algoritmy, kterými se budu zabývat v této
kapitole.
Začátkem 60. let John Holland jako první popsal základní vlastnosti genetických
algoritmů, vycházejících z Darwinovy teorie o vývoji druhů. Od té doby prošla tato
disciplína dlouholetým vývojem a dnes se genetické algoritmy uplatňují ve velkém
množství praktických aplikací, [1].
Klasické genetické algoritmy používají operace selekce, křížení a mutace pro
simulaci procesu reprodukce. Evoluční strategie obvykle vytvářejí potomky pouze
modifikací (např. mutací) jednoho rodiče, tj. nemusí používat operaci křížení. U
genetického programování mohou jednotlivé geny kódovat proměnné i funkce,
zatímco geny u genetických algoritmů kódují pouze parametry účelové funkce.
Vzhledem k rozmanitosti řešených optimalizačních problémů, neexistuje obecně
použitelný optimalizační algoritmus. Jedná se vždy o algoritmus, který je
problémově závislý, čili více či méně vhodný pro danou účelovou funkci. Kombinací
neevolučních optimalizačních metod (např. simulované žíhání, metoda zakázaného
hledání „tabu search“ atd.) a evolučních optimalizací vzniknou hybridní algoritmy.
Jedinec s nejlepším dosaženým ohodnocením (fitness) je považována za řešení
problému. Evoluční proces prohledávání prostoru potenciálních řešení vyžaduje najít
kompromis pro dosažení dvou hlavních cílů:
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Co nejrychleji najít nejbližší (lokální) řešení v malém okolí výchozího
bodu,



Co nejrychleji najít globální řešení.

Jednotlivé metody se liší tím, podle toho který cíl preferují. Genetické algoritmy
se řadí spíše k metodám prohledávajících celý prostor řešení, [2].

2.2

BIOLOGICKÁ PODSTATA GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Podle Darwinovy teorie založené na přírodním výběru má vznik většího počtu
jedinců, než je okolní prostředí schopné uživit, za následek vznik konkurence a „boj
o přežití“. Pokud ve skupině existují dědičné odchylky, potom v rámci dané populace
přežijí jedinci s výhodnějšími odchylkami a budou se dál rozmnožovat na úkor
jedinců s méně vhodnými vlastnostmi. Díky tomu přežijí nejsilnější jedinci,takže
daný biologický druh se postupně adaptuje na okolí. Změnám životního prostředí se
tak biologické druhy postupně přizpůsobí.
Chybějící článek v Darwinově teorii doplnil Gregor Mendel. Mendlova teorie se
obvykle podává ve formě dvou zákonů: zákona segregace, který popisuje rozdělení
alel při vzniku gamet, a zákona volné kombinovatelnosti, který vysvětluje, že se alely
jednotlivých genů rozdělují do zárodečných buněk zcela náhodným způsobem.
Mendlova genetika se vztahuje k vzorům dědičnosti diploidních organismů. U
diploidních organismů chromozómy existují v párech. Každý z obou chromozómů
pochází od jednoho z rodičů, nezáleží na tom, zda dominantní alela pochází od
matky či od otce. Genetické algoritmy presentoval poprvé již zmíněný J. Holland
jako účinný prohledávací mechanismus pro adaptivní systémy umělé inteligence.
Definoval operátor křížení (crossover operátor) a operátor inverze. Operátor křížení
je považován za hlavní rozlišovací znak genetických algoritmů, které tento
rekombinační operátor považují za primární. Značný zájem o genetické algoritmy
však vzbudila až kniha Rollandova žáka Davida Goldberga „Genetic Algorithms in
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Search, Optimalization, and Machina Learning“. V této knize je poprvé detailně
popsán standardní genetický algoritmus , včetně příkladů implementace, [2].

2.3

PRINCIP GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Typický genetický algoritmus sám o sobě požaduje definování dvou základních
věcí :


Genetickou reprezentaci daného problému



Hodnotu funkce Fitness pro splnění ukončovací podmínky

Standardní reprezentací může být například řetězec či pole bitů. V praxi se přitom
velmi často používají binární řetězce. Kódování řetězci má také svou analogii
v genetice, kdy v podstatě řetězce odpovídají chromozómům, jednotlivé pozice
v řetězci jednotlivým genům a konkrétní hodnoty na těchto pozicích pak alelám.
Funkce Fitness pak vyhodnocuje kvalitu daných jedinců.
Ve chvíli, kdy máme definované obě podmínky můžeme postoupit k inicializaci
počáteční generace. Počáteční generace je generována náhodně tak, aby byla
rovnoměrně pokryta všechna možná řešení, případně může být zvýšena koncentrace
počáteční generace v oblastech, ve kterých je větší pravděpodobnost nalezení
nejlepšího řešení. Velikost počáteční populace může být různá, většinou však stovky
až tisíce možných řešení.
Jakmile máme nějakou počáteční generaci organismů (kde každý organismus
odpovídá jednomu chromozómu), přichází na řadu výběr jedinců, kteří se budou
podílet na vzniku nové generace, tzv. Selekce. Selekce pracuje na principu
ohodnocení každého jedince aktuální populace na základě cílové funkce a
následného výběru, kdy pravděpodobnost výběru daného jedince je úměrná jeho
relativnímu ohodnocení. Před samotnou selekcí může být ještě uplatněn tzv.
Elitismus, kdy je vybrán určitý počet nejlepších jedinců, kteří nemusí podstoupit
selekci a rovnou postupují do nové generace. Standardní genetický algoritmus
pracuje s populací konstantní velikosti, takže se vybírá přesně tolik jedinců, kolik
činí tato velikost.
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6

Dalším krokem je vytvoření druhé generace z jedinců, kteří prošli selekcí
z počáteční populace za pomocí křížení a mutace. Za účelem křížení je nejprve nutné
vybrané jedince spárovat (je proto vhodné jako velikost populace volit sudé číslo).
Na každý pár je pak aplikováno křížení s nějakou předem stanovenou
pravděpodobností (obvykle velmi vysokou,např. 0,95). Křížení samo o sobě znamená
výměnu

genetického

materiálu,

tedy částí

řetězců

mezi

oběma

jedinci.

V nejjednodušším případě se může jednat např. o to, že se náhodně určí pozice a od
této pozice si oba řetězce vymění konce. Vždy je třeba volit takový mechanismus,
aby křížením vznikl opět jedinec, který reprezentuje nějaké přípustné řešení.
Nakonec je každý kandidát předmětem mutace. Mutace slouží k udržování
genetické variace v populaci a tím brání, aby proces hledání sklouznul jen do oblasti
nějakého lokálního minima. U binárních řetězců se může jednat například o
prohození 0 za 1 na nějaké náhodně vybrané pozici. Protože však významně narušuje
genetickou informaci, mělo by být její uplatňování omezeno poměrně malou
pravděpodobností (ve většině aplikací se pro představu tato pravděpodobnost
pohybuje mezi 0,001 a 0,1). I zde, podobně jako u křížení je třeba dbát na to, aby
mutací narušený řetězec opět reprezentoval nějaké přípustné řešení, [8].
Takto jsme získali novou generaci řešení a proces opakujeme tak dlouho, dokud
není splněna ukončovací podmínka. Ukončovací podmínky mohou být různé:


Nalezení řešení splňujícího danou ukončovací podmínku



Dosažení předem daného maximálního počtu vygenerovaných generací



Překročení časového či finančního limitu



Dosažení oblasti plateau, kde již nelze nalézt lepšího řešení



Kombinací předchozích možností

2.3.1 Kódování
Kódování chromozómů je jeden z počátečních problémů při pracování
s genetickými algoritmy. Kódování záleží na podstatě daného problému.
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Binární kódování

Binární kódování patří mezi nejpoužívanější kódování, protože první práce
s genetickými algoritmy pracovali hlavně s binárním kódováním. Každý chromozóm
je popsán jako řetězec bitů 0 nebo 1. Příklad:
Chromozóm A 101100101100101011100101
Chromozóm B 111111100000110000011111
Binární kódování nám dává velké množství kombinací i při malém počtu alel.
Nevýhodou binárního kódování je, že pro některé problémy není toto kódování
přirozené a je nutné provádět jisté úpravy po křížení a mutaci, viz [3].



Permutační kódování

U permutačního kódování každý chromozóm představuje řetězec čísel, které tvoří
nějakou sekvenci. Například:
Chromozóm A 1 5 3 2 6 4 7 9 8
Chromozóm B 8 5 6 7 2 3 1 4 9
Permutační kódování se používá zejména v organizačních problémech, ale i pro
tyto problémy je již třeba provádět korekci po křížení a mutaci, abychom dosáhli
odpovídajících výsledků.


Číselné kódování

Toto kódování se používá zejména v problémech, kde se vyskytují komplikované
hodnoty, jako třeba reálná čísla, kde použití binárního kódování může být velmi
obtížné. V číselném kódování je každý chromozóm reprezentován jako řetězec
nějakých hodnot. Hodnoty závisí na daném problému, mohou to být čísla, reálná
čísla nebo znaky. Například:
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Chromozóm A 1.2324 5.3243 0.4556 2.3293 2.4545
Chromozóm B (back), (back), (right), (forward), (left)


Stromové kódování

Používá se zejména ve vývojových programech či výrazech pro genetické
programování. Ve stromovém programování je každý chromozóm stromem nějakých
objektů, což mohou být třeba funkce či příkazy nějakého programovacího jazyka.

2.3.2 Selekce

Jak už víme, tak chromozómy jsou vybírány z počáteční populace, aby se staly
rodiči a podstoupili křížení. Otázkou zůstává jak vybrat tyto chromozómy. Podle
Darwinovy teorie přežívá ten nejlepší jedinec a vytváří novou generaci. Je spousta
metod, jak vybrat ty nejlepší chromozómy, například metodou Vážené rulety
(roulette wheel selection), Metodou turnaje (tournament selection), Poziční selekce
(Rank selection) či Boltzmanovy selekce nebo Steady-State selection, [3].


Vážená ruleta

Rodiče jsou vybrány podle jejich fitness hodnoty. Čím lepší chromozómy jsou
(mají lepší hodnotu fitness) tím větší je jejich šance, že budou vybrány do další
generace. Jedná se o klasickou ruletu, kde každý chromozóm má vymezený jistý
úsek, který odpovídá velikosti jeho fitness funkce. Na obrázku č. 1 můžeme vidět
jednotlivé rozdělení koláče mezi všechny chromozómy podle jejich funkce fitness.
Chromozóm 1 má nejvyšší hodnotu funkce fitness a tudíž má i největší šanci, že
bude vybrán. Chromozóm s větší hodnotou funkce fitness má větší šanci, že bude
vybrán vícekrát, viz. [3].
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Obrázek č. 1: Vážená ruleta


Poziční selekce

Předchozí selekce pomocí vážené rulety bude mít problem s případem, kde
jednotlivé fitness hodnoty chromozómů se budou hodně lišit. Třeba pokud nejlepší
chromozóm bude mít fitness 90%, tak zbývající chromozómy budou mít velmi
malou šanci, že budou vybrány. Proto jsou chromozómy seřazeny podle hodnotící
funkce a následně se pracuje pouze s pořadími jednotlivých chromozómů, kde
nejhorší bude mít fitness 1, druhý nejhorší bude mít fitness 2 atd. Až ten nejlepší
bude mít fitness N. Na obrázku 2 a 3 je vidět princip poziční selekce. Výhodou
poziční selekce je již zmiňované řešení problému s jedním chromozómem o velké
hodnotě funkce fitness, viz. Obrázek číslo 2. Na obrázku číslo 3 vidíme rozložení
funkce fitness po úpravě. Nevýhodou zde může být zpomalení celého procesu,
jelikož nejlepší chromozóm se nebude tak moc lišit od ostatních. Takže může nastat
situace, že nejlepší chromozóm nebude vybrán, více v [3].

Obrázek č. 2: Poziční selekce před úpravou
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Obrázek č. 3: Poziční selekce po úpravě



Metoda Turnaj

Jedná se o klasického pavouka ze sportovních turnajů, kde z populace je vždy
vylosována dvojice a ta se utká v boji o přežití, jedinec s lepší hodnotou fitness
postupuje do další generace. Díky tomu vždy nejlepší jedinec postoupí do následující
generace.


Steady-State selekce

Tato metoda se odlišuje od předchozích metod svým přístupem. Hlavní
myšlenkou této metody je, že velká část populace chromozómů přežije do další
generace. Genetický algoritmus pak pracuje tak, že v každé generaci je vybráno pár
chromozómů s nejlepším fitness, kteří vytvoří novou generaci. Potom pár
chromozómů s nejhorším fitness je odstraněno a jsou nahrazeny tou novou generací.
Zbytek populace přežije do další generace.

2.3.3 Elitismus
Ve chvíli, kdy se vytváří nová populace za pomocí křížení a mutace, tak hrozí, že
přijdeme o nejlepšího jedince z populace. Proto elitismus spočívá v tom, že ještě před
zahájením křížení a mutace vybere nejlepší chromozóm či více nejlepších
chromozómu a ti se selekce neúčastní a rovnou postupují do další generace. Většinou
po skončení selekce tito vybraní nejlepší jedinci nahradí nejhorší jedince co prošli
selekcí. Elitismus může velmi zrychlit průběh genetických algoritmů, jelikož
předcházejí ztrátě nejlepšího řešení, [3].
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2.3.4 Křížení a mutace
Jedná se o dvě základní operace genetických algoritmů. Typ a dílčí implementace
těchto operátorů hodně záleží na kódování a také na podstatě problému, [3]:


Binární kódování

Zde dochází k záměně části obsahu obou chromozómů. V případě binárního
kódování se náhodně vybere číslo (číslo menší než je celková délka chromozómů) a
výsledné chromozómy budou vypadat tak, že do daného čísla budou mít obsah stejný
jako jejich rodičové, ale jejich druhá část bude prohozena mezi. Například:
Chromozóm A

001101010

001110111

Chromozóm B

101010111

101001010

Tabulka č. 1: Ukázka křížení v případě binárního kódování
Případně daných prohození může být více nebo dokonce výsledek křížení může
být dán pomocí nějaké logické funkce (třeba AND). Princip mutace u binárního
kódování spočívá v záměně náhodně vybrané pozice. Záměna spočívá v nahrazení 0
za 1 a naopak.
Chromozóm A

10110100

10100100

Tabulka č. 2: Ukázka mutace v případě binárního kódování


Permutační kódování

U permutačního kódování je zvolen jeden křížící bod, do tohoto bodu je zkopírován
vzorek z prvního chromozómu a pokud se již nenachází v druhém chromozómu, tak
je do něj vložen, názorněji graficky:
Chromozóm A

Chromozóm B

Výsledek

123456789

453689721

123456897

Tabulka č. 3: Křížení u permutačního kódování
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V případě mutace jsou vybrána dvě čísla, která se navzájem prohodí.


Reálné kódování

Na křížení u reálného kódování mohou být použity stejné principy jako pro
křížení binárního kódování. Mutace spočívá v přičtení malého čísla k náhodně
vybrané hodnotě v řetězci:

3.15 4.65 3.66 5.22 6.12 4.22

3.15 4.65 3.53 5.33 6.12 4.22

Tabulka č. 4: Mutace u reálného kódování


Edge Recombination Operátor

ERX algoritmus se používá pro realizaci křížení genetických algoritmů u úloh
jako je úloha obchodního cestujícího. Ze dvou rodičů buduje jen jednoho potomka,
přičemž každý úsek cesty potomka pochází z některého z rodičů. ERX k tomu
využívá tzv. hranovou tabulku, jenž vznikne sepsáním sousedů daného města v obou
chromozomech, přičemž na chromozom pohlížíme jako na uzavřený kruh. Příklad:

Pro a je to j,h jako levý soused a b,i jako pravý soused z obou rodičů. Nyní se
postupuje tak, že se náhodně zvolí město mezi těmi, která mají minimální počet
sousedů (prevence izolace města). Toto město se vyškrtne ze všech seznamů
sousedů, takže pak stav po volbě a bude vypadat následovně:
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Nyní budeme vybírat mezi sousedy právě zvoleného města (a), přičemž
upřednostňujeme ta města, která mají minimální počet sousedů. Zvolíme tedy město
h, jelikož má pouze tři sousedy a opět jej vyškrtneme ze všech seznamů sousedů.
Takto pokračujeme dále do té doby, než vyčerpáme všechna města.
Experimentálně bylo prokázáno, že tento operátor křížení dává jednoznačně
nejlepší výsledky, neboť potomek přebírá od rodičů potenciálně dobré segmenty celé
výsledné cesty. Srovnání tohoto algoritmu s permutačním křížením je popsáno
v kapitole o samotné úloze obchodního cestujícího, [4,7].

2.4

VYUŽITÍ GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Aplikace genetických algoritmů představuje využití velmi vyspělé technologie pro
řešení problémů z různých oblastí praxe. Obrovskou výhodou této progresivní
metody je schopnost řešit dané úlohy bez ohledu na charakter dat (lineární,
nelineární, skokový), provázanost jednotlivých částí systému nebo existenci
zpětných vazeb. Na rozdíl od klasických matematických metod nedochází při
přidávání podmínek a omezení k nárůstu složitosti popisu daného problému a tak je
možné řešit i velmi složité, klasickou matematikou nepopsatelné úlohy.
Obecně platí, že význam genetických algoritmů při řešení úloh vzrůstá současně
se složitostí daného systému. Pokud se řeší jednoduchá úloha s lineárním
charakterem, je lepší použít danou lineární metodu. Použití genetických algoritmů v
takových případech je zbytečné a neefektivní. Ale čím více je systém složitější,
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provázanější, obsahující nelinearity, skoky a podmínky, tím více se genetický
algoritmus při řešení takového problému uplatní. K nalézání řešení totiž genetické
algoritmy potřebují co nejvíce okolních podmínek a omezení, aby měly možnost se
přizpůsobovat a vyhodnocovat svůj vývoj. V jednoduché úloze je okolních podmínek
málo, a tudíž je i málo informací o systému. Složité úlohy dávají velké množství
podmínek a omezení a to je pro genetický algoritmus ideální prostředí pro vývoj, a
tím i pro hledání řešení.
V praxi se pomocí genetických algoritmů řeší úlohy optimalizace, využívají se k
vyhledávání nejlepší topologie, v technologii a výrobě a v průmyslové automatizaci a
jako alternativní metody učení neuronových sítí. Na rozdíl od gradientních metod,
které reprezentují hledání lokálního minima nebo maxima pomocí jednoho
zpřesňujícího se řešení, představují genetické algoritmy jiný přístup, který používá
populaci prozatímních řešení, jež paralelně procházejí parametrický prostor a
navzájem se ovlivňují a modifikují pomocí genetických operátorů. Tím se dosahuje
toho, že populace jedinců najde správné řešení rychleji, než kdyby se prohledával
prostor izolovaně, [1,2].
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3.

TEORIE SLOŽITOSTI

Složitost se zabývá otázkami náročnosti algoritmů. Rozlišujeme zejména časovou
složitost a prostorovou složitost. Časová složitost O(g(n)) algoritmu řešícího problém
o rozsahu n udává horní mez počtu g(n) elementárních operací (na hypotetickém
počítači), které jsou pro vyřešení problému tímto algoritmem zapotřebí. V případě
prostorové složitosti se jedná o potřebné paměťové (prostorové) nároky v závislosti
na délce vstupních dat.
Rozlišujeme, zda má algoritmus polynomiální časovou složitost, jestliže jeho
časová složitost je O(nk), pro nějakou konstantu k, nebo zda má algoritmus
exponenciální časovou složitost, například algoritmy s časovou složitostí O(n!),
O(2n) apod. Jinými slovy polynomiální algoritmy jsou algoritmy s počtem kroků
omezeným nějakým polynomem v závislosti na velikosti vstupu.
Polynomiální algoritmy můžeme rozdělit na dvě třídy problémů: polynomiální P
(polynomial) a nedeterministicky polynomiální NP (non-deterministic polynomial) .
Problémy, pro jejichž řešení jsou známy polynomiální algoritmy patří do třídy P.
Ostatní problémy s exponenciální složitostí patří do třídy NP. Třída problému NP je
v podstatě množina problémů, pro které polynomiální algoritmy mají být teprve
nalezeny. Problém patřící do třídy P můžeme řešit neefektivně i algoritmem
s nepolynomiální složitostí, ovšem za tu cenu, že to zabere vzhledem k rozsahu
problému exponenciálně dlouhou dobu. Výjimečně může být problém ze třídy NP
přeřazen do třídy P, pokud se podaří objevit polynomiální algoritmus k jeho řešení.
Nechť je dán problém Q1 se vstupními daty D1. Problém Q1 můžeme řešit i tak, že
ho přetransformujeme na nějaký jiný problém Q2, tj. data D1 přetransformujeme na
data D2 odpovídající problému Q2. Jestliže řešení R2 problému Q2 dokážeme
přetransformovat na řešení R1 problému Q1, pak transformace je ukončena. Jestliže
přitom přetransformování dat D1 na data D2 a řešení R1 na R2 vyžaduje pouze
polynomiálně mnoho elementárních operací vzhledem k rozsahu dat D1, pak uvedená
transformace se nazývá polynomiální, [5].
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3.1

TŘÍDA P

Byla definována už v roce 1960 a zahrnuje netriviální problémy. Je to třída jazyků
řešitelná deterministicky v polynomiálním čase. Deterministický algoritmus je
takový, který na stejný vstup (resp. Na stejné výchozí podmínky) reaguje vždy stejně
(tedy předvídatelně) a v každém jeho kroku je vždy jednoznačně definován i krok
následující. I když to byla prakticky první definovaná třída, není s ní spjata téměř
žádná jistota, co se týče vztahů s okolními třídami. Největším a nejvýznamnějším
otevřeným problémem je (ne)ekvivalence tříd P a NP. Odborníci celého světa se o
potvrzení či vyvrácení snaží už téměř 50 let. Někteří si myslí, že otázka P vs. NP
není řešitelná známými axiomy množinové teorie. Byla dokonce vypsána „odměna“
1 milion dolarů člověku, který vyřeší tento problém, [5].

3.2

TŘÍDA NP

NP (nedeterministicky polynomiální) je množina problémů, které lze řešit
v polynomiálně omezeném čase na nedeterministickém Turingově stroji, který
umožňuje v každém kroku rozvětvit výpočet na n větví, v nichž se řešení hledá
současně. Alternativně lze tyto problémy definovat tak, že je to množina problémů, u
kterých lze pro dodaný výsledek v polynomiálním čase ověřit jeho správnost, ale
nikoliv nalézt jeho řešení v polynomiálním čase.
V souvislosti s NP problémy můžeme ještě definovat NP-úplné problémy (NPcomplete). Jsou to takové NP problémy, na které jsou polynomiálně redukovatelné
všechny ostatní problémy z NP. To znamená, že třídu NP-úplných úloh tvoří v jistém
smyslu ty nejtěžší úlohy z NP. Pokud by byl nalezen deterministický polynomiální
algoritmus pro nějakou NP-úplnou úlohu, znamenalo by to, že všechny
nedeterministicky polynomiální problémy jsou řešitelné v polynomiálním čase, tedy
že NP = P. Otázka, zda takový algoritmus existuje, zatím nebyla rozhodnuta.
V roce 1971, kdy byl zaveden pojem úplnosti, byl prvním příkladem NP-úplného
problému splnitelnosti (Boolean satisfiability problem – SAT). Jde o problém, kde
pro nějaký booleovský výraz s proměnnými máme rozhodnout, zda existuje nějaké
ohodnocení proměnných, pro které má celý výraz platit. Od té doby byly nalezeny
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doslova tisíce dalších NP-úplných problémů. Pár jich zde uvedu teď,ale detailně se
jimi budu zabývat v následující kapitole, [5].


N-puzzle – jde o hru, kde je N posunovacích čtverečků a jedna mezera,
cílem je dosáhnout výchozího postavení, případně rozhodnout, zda to
z daného postavení jde.



Knapsack problem – tento problém je postavený na situaci, že jsme nalezli
poklad,ale celý ho neuneseme. Chceme odnést maximální možné bohatství
za předpokladu, že máme danou nosnost, přičemž každá položka pokladu
má nějakou cenu a nějakou váhu.



Hamiltonova Kružnice – pro daný graf rozhodnout, zda tam existuje
Hamiltonova kružnice, což je kružnice (cesta grafem, která začíná a končí
ve stejném bodě), která prochází všemi body grafu.



Traveling salesman problem (TSP) – pro daný počet měst a pro ceny cest
mezi jednotlivými městy najít nejlevnější způsob cestování, aby každé
město bylo navštíveno alespoň jednou a aby se cestovatel dostal zpátky do
startujícího města.



Izomorfismus grafů – rozhodnout, zda pro dané dva grafy G1 a G2 platí, že
je G1 izomorfní s nějakým podgrafem G2.



Subret sum problem – je známý a důležitý problém v teorii složitosti a
v kryptografii. Pro danou množinu celých čísel se ptáme,jestli existuje
nějaká její podmnožina taková, že je součet čísel této podmnožiny 0
(případně jakékoliv k). Např. pro množinu {2,6,1,10,-4,-5} je odpovědí
ANO, protože podmnožina {2,6,1,-4,-5} má součet 0.



Hledání největší kliky v grafu – klika je množina vrcholů, které jsou
navzájem sousední každý s každým, řečeno neformálně.



Problém pokrytí grafu – pro daný graf a nějaké číslo k se ptáme, existuje-li
pokrytí grafu o velikosti k nebo menší. Pokrytím grafu rozumíme množinu
vrcholů takovou, že pro všechny hrany grafu potom platí, že aspoň jeden
konec hrany končí ve vrcholu z množiny pokrytí.
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Problém obarvení grafu – graf je korektně obarvený, pokud každému
vrcholu přiřadíme číslo (barvu) a platí, že žádné dva sousední vrcholy
nejsou obarveny stejnou barvou. Samotný problém pak zní: Dá se daný
graf obarvit s použitím k barev nebo méně?
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4.

NP-ÚPLNÉ ÚLOHY

4.1

TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Úloha obchodního cestujícího (The traveling salesman problem - TSP) je založena
na principu nalezení nejkratší cesty mezi N městy. S těmi podmínkami, že každé
město má být navštíveno jen jednou a obchodní cestující by měl skončit ve městě,
kde začínal svoji pouť. I přes intenzivní studium matematiků, počítačových expertů a
dalších tento problém stále zůstává otevřený, již více jak 50 let. Například pro 30
měst nám vyjde přibližně 2,65*1032 možností, při rychlosti zpracování miliardu
operací za sekundu by nám to trvalo asi 252,333,390,232,297 let. Genetický
algoritmus dokáže najít řešení za mnohem kratší čas. Ovšem nedokáže vždy najít
nejlepší řešení, pouze řešení nejblíže k nejlepšímu řešení a to i třeba pro 100 měst za
jednu minutu, [9].

Obrázek č. 4: Traveling salesman problem

4.1.1 Rozložení genetického algoritmu
V případě modelování TSP pomocí genetických algoritmů jsem se rozhodl použít
program Matlab a postupoval dle následujících kroků:
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Nejdříve jsem si vygeneroval souřadnice jednotlivých měst a vytvořil
matici vzdáleností všech měst. Poté jsem vygeneroval 100 náhodných
permutací, kde každá reprezentovala jedno použitelné řešení a použil je
jako počáteční populaci.



Dalším krokem byla selekce, kterou jsem realizoval pomocí metody
turnaje. Náhodně jsem vybral dva jedince a porovnal jejich „vzdálenost“,
lepší z jedinců byl vybrán do křížení.



Samotné křížení jsem realizoval dvěmi metodami. Jako první jsem použil
pro tuto úlohu typické permutační křížení a jako druhé jsem použil ERX
algoritmus.



Mutaci jsem realizoval tak, ze jsem vybral náhodný prvek v náhodném
jedinci z potomků a prohodil jej s jiným prvkem.

4.1.2 Testovací data
Testovány byly troje vstupní data. Jako první byly použity souřadnice 32úhelníku, simulujícího kružnici, jako druhá data byly použity souřadnice bodů
reprezentující sinusovku a poslední data byla náhodně vygenerované souřadnice 32
měst. Na všechny data byla prvně aplikována gradientní metoda spočívající na
principu vyhledávání dalšího nejbližšího města. Takže se vybere počáteční město a
jako další město je vybráno to, které je nejblíže a takhle se to opakuje až dokud
nezůstane žádné volné město. Jako výsledné nastavení parametrů genetických
algoritmů se mi osvědčilo použití populace o velikosti 400 jedinců a 100 iterací.

4.1.3 Výsledky
Jako první byla použita data pro kružnici (přesněji 32-úhelník):
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Obrázek č. 5: Srovnání gradientního a genetického algoritmu s permutačním křížením

Obrázek č. 6: Srovnání gradientního a genetického algoritmu s ERX algoritmem

Obrázek č. 7: Přehled vývoje genetických algoritmů, vlevo s permutačním křížením, vpravo s ERX
algoritmem.
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Na první dvojici obrázků můžeme porovnat jak si vedl genetický algoritmus
s permutačním křížením (modrá křivka) oproti gradientní metodě (červená), jak je
vidět, genetický algoritmus si v tomto případě moc dobře nevedl. Na obrázku č. 6 si
můžeme prohlédnout, jak dopadl genetický algoritmus s ERX algoritmem (modrá
křivka), jak je vidět, vedl si mnohem lépe než v případě permutačního křížení, ale
přesto byl gradientní algoritmus lepší.
Jako další vstupní data byly použity souřadnice funkce sinus:

Obrázek č.8: a,c) Gradientní metoda. b) Genetický algoritmus s permutačním křížením. c) Genetický
algoritmus s ERX algoritmem.
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Obrázek č. 9: Nalevo porovnání gradientní metody s GA s permutačním křížením, napravo s GA
s ERX algoritmem

V případě funkce sinus je vidět takměř obdobný průběh jako u prvotních dat –
kružnice. Zatímco permutační křížení dopadlo opět špatně a ERX algoritmus téměř
úlohu vyřešil, tak přesto si nejlépe vedl gradientní algoritmus (červená).
Jako poslední data pro porovnání genetického algoritmu byla použita náhodně
vygenerované souřadnice.

23

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Obrázek č.10: a,c) Gradientní metoda. b) Genetický algoritmus s permutačním křížením. d) Genetický
algoritmus s ERX algoritmem.

Obrázek č. 11: Nalevo opět porovnání gradientní metody s GA s permutačním křížením, napravo s
GA s ERX algoritmem

V případě náhodně generovaných souřadnic došlo k malé změně. Zatímco GA
s permutačním křížením (modrá křivka) opět dopadl hůř jak gradientní metoda
(červená), tak GA s ERX algoritmem již ukázal svoji sílu a vedl si lépe jak gradientní
metoda, což je vidět na obrázku č. 11.
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4.1.4 Vyhodnocení
Na testovacích datech bylo vidět, že genetické algoritmy mohou být aplikovány i
na velmi lehké úlohy, ale jejich síla a výhoda spočívá zejména v řešení složitějších
problému, kde předem neznáme nejlepší řešení. Na jednoduché úlohy je výhodnější
aplikovat gradientní metody, což bylo vidět i na testovacích datech, v případě
kružnice, kde je řešení velmi snadné, tak gradientní metoda si vedla nejlépe. Ovšem,
když se zadání stíží, jako v případě náhodně vygenerovaných souřadnic, kde už
předem neznáme nejlepší řešení, tak zde už je gradientní algoritmus předčen
genetickým algoritmem. Druhou součástí testovacích dat bylo navzájem porovnat
oba dva použité genetické algoritmy. Zde si jasně vedl lépe ERX algoritmus a
potvrdil tak, že opravdu patří mezi nejlepší algoritmy pro řešení TSP problému.
Genetický algoritmus s permutačním křížením zde sice dopadl poměrně špatně,
ale v případě genetických algoritmů se jedná o velké množství parametrů, které může
uživatel měnit, či nastavit. V mém případě se jednalo vždy o jednodušší variantu,
proto věřím, že při použití složitějších parametrů, jako třeba použití dynamické
mutace, nebo rafinovanější volby selekce, dopadl by i genetický algoritmus
s permutačním křížením o poznání lépe. Ale raději jsem se zaměřil na aplikaci ERX
algoritmu a většinu času věnoval jemu.

4.2

PROBLÉM BAŤOHU (KNAPSACK PROBLEM)

Problém batohu je velice známá optimalizační úloha, kterou řadíme mezi
problémy NP-kompletní. To znamená, že pro ně doposud nebyl nalezen lepší
algoritmus, než s exponenciální náročností. Všeobecně se má za to, že lepší řešení
ani neexistuje. Náš problém tedy můžeme zformulovat následovně:
Lupič vnikne do cizího bytu a má batoh o objemu V. V bytě se nachází n
předmětů, přičemž i-tý předmět má objem Vi a cenu Pi. Zloděj se snaží
maximalizovat cenu svého lupu (tj. součet cen všech ukradených předmětů) a
současně může ukrást pouze tolik, aby součet objemů ukradených předmětů byl
menší nebo roven objemu jeho batohu. Schematické znázornění celé situace je na
následujícím obrázku č. 4, [6]:
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Obrázek č. 12: Problém baťohu

Nejprve je třeba vyřešit, jaké kódování lze na problém batohu použít. Jako
nejlepší se nabízí řetězec jedniček a nul délky n, kdy i-tému předmětu odpovídá v
tomto řetězci i-tá pozice, na které bude jednička v případě, že zloděj tento předmět
odnese. Kvalita tohoto řetězce bude určena celkovou cenou uloupených předmětů.
Takže celý postup bude vypadat následovně - do batohu vygenerujeme několik
náhodných předmětů, na ně pustíme genetický algoritmus a necháme ho najít
nejlepší řešení, které je naším hledaným výsledkem. Tento přístup však obsahuje
jeden problém - ne každý řetězec je přípustný (některé kombinace předmětů se do
batohu nevejdou) a tudíž je třeba nějaký mechanizmus navíc pro odstranění tohoto
nedostatku, [6].
Tomuto lze předejít použitím jiného kódování, např. často se používá místo
řetězců nul a jedniček fronta celých čísel, označujících pořadí předmětů v batohu. S
tímto přístupem je možné výše zmiňovaný problém odstranit, ale platíme za to vyšší
datovou režií. V našem případě jsem zůstal u binárního kódování a řešení
nepřípustných jedinců jsem realizoval pomocí dodatečných algoritmů ve zdrojovém
kódu, který byl napsán v programu Matlab.
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Úlohu baťohu jsem nakonec řešil pro dvě zadání, v prvním zadání byl zloděj
omezen pouze nosností baťohu, zatímco v druhém zadání byl omezen jak nosností,
tak objemem a ještě byly do programu přidány nelinearity ve formě „setů věcí“, kde
v případě, že v baťohu byly umístěny jisté věci současně, měli pak větší cenu, než
kdyby byly v baťohu umístěny jednotlivě. V obou případech jsem opět genetický
algoritmus porovnával s gradientní metodou. Gradientní metoda v tomto případě
spočívala ve spočtení poměru ceny ku hmotnosti u všech věcí a následné naplňování
baťohu od nejvýhodnějšího předmětu po nejméně výhodný. Ve chvíli, kdy už by
s novým předmětem v baťohu byla převýšena jeho nosnost, předmět byl ignorován,
ale algoritmus neskončil, nýbrž zkoušel ještě do baťohu umístit další předměty, aby
byla maximálně využita jeho nosnost.

4.2.1 Rozložení genetického algoritmu
V případě modelování Úlohy baťohu pomocí genetických algoritmů jsem
postupoval dle následujících kroků:


Nejdříve jsem si nadefinoval matici cen, hmotnosti a objemu všech
dostupných předmětů a vygeneroval jedince do počáteční populace tak,
aby splňovali podmínky nosnosti i objemu (v případě druhé varianty).



Dalším krokem bylo vybrání elitního jedince z aktuální populace a uložení
jeho parametrů.



Následovala selekce, kterou jsem opět realizoval metodou turnaje a
permutační křížení v binárním kódování, kde jsem ze dvou rodičů vytvářel
jednoho potomka splňujícího kriteria nosnosti a objemu.



Mutace byla realizována změnou hodnoty náhodně vybraného prvku
v náhodně vybraném jedinci z aktuální populace, zde musel být opět
použit pomocný algoritmus na ošetření vzniku nevhodných jedinců.
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4.2.2 Výsledky
Výsledky obou zadání si můžeme prohlédnout na následujících grafech.

Obrázek č. 13: Vývoj ceny genetického algoritmu (modrá křivka) s gradientním algoritmem
(červená přímka).

Na obrázku č. 13 si můžeme prohlédnout výsledky pro zadání, kde jediným
omezením byla pouze hmotnost. Červená přímka ukazuje výslednou hodnotu, které
dosáhl gradientní algoritmus a modrá křivka ukazuje, jak se vyvíjela cena nejlepšího
jedince u genetického algoritmu v závislosti na iteraci. Samotná hodnota ceny
uvedená na ose Y je jen informativní, jelikož veškeré vygenerované ceny, hmotnosti
či objemy věci byly smyšlené a cílem bylo vidět, zda-li se genetický algoritmus
zlepšuje a jak se zlepšuje. Jak je z grafu patrné, použití gradientní metody v tomto
případě vyjde lépe.
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Obrázek č. 14: Vývoj ceny genetického algoritmu (modrá křivka) s gradientním algoritmem (červená
přímka).

Na dalším obrázku (obrázek č. 14) si můžeme prohlédnout výsledky druhého
zadání, kde už zloděj nebyl omezen jen nosností nýbrž i objemem baťohu a také byly
do úlohy přidány výše zmiňované nelinearity. Jak je vidět, úloha se zkomplikovala a
genetický algoritmus již dokázal najít lepší řešení než gradientní.

4.2.3 Zhodnocení
Výsledky problému baťohu dopadly obdobně jako u TSP, kde v případě
jednoduchého zadání si vede lépe gradientní algoritmus, ale jakmile se stane úloha
složitější, tak je to právě genetický algoritmus, který dosahuje lepších výsledků. Co
se týče parametrů genetického algoritmu, tak sem nakonec používal populaci o
velikosti 100 jedinců a samotný genetický algoritmus jsem nechal se vyvíjet po 200
iterací.
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4.3

PIŠKVORKY

Třetí a zároveň poslední úlohou je aplikace genetických algoritmů na vývoj
herního algoritmu pro hru piškvorky. Tato úloha se oproti dvou předchozím liší
v tom, že je značně specifická. Pod samotným názvem „piškvorky“ si snad každý
představí onu známou jednoduchou hru. Co už si ovšem málokdo představí, tak je
jak lze tuto hru skombinovat efektivně s genetickými algoritmy. Abych mohl
vysvětlit samotnou aplikaci genetického algoritmu na piškvorky, je třeba nejprve
porozumět, jak elektronické piškvorky fungují, respektive jak jsou naprogramovány.

Obrázek č. 15: Ukázka piškvorek.

Cílem piškvorek je na předem daném poli o velikosti 15x15 umístit pět znaků za
sebou v jednom ze čtyř možných směrů dřív, než soupeř. Většina lidí, když je na
tahu, tak nejdříve zrakem prochází pole a prohlíží si soupeřovy pozice a hledá v nich
jakýkoliv náznak potenciální výhry. Ve chvíli kdy soupeř nemá žádnou pozici z které
by mohl příštím tahem zvítězit, přechází hráč do „útoku“ a sám se snaží najít takovou
pozici, aby nutil soupeře bránit a sám by tak určoval tempo. Z podobného
myšlenkového pochodu vychází i moje elektronické piškvorky. Program prochází

30

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

celé piškvorkové pole políčko po políčko a pro každé volné políčko vypočítává jeho
kvalitu. Samotná kvalita políčka záleží na jeho okolí. Ve chvíli, kde kolem políčka
nic nebude, bude jeho kvalita buď velmi malá nebo přímo nulová. Naproti tomu
políčko, které by mohlo ukončit hru, tzn. že má vedle sebe v jednom směru čtyři
stejné znaky, tak jeho kvalita bude velmi vysoká. Otázkou teď je, kolik je třeba
vyhodnocovat pravidel a jak je vyhodnocovat. Zde jsem si musel sednout nad kus
papíru a pomalu, postupně možné kombinace vypsat. Snažil jsem se najít pouze
kombinace, které jsou účelné a zbytečně situaci neztěžovat nadměrným počtem
pravidel. Jejich přehled si můžeme prohlédnout na obrázku č. 16.

Obrázek č. 16: Přehled útočných kombinací. X – znak pro hráče, který je na tahu. O – Znak pro
druhého hráče. V – Neobsazená pozice. P – Obsazena pozice nebo konec piškvorkového pole.
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Z obrázku je vidět celkem osm druhů pravidel ( B1 – B8 ). Přičemž situace jsou
seřazeny od nejdůležitějších po nejméně důležité (pomocné). B1 je situace, která
vyhrává hru, a tudíž by měla být hodnota B1 pokud možno co nejvyšší. Naproti tomu
hodnota B8 je spíše jen pomocná, aby se hra nezasekla v mrtvém bodě, když nebude
k dispozici žádná z vyšších kombinací, hodnota B8 by tedy měla být spíše nižší.
Interval hodnot pro pravidla B1 – B8 jsem zvolil od 0 – 100, na zvolených hodnotách
nijak nezáleží, spíše jsem preferoval menší čísla před většíma.
Ovšem to byly pravidla pro výpočet pouze útočného tahu, druhou částí jsou
kombinace pro obranu. Zde jich je o dost méně, částečně je to způsobené tím, že
jakmile je hra už prohraná, tak už jsem nenavrhoval zbytečná pravidla, která by už
hru nezvrátila, a ušetřil tak trochu na náročnosti programu, konkrétní příklad je
umístění soupeřových čtyř znaků v řadě z obou stran nezablokovaných, v této chvíli
už je hra prohraná a nemá význam hru komplikovat zbytečným pravidlem pro
sporadickou obranu. Přehled obraných pravidel je na následujícím obrázku:

Obrázek č. 17: Přehled obraných kombinací. X – znak pro hráče, který je na tahu. O – Znak pro
druhého hráče. V – Neobsazená pozice. P – Obsazena pozice nebo konec piškvorkového pole.
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Hodnoty kvalit obraných kombinací jsou určeny poměnými A1 – A4, jejichž
hodnoty byly opět voleny v intervalu 0 – 100. Na obrázku č. 18 si lze prohlédnout
ukázku vyhodnocení pravidel v praxi.

Obrázek č. 18: Ukázka aplikace pravidel, z pohledu, kdy je na tahu hráč s kolečky. Na levém horním
obrázku je vidět detekce pravidla A2, v pravém horním obrázku detekce pravidla B7, v levém dolním
obrázku pravidla B5 a na posledním pravém dolním obrázku je vidět detekce pravidla B4.

Ve výsledku program pracuje tak, že jak jsem již zmínil, prochází políčko po
políčku a hledá ve všech čtyřech směrech (vodorovný směr, svislý směr, směr šikmo
nahoru a směr šikmo dolů) všechny výše uvedené útočné kombinace. Nalezne-li
některou z definovaných kombinací, přičte se ke kvalitě aktuálního pole hodnota Bprvku pro danou kombinaci. Jakmile projde celé pole, začne jej procházet ještě
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jednou,ale tentokrát nehledá útočné kombinace, ale obranné. Na konci porovná
nejvyšší hodnotu kvality útočného políčka s nejvyšší hodnotou kvality obraného
políčka. Jestliže je obranná hodnota stejná nebo vyšší jak útočná, bude program
bránit, v opačném případě utočit.
Zde jsem se ještě rozhodl vložit do finálního umístění znaku trochu náhody. Na
začátku hry je pole prázdné. Pro tuto situaci je v programu funkce, aby když zjistí, že
pole je prázdné, tak umístí apriori první znak do středu pole ( konkrétně hodnotu
[8,8] ). Je to z toho důvodu, aby se nezačínal boj někde v rohu pole. Program by si
s tím samozřejmě poradil, ale samotná hra by mohla být poněkud méně zajímavá a
zbytečně dlouhá. Problém spočívá v tom, že každá hra by probíhala úplně stejně,
jelikož by byly pokaždé umístěny znaky stejně a zde proto jsem umístil prvek
náhody. Ve chvíli, kdy se rozhodne, zda-li se bude bránit či útočit. Tak se znovu
projde pole kvalit a hledají se všechny políčka s kvalitou rovné té nejvyšší a poté se
náhodně jeden z nich vybere. Příklad: Soupeř umístil tři své znaky vedle sebe a
z obou stran je volno. Program vyhodnotí tuto trojici jako hrozbu a rozhodne se
bránit. Nejvyšší obranou kvalitu tedy budou mít dva prvky, jeden nalevo od trojice a
druhý napravo od ní. A zde program náhodně určí, zda-li se prvek umístí vlevo či
vpravo. Tenhle prvek náhody zaručí, že každá hra bude jiná a nebude se dokola
opakovat jedna a ta samá hra.
Poslední součástí samotného algoritmu pro hru piškvorek je určení, zda-li je hra
posledním tahem ukončena. Pro tento účel jsem naprogramoval samostatnou funkci,
která vychází z umístěni posledního prvku pole. Teda od prvního prvku co je do pole
umístěn až do posledního tato funkce kontroluje okolí jeho umístění a snaží se najít
kompletní pětici znaků v řadě, jestliže ji najde, označí výherce a hru ukončí. Občas
se může stát, že hra skončí remízou, čili ani po 224 tazích nebude v poli žádná platná
pětice. V tomto případě není přičtena výhra žádné straně.

4.3.1 Aplikace genetického algoritmu
Herní princip piškvorek v elektronické podobě byl vysvětlen a nyní je čas přejít
na aplikaci samotného genetického algoritmu. Z předchozího povídání je patrné, že
kvalita samotného algoritmu závisí na nadefinování hodnot B1 – B8 a A1 – A4. Tyto
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hodnoty určují, jestli program bude bránit či útočit a kam umístí následující znak.
Původní hodnoty A a B prvků jsem nastavil ze svých vlastních zkušeností, jakožto
hráče piškvorek. Vycházel jsem ze svých znalostí samotné hry. Snažil jsem se
parametry navrhnout tak, aby vždy akutní obrana měla přednost před útočným
tahem, ale také aby program zbytečně nebránil, když nemusí. Mnou navrhnuté
úvodní parametry byly: B1 = 90, B2 = 8, B3 = 20, B4 = 5, B5 = 10, B6 =
10, B7 = 2, B8 = 1, A1 = 90, A2 = 60, A3 = 20, A4 = 2.

Cílem

genetického algoritmu bude vyvinout lepší a pokud mono předčit mé hodnoty.

4.3.2 Nastavení a postup genetického algoritmu
Jak už to tak u genetických algoritmů bývá, tak jako první krok bylo třeba zvolit
počáteční populaci a její velikost. Velikost počáteční populace jsem zvolil deset
jedinců, důvody proč jsem tak učinil rozeberu později. A jako hodnoty počáteční
populace jsem navolil náhodně poměněné hodnoty v okolí mnou nastavených hodnot
kvalit.
Dalším krokem bylo určení hodnot Fitness pro aktuální populaci. Jediným
měřítkem kvality nastavení parametrů piškvorek je sehrání herní partie. Zde bylo
několik možností, jako nejjednodušší z nich bylo sehraní určitého počtu partií
s programem s mými hodnotami a podle počtu výher určit funkci fitness. Ovšem
předpokládal jsem, že genetický algoritmus si povede dobře a bude se neustále
zlepšovat a ve chvíli, kdy budou jeho různá nastavení systematicky porážet moje
nastavení, bude pak rozlišování kvality mezi nimi čím dál tím méně objektivní. A
proto nakonec byla funkce Fitness realizována jinak. Neodehrávala partie s mnou
zadanými hodnotami, ale odehrávala partie s ostatními členy své aktuální populace.
Takže vznikl takový turnaj, kde každý jedinec sehrálo deset partii se všemi ostatními
jedinci. Aby byly podmínky vyrovnané, v každé jedné odehrané desítce polovinu her
začínal první jedinec a druhou polovinu her začínal druhý jedinec. Každá výhra
jedince se ukládala a celkový počet výher pak udával kvalitu daného jedince. Na
následujících řádcích je ukázka zdrojového kódu realizace duelu mezi dvěma jedinci:
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for i = 1:PocetJedincu
Temp_Vyhra = 0;
B1 = Populace(i,1);B2 = Populace(i,2);B3 = Populace(i,3);B4
= Populace(i,4);
B5 = Populace(i,5);B6 = Populace(i,6);B7 = Populace(i,7);B8
= Populace(i,8);
A1 = Populace(i,9);A2 = Populace(i,10);A3 =
Populace(i,11);A4 = Populace(i,12);
for j = 1:PocetJedincu
if i == j
% Hrál by sám se sebou, takže neudělá nic
else
B1a = Populace(j,1);B2a = Populace(j,2);B3a =
Populace(j,3);B4a = Populace(j,4);
B5a = Populace(j,5);B6a = Populace(j,6);B7a =
Populace(j,7);B8a = Populace(j,8);
A1a = Populace(j,9);A2a = Populace(j,10);A3a =
Populace(j,11);A4a = Populace(j,12);
[Vypocti] =
turnaj(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,A1,A2,A3,A4,B1a,B2a,B3a,B4a,B5a,B6a,B
7a,B8a,A1a,A2a,A3a,A4a);
Temp_Vyhra = Temp_Vyhra + Vypocti;
end
end
Fitness(i) = Temp_Vyhra;
end

Jednoduchý cyklus, kde se postupně střídají jedny série hodnot s druhými.
Samotné série hodnot jsou uloženy v matici Populace odkud jsou volány po řádcích.
Jádrem cyklu je funkce Turnaj, která realizuje oněch deset her mezi dvěmi sériemi
hodnot, kde polovinu her začíná jedna a druhou polovinu druhá, jejím výstupem je
pak počet výher námi zrovna vyhodnocovaného jedince (série hodnot). O tom, který
jedinec zahájí hru rozhoduje zbytek po dělení čítače hodnotou dva, na následujících
řádcích si můžeme prohlédnout polovinu funkce Turnaj:
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for i = 1:5
Win = 0;
Counter = 1;
while Win == 0
if mod(Counter,2) == 1
[Vysledek,Znak] =
prvni_tah(Prostor,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,A1,A2,A3,A4);
X = Vysledek(1);
Y = Vysledek(2);
Prostor(X,Y) = Znak;
Win = Vyhra(Prostor,X,Y,Znak);
else
[Vysledek,Znak] =
druhy_tah(Prostor,B1a,B2a,B3a,B4a,B5a,B6a,B7a,B8a,A1a,A2a,A3a,A4a);
X = Vysledek(1);
Y = Vysledek(2);
Prostor(X,Y) = Znak;
Win = Vyhra(Prostor,X,Y,Znak);
end
Counter = Counter + 1;
if Counter == 224
Win = 2;
end
end
if Win == 1 && Znak == 2
Wins = Wins + 1;
end
end

Funkce první_tah a druhý_tah jsou základy celého programu, jedná se o funkce,
které v aktuálním poli vypočítávají umístění následujícího tahu. Jedná se o
zmiňované procházení pole políčko po políčku a vyhodnocování kvality políček na
základě pravidel. Jen pro těch dvanáct pravidel, která jsem stanovil mají tyto funkce
přibližně 1200 řádků. To je důvod proč jsem se snažil vyvarovat dalším dodatečným
pravidlům, která by kvalitu hry zvýšila již minimálně, ovšem by výrazně navýšily
délku těchto funkcí.

37

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

38

Pro výpočet funkce fitness všech jedinců úvodní populace je třeba sehrát 10x90
zápasů, tedy 900 zápasů. Sehrání takového počtu zápasů trvá přibližně od 30 do 40
vteřin ( podotýkám, že se bavíme stále o jedné iteraci ) a situace se ještě více
zkomplikuje při křížení jedinců do nové populace.
Ve chvíli, kdy máme hotovou funkci Fitness, tak můžeme na jejím základě zahájit
realizaci selekce. Selekce byla realizována pomocí poziční selekce. Princip poziční
selekce je podrobněji rozepsán v první kapitole této práce, takže jej zde popíši velmi
stručně. Cílem poziční selekce je rozlišit šanci jedinců na postup do křížení podle
jejich hodnot Fitness tak, aby nejslabší jedinec měl nejmenší pravděpodobnost
postupu a nejsilnější jedinec naopak největší pravděpodobnost postupu. Za účelem
vyvarování se nevýhody obyčejné Vážené rulety, kde nejlepší jedinec pokud má
velmi vysokou hodnost oproti ostatním jedincům, tak získává velmi vysokou
pravděpodobnost výběru na úkor ostatních jedinců, je pravděpodobnost výběru
jedinců u poziční selekce odstupňována systematicky.
V našem případě to znamená, že když máme počáteční populaci o deseti
jedincích, tak nejslabší jedinec bude mít pouze jediné zastoupení v ruletě. Druhý
nejslabší jedinec bude mít dvě zastoupení a takhle se postupně propracujeme až
k nejlepšímu jedinci a ten bude mít v ruletě deset zastoupení. Ve výsledku vypadá
ruleta následovně:
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10. Kde jednotlivá čísla udávají čísla samotných jedinců.

Aby se nestalo, že algoritmus ztratí v selekci svého nejlepšího jedince, protože
výběr je jedinců je zcela náhodný, tak se tak může stát, tak je v programu nastaveno,
že nejlepší jedinec vždy postupuje a zbývajících devět (od druhé generace čtrnáct)
jedinců je již voleno náhodně. Následuje ukázka programové realizace selekce:
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for Serazeni = 1:length(Fitness)
Selekce(Serazeni,1) = Fitness(Serazeni);
Selekce(Serazeni,2) = Serazeni;
end
Selekce = sortrows(Selekce,1);
N = sum(Selekce(:,2));
Pomocna = 1;z = 1;
for i = 1:PocetJedincu
for Vypln = 1:Pomocna
Ruleta(z) = Selekce(i,2);
z = z + 1;
end
Pomocna = Pomocna + 1;
end
% Nejlepší jedinec vždy postupuje :
Temp_Populace(1,:) = Populace(Ruleta(N),:);
Elitak = Populace(Ruleta(N),:)
% A nyní selekce vybere náhodně 9 dalších jedinců :
for i = 2:10
Vyber = floor(rand(1)*N) + 1;
Temp_Populace(i,:) = Populace(Ruleta(Vyber),:);
end

Křížení jsem se rozhodl realizovat pomocí Křížení reálných čísel. Jedna z metod
křížení, kterou lze v případě reálných hodnot použít je dána následujícím vztahem
[2]:
P  R. A  (1  R).B

(4.1)

, kde P je potomek vzniklý z křížení rodičů, A,B jsou vybraní jedinci pro křížení
(rodiče) a R je náhodné číslo z intervalu (0,1). Tímto postupem vznikne první
potomek z rodiče A a B. Změnou pozice rodičů vznikne druhý jedinec. Metodu lze
rozšířit tak, aby byl obor hodnot (možných potomků) větší a tím bylo křížení
účinnější. Nový vztah pak může vypadat následovně:
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(4.2)

Přibyl ovšem další parametr K, jehož hodnota by měla být větší než 1,(např.1.5).
Na základě dále uvedených tří vzorců lze vytvořit ze dvou vybraných rodičů A a B tři
nové potomky:

P1 

A B
2

(4.3)

P2 

3. A  B
2

(4.4)

P3 

 A  3.B
2

(4.5)

Použitím vzorců 4.3 až 4.5 jsem ze dvou rodičů získal vždy tři potomky. Ještě zde
byla alternativa použití pouze dvou potomků, s tím, že třetí, nejslabší potomek byl
zahozen. Ale z důvodu povahy úlohy, kde se hodnota Fitness určuje komplikovaným
turnajem mezi jednotlivými jedinci, bylo by velmi špatně objektivní určit, který ze tří
potomků je nejhorší, proto sem se rozhodl ponechat všechny tři potomky do další
generace a výběr, který potomek se dostane do dalšího křížení, tak ponechat na
samotné selekci. V samotném křížení však ještě spočíval jeden problém, a to
přesáhnutí zvoleného intervalu 0 – 100 v důsledku výpočtu vzorců 4.3 až 4.5, [2].
Ošetření přetečení bylo nakonec realizováno dle následujících vztahů:

Hodnota  (100  ( X  100))  ( N.( X  100))

(4.6)

,kde X je hodnota vyšší jak 100, N je náhodné číslo v intervalu 0 – 1.
Příklad: Máme-li špatnou hodnotu o velikosti 105, tak dosazením do vzorce 4.6
získáme:
Hodnota  (100  (105  100))  ( N.(105  100)) , upravíme na

Hodnota  (95)  ( N .5) , kde N.5 může nabývat hodnot 1-5 a výsledná hodnota může
tedy nabývat hodnot 95 – 100.
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Obdobným způsobem pracuje i vzorec pro ošetření druhé meze intervalu:

Hodnota  X  N . X

(4.7)

Ukázka programové realizace křížení pomocí vzorce 4.3:
for i = 1:2:10
Rodic1 = Temp_Populace(i,:);
Rodic2 = Temp_Populace(i+1,:);
% 1. Křížení

P1 = (A + B)/2

Potomek1 = (Rodic1 + Rodic2)/2;
for j = 1:length(Potomek1)
if Potomek1(j) > 100
Pojistka = round(Potomek1(j));% Ošetření desetinné části
Doladeni = floor(rand(1)*(Pojistka - 100)) + 1;
Update = (100 - (Pojistka - 100)) + Doladeni;
Potomek1(j) = Update;
end
if Potomek1(j) < 0
Pojistka = ceil(Potomek1(j)); % Ošetření desetinné části
Doladeni = floor(rand(1)*(abs(Pojistka))) + 1;
Update = (abs(Pojistka)) - Doladeni;
Potomek1(j) = Update;
end
end
Nova_Populace(k,:) = Potomek1;
k = k + 1;
. . .
end

Posledním krokem jedné iterace genetického algoritmu je mutace. Použil jsem
mutaci reálných čísel. Což znamená, že jsem ze všech potomků vybral jednoho
jedince a u něj došlo ke změně jedné jeho hodnoty o hodnotu náhodně vybranou
z předem zvoleného intervalu. Vzhledem k tomu, že dílčí hodnoty B1 – B8 a A1 – A4
nabývaly i hodnot menších jak 2, rozhodl jsem se zvolit velikost intervalu náhodné
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změny na hodnotu 5. Tak jako v části Křížení, i zde bylo třeba mutovanou hodnotu
ošetřit proti přetečení. Ošetření jsem opět realizoval pomocí vzorců 4.6 a 4.7 .

4.3.3 Výsledky a otestování genetického algoritmu
Použitím mého programu jsem za pomocí genetických algoritmů vyvinul dvě
řešení, která jsem se následně rozhodl otestovat. V případě prvního řešení se jedná o
soubor hodnot, které si vedly nejlépe po padesáti generacích vývoje a v případě
druhého souboru hodnot se jedná o nejlepší hodnoty získané po stu generací vývoje.
K těmto vygenerovaným hodnotám jsem ještě přiřadil mnou původní, navržené
hodnoty. Celkem tedy máme troje hodnoty k testování, zobrazené přehledně
v tabulce č. 5.
Původní

50 generací

100 generaci

B1

90

86,51

85,55

B2

8

13,44

14,58

B3

20

37,21

42,32

B4

5

7,17

16,67

B5

10

14,29

12,48

B6

10

12,17

10,03

B7

2

4,52

4,02

B8

1

5,3

3,44

A1

90

64,78

70,27

A2

60

64,24

42,05

A3

20

10,67

20,42

A4

2

1,96

1,97

Tabulka č. 5: Seznam výsledných algoritmů, připravených k otestování.

Samotné testování probíhalo na dvou úrovních. V první jsem zkoušel testovat
jednotlivá řešení mezi sebou samotnými a pak v druhém kole jsem se rozhodl
otestovat tato řešení na jiných algoritmech, dostupných na internetu.
Nejdříve tedy porovnání samotných algoritmů mezi sebou. Testování probíhalo
tak, že každé dvě řešení spolu sehráli celkem dvě stě her, kde polovinu z nich začínal
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první soubor hodnot (řešení) a druhou polovinu druhý soubor hodnot (řešení), tak
aby potenciální výhoda začínajícího byla rozdělena rovnoměrně. Výsledky si lze
prohlédnout v tabulce č. 6.

Původní

50 generaci

Původní

100 generaci

50 generaci

100 generaci

První začínal

54

46

37

63

45

55

Druhý začínal

37

63

36

64

48

52

Celkem

91

109

73

127

93

107

Tabulka č. 6: Výsledky mezi samotnými třemi řešeními.

Z výsledků je patrné, že oba šlechtěné algoritmy si vedly lépe jak mnou zadané
původní hodnoty, tedy genetické algoritmy dokázali nalézt ještě lepší řešení
problému, než jaké jsem navrhl já sám. Dokonce jsou i výsledky odstupňované, jak
mají být, čili algoritmus po stu generací si vedl nejlépe, algoritmus šlechtěný
pouhých padesát generací si vedl o něco málo hůře, zatímco původní hodnoty
dopadly nejhůře. Co se mi ovšem nepodařilo nijak prokázat bylo, jestli je výhodou
začínat či nikoliv, výsledky byly v tomto ohledu spíše matoucí.
Jelikož oba šlechtěné algoritmy vycházeli z mnou zadaných původních hodnot,
dalo se očekávat, že se jim podaří původní algoritmus vylepšit a odstranit tak
některé jeho chyby. Ovšem určitě se jim nepodařilo najít všechny chyby či
nedostatky, nicméně byl jsem zvědavý jak moc je můj algoritmus dobrý, jestli
dokáže být plně konkurenční jiným algoritmům a jedna z možností, jak tohle zjistit
byla si zahrát proti jiným algoritmům. Na internetu je hned několik severů, které
umožňují hráči si zahrát piškvorky proti jejich algoritmu či samotným lidem. Hrát
proti lidem by nebylo objektivní, protože by hodně záleželo na kvalitě soupeře a ta je
zde velmi rozmanitá a proto jsem se rozhodl porovnat síly mezi jednotlivými
algoritmy. Naprogramoval jsem si pro tuto záležitost skript, který umožňoval mě
samotnému hrát proti mým algoritmům za pomocí grafického výstupu. U testování
jsem pak zaujal roli prostředníka, kde do okna webového prohlížeče jsem umisťoval
znaky tak, jak jej umístil můj algoritmus a do grafického výstupu svého skriptu jsem
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zase umisťoval znaky jak jej zadal algoritmus ve webovém prohlížeči. Tím jsem
umožnil hrát algoritmům proti sobě.

Obrázek č. 19: Ukázka ze hry mého algoritmu proti webovému algoritmu.

K porovnání algoritmů jsem se rozhodl použít tři odlišné servery. Servery jsem
nijak neupřednostňoval, vybral jsem postupně první tři, které mi zobrazil webový
vyhledavač a byly funkční. Vzhledem k tomu, že hry bývaly poměrně časově
náročné a ne vždy jsem se setkal se stejným rozměrem hracího pole, kde jsem musel
hry předčasně ukončovat a začínat od znovu, jelikož se některý z algoritmů dostal
svým tahem mimo rozsah pole druhého algoritmu, rozhodl jsem se tedy odehrát na
každém serveru dvacet her pro každý z mých tří algoritmů, tedy celkem šedesát her.
S jako prvním webovým algoritmem jsem se setkal na serveru www.levnehry.com
(samotná hra pak dostupná z URL: www.levnehry.com/games/piskvorky ).

Původní

50 generací

Výhra

Prohra

Výhra

Prohra

15

5

16

4

100 generací
Výhra

Prohra

18

2

Tabulka č.7: Mé algoritmy vs. server www.levnehry.com .

Výsledky, zobrazené v tabulce č. 7, ukazují jasnou výherní převahu mých
algoritmů. Nejhůře si proti webovému algoritmu vedly mnou navržené původní
hodnoty, až zde jsem teprve viděl, jak jsem špatně navrhnul hodnoty B1 – B8 a A1 –
A4, algoritmus nevyužíval výhodné situace či je špatně vyhodnocoval. Padesát
generací šlechtěný algoritmus si již vedl o něco málo lépe, chyb dělal méně,ale stále
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zde byly chyby viditelné. Nejlépe si vedl sto generací šlechtěný algoritmus, ten už
dělal chyby výjimečně a většinou si s druhým algoritmem snadno poradil. Naproti
tomu algoritmus ze strany serveru dělal značné chyby a sám nedokázal vždy využít
chyby mých algoritmů. Zde byly moje algoritmy jednoznačně lepší.
Na jako druhý server jsem narazil na www.piskvorky.mysteria.cz . Zde webový
algoritmus hrál již lépe, dělal minimum chyb a také se snažil využívat chyb, které
udělaly moje algoritmy. Přehled o tom, jak si jednotlivé algoritmy vedly je v tabulce
č. 8.

Původní

50 generací

100 generací

Výhra

Prohra

Výhra

Prohra

Výhra

Prohra

2

18

12

8

12

8

Tabulka č. 8: Mé algoritmy vs. server www.piskvorky.mysteria.cz .

Je vidět, že původní hodnoty na daný server již nestačili a většina her dopadla
prohrou. Naproti tomu oba šlechtěné algoritmy si zde vedly úplně stejně a byli pro
daný server rovnocenným soupeřem.
Posledním server, na kterém jsem zkoušel kvalitu svých algoritmů byl server
hratky.nenapadnymajak.cz .
(hra dostupná z URL: hratky.nenapadnymajak.cz/piskvorky/piskvorky.html ). Zde
jsem narazil na velmi propracovaný algoritmus, který „přemýšlel“ několik tahů
dopředu, využíval jakoukoliv chybu mých algoritmů a zde se projevil nedostatek
mnou stanovených pravidel. Webový algoritmus zde často vyhrával pomocí jednoho
a toho samého tahu, pro který moje algoritmy neměli nadefinované pravidlo.
Samotný problém si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 20: Výhra webového algoritmu(červený) proti mému algoritmu(modrý).

Řešením pro danou situaci by však nebylo jen připsání dalších dodatečných
pravidel do zdrojového kódu (např.:

) nýbrž i jiné vyhodnocování

pravidel. Jelikož právě zmíněné pravidlo by mělo mít samo o sobě velmi nízkou
prioritu, jelikož by program pak zbytečně bránil situace,které nejsou třeba bránit,
ovšem ve chvíli kdy by se na jedno stejné políčko sešla tato situace hned dvakrát,
jako je znázorněno na obrázku č. 20, tak by priorita políčka měla být vysoká.
Řešením by zde bylo použití součinu mezi pravidly místo součtu, ovšem za cenu
větší náročnosti programu, kde již teď samotný výpočet pro sto generací šlechtěné
řešení trval více jak dvě stě minut. Každopádně mým úkolem nebylo vytvořit co
nejlepší algoritmus pro hraní piškvorek, nýbrž vyzkoušet aplikaci samotného
genetického algoritmu pro danou problematiku. Proto jsem se už do dodatečného
předělávání a vylepšování algoritmu nepouštěl. Výsledky jak dopadly moje
algoritmy u třetího serveru jsou v tabulce č. 9:

Původní

50 generací

100 generací

Výhra

Prohra

Výhra

Prohra

Výhra

Prohra

1

19

0

20

2

18

Tabulka č. 9: Mé algoritmy vs. server hratky.nenapadnymajak.cz .

46

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Jak je vidět, mé algoritmy zde z výše rozebraného důvodu utrpěli porážku. Ale i
na těchto výsledcích je vidět, že sto generací šlechtěný algoritmus si vedl lépe než
zbývající dva algoritmy.

4.3.4 Zhodnocení
Z výsledků je patrné, že aplikace genetických algoritmů pro danou úlohu byla
úspěšná, podařilo se mi vyvinout algoritmus, který dosahoval lepších výsledků, než
mnou původně zadaný a dokázal to i na srovnáním s jinými herními algoritmy. Ale i
přesto všechno, byť zřídka, dělal vyšlechtěný algoritmus chyby v důsledku špatného
nastavení pravidel. Zde je třeba podotknout, že genetické algoritmu nemusí najít
vždy nejlepší řešení, ale pouze řešení blízká nejlepšímu řešení. Další potenciální
možností dosažení lepších výsledků je lepší nastavení samotného genetického
algoritmu, kde je opravdu veliké množství možností jak řešit jednotlivé části
genetického algoritmu. Opět zde podotýkám, že mým úkolem nebylo vyvinout co
nejlepší algoritmus pro hraní piškvorek, ale vyzkoušet samotnou aplikaci
genetického algoritmu na tak specifickou úlohu, jako je vývoj herního algoritmu hry
piškvorky.
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5.

ZÁVĚR

Zadáním mé diplomové práce bylo se seznámit blíže s problematikou
genetických algoritmů, související teorií složitosti a následně úspěšně aplikovat
genetické algoritmy na tři vybrané problémy. Je-li to možné, tak výsledky
genetických algoritmů srovnat s gradientními metodami.
Pro první experimenty byla vybrána úloha obchodního cestujícího (travelling
salesman problem). Zde jsem vyzkoušel danou úlohu realizovat dvěma algoritmy,
permutačním křížením a křížením pomoci ERX algoritmu. Realizace byla v obou
případech úspěšná, přičemž ERX algoritmus si vedl značně lépe a i při jednoduchém
zadání byl schopen konkurovat gradientní metodě. Při ztížení zadání se projevila síla
genetických algoritmů a problém vyřešily lépe než gradientní metoda.
Druhou úlohou byla úloha baťohu (knapsack problem). Byly vyzkoušeny
genetický i gradientní algoritmus na dvoje vstupní data. V prvním případě byl
jediným limitujícím faktorem nosnost baťohu, zatímco v druhém případě přibyl
druhý limitující faktor a to objem a také došlo k zavedení několika nelinearit, aby
došlo ke ztížení problému. Výsledky dopadly obdobně jako v předchozí úloze, pro
jednoduché zadání si vedl lépe gradientní algoritmus, ovšem při zmíněném ztížení si
se situací už lépe poradil genetický algoritmus.
Třetí a zároveň poslední úlohou byla aplikace genetického algoritmu na vývoj
herního algoritmu pro hru piškvorky. Úloha se oproti předchozím úlohám liší v tom,
že je značně specifická a je pro ni známé jen slabé řešení (weakly solved problem).
Zde jsem si musel nejprve naprogramovat samotný algoritmus pro hraní piškvorek a
pak na jeho základě jsem naprogramoval genetický algoritmus pro vývoj herní
strategie. Výsledkem jsou dva různé algoritmy, odlišitelné dle délky jejich vývoje.
Oba výsledné algoritmy jsem porovnal s mnou navrženými úvodními hodnotami, a
také s jinými herními algoritmy, dostupnými na internetu. Piškvorky s vyvíjenými
algoritmy si vedly o poznání lépe jak piškvorky s mnou navrženými hodnotami.
Aplikace genetických algoritmů pro danou úlohu byla tedy úspěšná.
Z výsledků úloh je patrné, že genetické algoritmy jsou velmi mocný nástroj,
ale jejich samotná aplikace je výhodná až pro případy, kde selhávají tradiční
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optimalizační metody či je daná problematika dostatečně složitá. Pro jednoduché
úlohy je použití genetických algoritmů zbytečné, neboť jednoduší metody zde
dosahují rychleji stabilních a mnohdy lepších výsledků.
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7.

PŘÍLOHY

K diplomové práci je přiložené CD obsahující:
1. Program genetického algoritmu pro úlohu Travelling salesman
problem. Dvě realizace křížení – permutační křížení a křížení pomocí
ERX algoritmu. Program je napsán ve vývojovém prostředí Matlab.
2. Program genetického algoritmu pro úlohu Knapsack problem.
Program je napsán ve vývojovém prostředí Matlab.
3. Program genetického algoritmu pro vývoj herního algoritmu hry
piškvorky. Program je opět napsán ve vývojovém prostředí Matlab.
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