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ABSTRAKT  
Práce se zabývá genetickými algoritmy a jejich potenciální využití v aplikačním softwaru 

pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vysokého napětí spínacími prvky. Teoretická část 
vysvětluje základní pojmy genetické algoritmy jako gen, populace a chromozom a také základní 
principy vývoje genetických algoritmů. Hlavním úkolem práce je navrhnout genetický 
algoritmus, který bude simulovat různé rozmístění místně ovládaného odpojovače, dálkově 
ovládaného odpojovače nebo recloseru a bude analyzovat, jak nastavit parametry ovlivňující 
rychlost konvergence tohoto genetického algoritmu. Základní parametry ovlivňující konvergenci 
jsou pravděpodobnost křížení, pravděpodobnost mutace, velikost populace nebo používání 
elitismu. Druhým cílem je nalezení vhodného nastavení vstupních parametrů pro vybrané 
velikosti populace bez a s použitím elitismu. Výsledkem práce je zjistit vhodné nastavení 
parametrů pro každou velikost populace a určení přibližného počtu generací potřebných k 
nalezení nejlepšího řešení. Genetický algoritmus byl testován i na méně rozsáhlé distribuční síti 
se šesti spínacími prvky. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  genetický, algoritmus, konvergence, populace, gen, chromozom, 
křížení, mutace, elitismus, generace 
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ABSTRACT 
The work deals with genetic algorithms and their potential use in application software to 

optimize high voltage switching elements of distribution network. Theoretical part explains the 
basic concepts of genetic algorithms such as a gene, population and chromosome and basic 
principles of the development of genetic algorithms. The main task of the thesis is to design the 
algorithm that will simulate the distribution of the sectionalizers by telecontrolled section 
switches or reclosers and analyze how to set the parameters affecting the convergence speed of 
genetic algorithm. The basic parameters affect the convergence of breeding, mutation probability, 
population size or using of elitism. The second goal is finding a suitable set of input parameters 
for the selected population sizes without and with using elitism. The results of the work 
determine the most appropriate settings for each population size and determining the approximate 
number of generations needed to find the best solution. The genetic algorithm application was 
tested on a less extensive distribution network with six switching elements. 

 

KEY WORDS:  genetic, algorithm, convergence, population, gene, chromosome, 
crossing, mutation, elitism, generation 
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1 ÚVOD 

Genetické algoritmy jsou jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších představitelů 
evoluční výpočetní techniky. Evoluční výpočtové techniky jsou součástí širší třídy netradičních 
výpočetních postupů, simulujících přírodní vývojové procesy, které se považují za součást 
přírodní evoluce.  

Tuto vlastnost dobře vystihuje citát z publikace [5]: „V přírodní evoluci je základní úlohou 
každého biologického druhu vyhledávání výhodných adaptací vůči složitému a dynamicky se 
měnícímu prostředí. ‘Znalost‘, která charakterizuje každý biologický druh, byla získána vývojem 
a je shrnuta v chromozomech každého jedince.“ 

První myšlenky o využití těchto jevů ve výpočetní technice se objevila v polovině 60. let 
dvacátého století na univerzitě v Berlíně, kde přišli s myšlenkou náhodně kombinovat existující 
konstrukce ve snaze nalézt konstrukci s nejlepšími vlastnostmi. 

Základy evolučních technik položila až kniha amerického teoretického biologa Johna Hollanda 
[6]. V knize se autor snaží algoritmicky odpovědět na otázku: „Proč se navzájem liší jedinci 
patřící k témuž biologickému druhu?“ 

Za zakladatele genetického programování je díky svým knihám Koza [7] a [8] považován John 
Koza. 

V úvodní části práce jsou popsány a rozebrány základní vlastnosti a teorie evolučních 
výpočetních technik (genetických algoritmů), popisující různě výpočetní problémy. Jelikož je 
hledání optimálního řešení v takových úlohách tradičními metodami časově příliš náročné, 
používají se heuristické metody prohledávání, mezi něž právě patří i genetické algoritmy, které v 
této oblasti dosahují velmi dobrých výsledků. 

Hlavním úkolem práce je samotná aplikace genetického algoritmu na řešení návrhu optimálního 
vybavení distribuční sítě VN a také seznámení čtenářů se samotným principem genetických 
algoritmů i s jejich aplikací na konkrétní problém. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EVOLU ČNÍCH VÝPOČTOVÝCH 

TECHNIK  

Evoluční výpočtové techniky (dále EVT) vycházejí z množiny, tj. populace jedinců – 
kandidátů xt ve tvaru: 

G(t)={x t;1, xt;2, …, xt;N} 

kde t je časový vývoj a N označuje rozsah populace. 

Vývojový čas běží zpravidla v diskrétních krocích. V tomto pohledu se o posloupnosti 
populací často hovoří jako o generacích. 

Všichni jedinci v populaci jsou ohodnoceni svou mírou kvality (fitness). Touto „kvalitou“ 
muže být ohodnocení jedince na základě libovolného kritéria. U genetických algoritmů stačí 
ohodnotit jedince dané populace mezi sebou s ohledem na jejich kvalitu. 

Obecný tvar algoritmu EVT lze zapsat: 

k = 0 

Inicializace G(k) 

Ohodnocení G(k) 

Opakuj 

k = k+1 

Selekce G(k) z jedinců v G(k-1) 

Rekombinace G(k) 

Ohodnocení G(k) 

 

Obr. 1.1 Základní diagram algoritmu evoluční výpočetní techniky [1] 

Nebo lze algoritmus nakreslit takto: 

 

Obr. 1.2 Vývojový diagram algoritmu evoluční výpočetní techniky [1] 
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Tyto algoritmy běží v cyklu, který simuluje časový vývoj. Na začátku je vytvořena 
(inicializována) počáteční populace jedinců a to buď náhodně, nebo z jedinců vytvořených 
smysluplněji pomocí jisté znalosti problému. Tato populace je tvořena jedinci – umělými 
chromozomy představujícími zakódovaná řešení problému, který si přejeme vyřešit.  

Ohodnocením stanovíme kvalitu každého jedince a udává, jak dobré řešení problému jedinec 
představuje. Součástí ohodnocení bývá často i statistické vyhodnocení generace, jako její průměr, 
rozptyl atd.  

Jedinci této populace jsou dále selektováni dle kvality. Jednoduché evoluční výpočtové 
techniky (genetické algoritmy) se snaží napodobit evoluci takovým způsobem, jakým probíhá 
v přírodě, při zápasu druhu o přežití. Jako teoretický podklad užívají Darwinovu teorii 
přirozeného výběru. Teorie přirozeného výběru říká, zjednodušeně řečeno [10]: „Přežití jedinců 
s nejvhodnějšími vlastnostmi, tzn., že rychlejší, silnější a inteligentnější jedinci mají větší šanci 
na přežití v dynamickém a neustále se měnícím prostředí, než jedinci pomalejší, slabší a 
hloupější.“ 

Ti, kteří určují rozdíl kvality dvou po sobě jdoucích generací jsou rekombinační operátoři 
(charakterizují změnu a vývoj). Rekombinačních operátorů v evolučních výpočetních technikách 
existuje více a některými z nich se budu zabývat podrobněji u genetických algoritmů. Po 
rekombinaci se vzniklý jedinci opět ohodnotí a vyberou se mezi nimi ti, kteří budou mít opět 
možnost stát se rodičem a vstoupit do rekombinace. 

Mezigenerací se u diagramu myslí množina jedinců, kteří byli předmětem změnových 
operací, ale také jedinci vytvoření změnami.  

Jako náhrada generace je považována vývojová strategie, kdy dochází k náhradě původní 
generace novou. V evolučních výpočtových technikách hovoříme zpravidla o dvou typech 
vývojových strategií [2]: 

- generační, kdy jde o úplnou náhradu původní generace generací novou. Představuje to 
životní cyklus jednoletých rostlin. 

- postupné, při níž dochází k obměně části generace. Rodiče existují společně se svými 
potomky. Tato strategie představuje cyklus víceletých rostlin. 

Důležitým prvkem evolučních výpočtových technik je zastavovací pravidlo. Toto pravidlo 
zastavuje činnost celého algoritmu. Uplatňuje se při nalezení nejlepšího (relativně dobrého) 
řešení a nebo pokud již dlouhou dobu není nalezeno lepší řešení a vývoj není schopen zlepšení 
zajistit. 

„G. Mendel objevil mechanismus přenosu charakterových vlastností z rodiče na potomka. 
Později se ukázalo, že za jednotlivé vlastnosti jsou zodpovědné geny, které jsou uspořádány 
lineárně v chromozomech“ [4]. 
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3 PRINCIPY GENETICKÝCH ALGORITM Ů A PŘEHLED JEJICH 

VYUŽITÍ P ŘI OPTIMALIZACI DISTRIBU ČNÍCH SÍTÍ  

Jak již bylo řečeno, genetické algoritmy představují klasickou skupinu metod z oblasti 
evoluční výpočetní techniky. 

Pro jednodušší úlohy se používají deterministické metody. Význačným představitelem 
této skupiny metod jsou metody gradientní, jejichž výhodou je, že vždy naleznou takové řešení, 
které je na jistém prostoru nejlepší (naleznou extrém účelové funkce). Není ale zaručeno, že toto 
řešení je nejlepší v celém stanoveném prostoru (hlavně u složitějších účelových funkcí). Nalezené 
řešení bývá často pouze suboptimálním řešením daného problému a gradientní algoritmus není 
schopen bez změny počátečních podmínek sám od sebe najít řešení jiné (lepší). Součástí 
genetických algoritmů jsou i úlohy, jejichž řešení je ve valné většině obtížné, popřípadě dokonce 
neřešitelné. Proces řešení takových úloh se dá často transformovat na prohledání určitého 
prostoru, který představuje množinu všech potencionálních řešení dané úlohy. Problémem často 
bývá příliš velký prostor, který je nutno v určitém čase prohledat. Z toho důvodu bylo nutno 
vyvinout metody, ve kterých se jistým způsobem uplatňuje náhoda – metody, které 
nevynechávají žádnou oblast stanoveného prostoru. Prohledávání prostoru je náhodné a do jisté 
míry hodně chaotické (převažujícím rekombinačním operátorem je zde mutace – viz níže).  

Ve snaze po urychlení GA vznikly paralelní implementace genetických algoritmů. 
Některé z nich využívají takový model, v němž je populace rozdělena do několika dílčích 
populací, mezi nimiž v určitých intervalech migrují jedinci. 

„Migrace je zvláštní typ operátoru, jehož chování je v některých aspektech nečekané a není ještě 
zcela uspokojivě vysvětleno“, této problematice migrace se věnoval Cantú-Paz [9]. 

Genetické algoritmy se řadí sice mezi stochastické metody prohledávání stavového 
prostoru (náhodné prohledávání), ale využívají také vlastností deterministických metod. Z obou 
skupin se snaží převzít ty nejlepší vlastnosti – od stochastických (náhodných) metod stejnoměrné 
prohledání všech oblastí stavového prostoru („exploration“) a od deterministických (každý stav je 
určen předcházejícím stavem) metod zase zaměření úsilí prohledávání do slibných oblastí 
(„exploitation“). Mezi těmito dvěma zřejmě protichůdnými požadavky pak GA ustavují 
kompromis pomocí svých parametrů. Jsou schopny nám poskytnout relativně kvalitní řešení 
v přijatelně krátkém čase (vzhledem k obtížnosti problému).  

3.1 VLASTNOSTI GENETICKÝCH ALGORITM Ů 

„GA jsou metody pro prohledávání stavového prostoru aplikovatelné na širokou škálu 
typů úloh (nejsou závislé na typu řešeného problému). Nastavením jejich parametrů lze upravit 
rovnováhu mezi zaměřením na slibné oblasti a prohledáním co největší části stavového prostoru“ 
[10]. Obou těchto vlastností GA používají ke svému prospěchu. 

Mnoho výzkumníků i praktiků z velice rozmanitých oborů lidské činnosti si oblíbilo GA. 
Jejich popularita pramení hlavně z následujících vlastností [10]: 

        GA jsou robustní v tom smyslu, že jsou aplikovatelné na velice rozmanité úlohy, přičemž 
je na nich potřeba provést pouze minimální úpravy 

        GA umí pracovat se všemi druhy stavových prostorů, včetně nehladkých, 
multimodálních a nespojitých 

        GA umí hledat řešení z hlediska více kritérií a není přitom nutné explicitně definovat 
společnou účelovou funkci 
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�        GA umí nalézt větší počet různých řešení blízkých optimálnímu 

        GA se dají použít pro dynamické optimalizace 

Jak již bylo výše zmíněno, GA patří do skupiny stochastických algoritmů, a přesto se velice liší 
od náhodného prohledávání. Kombinují totiž elementy řízeného i stochastického prohledávání. 
Další důležitou vlastností GA je to, že pracují s celou populací potenciálních řešení – ostatní 
metody pracují vždy pouze s jedním bodem stavového prostoru, s jediným řešením. Tato 
populace podstupuje simulovanou evoluci: v každé generaci se „lepší“ jedinci množí, zatímco 
„horší“ odumírají. Rozlišení mezi „horší“ a „lepší“ provádí účelová (ohodnocovací) funkce, která 
zastupuje v GA roli životního prostředí jedinců. 

K řešení určitého problému pomocí GA (nebo pomocí jakéhokoli jiného EVT) je třeba splnit 
následující požadavky [10]: 

1)      najít vhodnou reprezentaci potenciálních řešení problému (vhodně zvolit „formát“ 
chromozomu) 

2)      najít způsob, jak vytvořit počáteční populaci chromozomů tak, aby představovaly 
přípustná řešení 

3)      sestavit účelovou funkci, díky níž budeme schopni rozhodnout, který jedinec je „lepší“ 
a který „horší“ 

4)      zvolit nebo vytvořit vhodné genetické operátory, které ovlivňují tvorbu nových 
potomků 

5)      vhodně nastavit různé parametry používané v GA (velikost populace, pravděpodobnosti 
uplatnění genetických operátorů, apod.) 

V současnosti stále nejsou vyvinuty exaktní (přesné) metody pro řešení výše uvedených 5 bodů, 
protože jsou značně závislé na konkrétním problému. Nastavení GA je proto velice ovlivněno 
zkušenostmi a odhadem uživatele, takže správná volba parametrů GA je spíše charakterizována 
metodou pokus-omyl, kdy nám až průběh výpočtu ukáže, které nastavení bylo pro danou úlohu 
výhodnější. 

Algoritmy mohou mít také tzv. zastavovací pravidlo, jímž se zastaví činnost celého algoritmu. Je 
totiž obecný předpoklad, že čím déle evoluční algoritmus běží, tím lepší jedinec v populaci 
vznikne. Toto však nemusí být úplně pravda. Vývoj už může být v takovém stádiu, že změnové 
operátory už nemusí do další pokračování algoritmu vnést nic zásadně nového. V jaké chvíli je 
zastavovací pravidlo použito závisí na reálné potřebě: např. při dosažené předem stanovené 
přesnosti, časové omezení vývoje. 

3.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY GA 

Řetězec (chromozom): je posloupnost číselných nebo symbolických hodnot reprezentující 
vlastnosti nebo parametry jedince (fenotypu) z určité oblasti. Někdy se o řetězci mluví jako o 
jedinci. Řetězce můžou být: binární, celočíselné, reálně-číselný, symbolický nebo může být 
kombinací těchto řetězců. 

Příklady řetězců: 

binární řetězec:   b=[1 0 1 0 1 0] 

celočíselný řetězec:  c=[0, -7, 16, -2010, 104] 

reálně-číselný řetězec:  r=[2.5, -0.09, 76.34, -564.0] 
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symbolický řetězec:  s=[VUT, oběd, U235, Masaryk] 

kombinovaný řetězec:  k=[0, 104, -564.0, VUT] 

Způsob kódování závisí na povaze problému, který má metoda řešit. Při většině aplikací se 
používá numerického kódování, tzn. binární, celočíselné a pomocí reálných čísel. „U 
standardních GA jsou nejvíce upřednostňovány binární řetězce, přestože mnohdy jsou výhodnější 
proměnné celočíselné nebo reálně-číselné. Nevýhodou u binárního řetězce pak může být nárůst 
jeho délky oproti zápisu v jiném typu řetězce a také omezená přesnost, neboť počet bitů na 
zakódování proměnné je omezený.“ [1] Je to jako v počítači, kdy každá proměnná je uložená 
v předem stanoveném počtu bytů (řetězec má pevnou délku). U některých úloh je určení typu 
kódování složité a je na každém, které kódování zvolí. Dobrá volba může vést k rychleji 
dosaženým výsledkům. Zatím žádná práce neprokazuje, který typ kódování při jaké úloze zvolit a 
ani které kódování je nejlepší a který je nejhorší. 

Gen: je základní stavební jednotkou každého řetězce. Lze jej chápat jako část řetězce, která 
reprezentuje určitou vlastnost. V našem případě je řetězec složen z určitého množství genů. 

Např.: kombinovaný řetězec: 

        gen 

     k=[0, 104, -564.0, VUT] 

Obr. 3.1 Geny v řetězci 

Populace: je to skupina zvoleného počtu řetězců (jedinců). Matematicky lze populaci chápat jako 
matici čísel hodnot nebo symbolů. Tyto číselné hodnoty a symboly se v průběhu vývoje populace 
můžou měnit (v matici to není žádný problém). Změna symbolů charakterizuje vývoj populace. 

 

Obr. 3.2 Řetězce chromozomů v populaci 

Generace: je populace v určitém stádiu vývoje (řešení) GA, popř. její pořadové číslo. Vývoj 
genetického algoritmu běží v tzv. generacích. 

3.1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE GA 
Základní operace genetických algoritmů dle [1] a [2]. 

Inicializace: každý GA potřebuje znát, jakým způsobem by měl na počátku vývoje inicializovat 
populaci tzn., jak může vygenerovat první sadu jedinců, od nichž se bude celý vývoj odvozovat. 
Často se používá náhodná inicializace, která však není vhodná např. při práci s omezeními, kdy 
není třeba populaci naplnit jen nějakými libovolnými jedinci, ale je vhodné vytvořit ji z jedinců 
přípustných. V určitých případech je proto nutné vytvořit vlastní způsob inicializace populace pro 
konkrétní řešený problém. Počáteční populace totiž musí obsahovat dostatek informací, ze 
kterých by GA mohl vyvinout kvalitní řešení, takže by měla rovnoměrně pokrývat celý stavový 
prostor. 
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Změnové (rekombinační) operátory: je to mohutný nástroj ke zlepšování kvality populací, avšak 
jejím důsledkem může být i kopírování jedinců. Nový jedinci můžou právě vzniknout pouze na 
základě změnových operátorů. Základními změnovými operátory GA jsou: 

a) křížení: reprodukční operátor kombinující části chromozomů (rodičů). Simuluje náhodnou 
výměnu informací obsažených v rodičích při vytváření nového potomka. Dva (i více) rodičovské 
řetězce se rozdělí v náhodné pozici, pro rodiče ve stejné pozici (nebo ve více pozicích) a 
navzájem si vymění jednu (nebo více) svou část. Křížením tak vznikají nový jedinci nesoucí 
některé znaky svých rodičů. Působení křížením by mělo vytvářet lepší chromozomy. 

V evolučních algoritmech (EA) obecně mohou být jedinci reprezentováni libovolnou datovou 
strukturou, k níž je samozřejmě třeba vytvořit vlastní operátory křížení. Mluvíme-li ale o GA, 
které využívají lineární chromozomy, můžeme použít křížení  jednobodové, dvoubodové nebo 
vícebodové. Body, ve kterých dochází ke křížení, se volí náhodně. Volbou n bodů křížení se oba 
rodiče rozdělí na n+1 částí. Vlastní křížení probíhá tak, že do prvního potomka se zkopírují např. 
liché části z prvního rodiče a sudé části z druhého rodiče. U druhého potomka je tomu opačně. 
Četnost křížení se volí nastavením pravděpodobnosti křížení, což je jeden ze základních 
parametrů GA (typicky se volí přibližně 0.75). Optimální hodnota závisí na konkrétním řešeném 
problému a stanovuje se empiricky. Přihlíží se také k obecně přijímanému empirickému pravidlu, 
že pro malé populace se nastavuje velká pravděpodobnost křížení a naopak. 

„Bylo pozorováno, že pomocí křížení se dosahuje rychlejšího prohledávání stavového prostoru, 
než pomocí mutace, při použití účelových funkcí, které obsahují nelineární vztahy mezi 
jednotlivými bity řetězců“ [13]. 

tzv. rovnoměrné křížení - rovnoměrné křížení je náhodné křížení. Rodiče se rozdělí na 
jednotlivé geny a rozhoduje se, kterému potomku bude s pravděpodobností 0.5 tento gen 
přidělen. Druhému potomku je přidělen gen z druhého rodiče.. 

Pokud je pravděpodobnost, že ke křížení dojde za určitým bitem, závislá na pozici v řetězci, 
říkáme, že operátor křížení má polohové zaměření. Pokud rozdělení počtu bitů prohozených 
operátorem křížení není rovnoměrné, říkáme, že křížení má distribuční zaměření. Jednobodové 
křížení má maximální polohové a minimální distribuční zaměření, zatímco u rovnoměrného 
křížení je to naopak. Jedno a dvoubodové křížení v homogenní populaci generují málo odlišné 
jednotlivce. Rovnoměrné křížení naproti tomu prohazuje bity nezávisle na jejich pozici. Proto se 
doporučuje používat u menších populací, kde zaručuje prohledání větší oblasti stavového 
prostoru. Ve velkých populacích, kde se rozmanitost chromozomů zajišťuje spíše jejich počtem, 
je vhodnější dvoubodové křížení. 

 

Obr. 3.3 Křížení genů v řetězcích 
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Obr. 3.4 Geometrická interpretace křížení řetězců [1] 

  tzv. maskované křížení: je to křížení, při které se místa křížení nevybírají náhodně, ale 
v přesně definovaných místech podle účelně vytvořené masky. Maska obsahuje kombinaci 
stejného počtu hodnot 0 nebo 1 jako je genů řetězce. Výměna genů rodičů nastává na pozicích, na 
kterých má maska hodnotu 1 (obr. 3.5).   

Maska = [0 1 0 0 1 0] 

RodičA = [a1 a2 a3 a4 a5 a6]  Potomek1 = [a1 b2 a3 a4 b5 a6] 

RodičB = [b1 b2 b3 b4 b5 b6] Potomek2 = [b1 a2 b3 b4 a5 b6] 

RodičA = [1 0 1 1 0 1]  Potomek1 = [1 1 1 1 1 1] 

RodičB = [1 1 1 0 1 0]   Potomek2= [1 0 1 0 0 0] 

Obr. 3.5 Maskované křížení 

 tzv. diskrétní křížení: používá se při něm maska, stejně jako u maskovaném křížení. 
Rozdíl je v tom, že se zde nekříží pouze dva rodiče, ale všeobecně „n“ rodičů (tzv. orgie). Pro 
každého potomka se vygeneruje maska obsahující celé čísla od 1 do „n“ v počtu rovném počtu 
genů rodiče. Jednotlivé geny potomka se poté vybírají z rodičů podle masky tak, že číslo na určité 
pozici masky určuje pořadové číslo rodiče, od kterého se na tu jistou pozici vezme gen (obr. 3.6). 

Maska1 = [1 2 3 3 2 1] 
Maska2 = [2 1 2 1 3 2] 
Maska3 = [3 3 1 2 1 3] 

 

Rodic1 = [a1 a2 a3 a4 a5 a6] 
Rodic2 = [b1 b2 b3 b4 b5 b6] 
Rodic3 = [c1 c2 c3 c4 c5 c6] 

 

Potomek1 = [a1 b2 c3 c4 b5 a6] 
Potomek2 = [b1 a2 b3 a4 c5 b6] 
Potomek3 = [c1 c2 a3 b4 a5 c6] 

Obr. 3.6 Diskrétní křížení 

b) mutace: je základní hybnou silou GA. Na mutaci se obvykle pohlíží jako na méně důležitý, 
druhořadý reprodukční operátor, který dokáže vrátit nazpět neuváženě ztracené hodnoty genů 
(alely), zabraňuje předčasné konvergenci a poskytuje možnosti náhodného prohledávání 
v blízkém okolí „zkonvergované“ populace (blízké okolí je třeba chápat jako množinu 
chromozomů, kteří se liší od jedinců v populaci změnou v minimálním počtu bitů). Mutace ale 
umožňuje GA dostat se z lokálního extrému účelové funkce nebo ze stagnace funkce a umožňuje 
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nalézt nová řešení, která se v populaci ještě nevyskytla. Je to operace, při které náhodně zvolený 
gen (více genů) řetězce, zaměníme za jiný gen ze zvoleného rozsahu. Jak často se uplatní tento 
rekombinační operátor určuje pravděpodobnost mutace, která je dalším ze základních parametrů 
GA. Typicky se nastavuje na hodnotu velice malou a v některých implementacích se dokonce 
dynamicky mění podle míry konvergence populace. Příliš nízká míra mutace způsobuje 
nedostatek nových řešení (chromozomů) potřebných pro pokrok. Naopak příliš vysoká míra 
mutace může způsobit znehodnocování úspěšných jedinců a tím zbytečné prodlužování 
konvergence. Velká míra mutace způsobuje spíše chaotické prohledávání prostoru v okolí 
jedinců. Vlastní mutace probíhá ve své základní podobě tak, že se procházejí všechny bity 
v populaci a s pravděpodobností pmutace je jejich hodnota změněna na jinou.  

„Výzkumy ukazují, že u malých populací by měla být nastavena velká pravděpodobnost mutace a 
opačně. Dá se to vysvětlit tím, že u malých populací mutace napomáhá k prohledání větší části 
stavového prostoru, zatímco u velkých populací je velikost prohledaného stavového prostoru 
zaručena velikostí populace.“[13] 

 všeobecná mutace: hodnota vybraného genu se změní na jinou hodnotu ze zvoleného 
rozsahu g∈(αmin;αmax) 

 

Obr. 3.7 Všeobecná mutace řetězce 

 aditivní mutace: je použitelná pouze u celočíselného nebo reálně-číselného kódování. 
K hodnotě náhodně vybraného genu se přičte (odečte) hodnota ze zvoleného rozsahu. x = g + α,  
α ∈(αmin;αmax). 

 multiplikativní mutace: je použitelná také pouze u celočíselného nebo reálněčíselného 
kódování. Náhodně vybraný gen se vynásobí hodnotou ze zvoleného rozsahu. x = g * α,              
α ∈(αmin;αmax). 

 mutace výměnou pořadí genů v řetězci: při této mutaci si náhodně vybrané geny 
(nejčastěji dva) v řetězci vymění svoji pozici.  

Rodič = [a1 a2 a3 a4 a5] 

Potomek = [a4 a2 a3 a1 a5] 

Obr. 3.8 Mutace výměnou pořadí genů v řetězci 

 mutace výměnou části řetězců: podobné jako u mutace výměnou genů v řetězci, jen 
v tomhle případě se vyměňují celé části řetězců (segmenty). 

Rodič = [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8] 

Potomek = [a1 a5 a6 a4 a2 a3 a7 a8] 

Obr. 3.9 Mutace výměnou části řetězců 

mutace výměnou částí v řetězci: řetězec se rozdělí v náhodné pozici a vniklé části se 
navzájem vymění. 
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Rodič = [a1 a2 a3 a4 a5 a6 : a7 a8] 

Potomek = [a7 a8 a1 a2 a3 a4 a5 a6] 

Obr. 3.10 Mutace výměnou částí v řetězci 

mutace inverzí pořadí genů v řetězci: při této mutaci se náhodně vyberou geny v řetězci a 
invertuje se jejich pořadí. 

Rodič = [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7] 

Potomek = [a4 a3 a2 a1 a5 a6 a7] 

Obr. 3.11 Mutace inverzí části řetězce 

mutace přemístěním pořadí genů v řetězci: při této mutace se náhodně zpřehází vybrané 
geny řetězce. 

Rodič = [a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7] 

Potomek = [a1 a4 a2 a5 a3 a6 a7] 

Obr. 3.12 Mutace přemístěním pořadí genů v řetězci 

Mutace je v GA nevyhnutelnou operací, bez mutace může konvergence výpočtu přijít do 
lokálního extrému a již se z něj nedostat. Není bez ní možná inovace genů. Oproti tomu křížení 
vyhnutelnou operací je. Některé evoluční výpočtové techniky křížení vůbec nepoužívají. 
Nejlepším řešením ve většině případů bývá kombinace křížení a mutace. Mutace přináší do 
výpočtu nové hodnoty (chromozomy) a křížení urychluje hledání. 

Populace: počet jedinců v populaci je jedním z nejdůležitějších atributů, který musíme nastavit, 
pokud chceme GA použít. Volba adekvátní velikosti populace je velice obtížná, protože silně 
závisí na rozsahu problému. Pokud bude populace příliš malá, GA nemusí mít dostatek možností, 
aby identifikoval veškeré rysy řešení. Velká populace naopak může znamenat plýtvání časem při 
zpracovávání nepotřebných jedinců, což může vést ke značnému snížení efektivity výpočtu. 

Velikost překrytí: tento parametr se uplatňuje při náhradě staré generace novou generací jedinců. 
Existují GA s nulovým překrytím, tzn., že využívají nepřekrývající se populace. Všichni jedinci 
z nově vytvořené populace nahradí jedince z předešlé generace. Pokud jsou někteří jedinci shodní 
s některým jedincem z předchozí generace, pak je to pouze vlivem náhody. Nevýhodou tohoto 
překrytí je, že v nové generaci se už nemusí vyskytnout jedinec s takovou kvalitou jako 
v generaci předešlé. To může vést ke kroku zpět a ke zpomalení výpočtu. Jiné implementace GA 
zase naopak zcela záměrně podrobují evoluci pouze část populace, tzn., že každou generaci se 
vytvoří nějaké procento nových jedinců, zatímco zbytek do celé populace se doplní jedinci z 
předchozí generace. Volba překrytí tak může výrazně ovlivnit efektivnost řešení. Vhodná volba 
překrytí je u každého řešeného příkladu jiná a její nejvhodnější určení je dosti složité (určí se 
většinou až efektivností výpočtu při jednotlivých překrytích).  

Nahrazovací strategie: často opomíjeným parametrem GA jsou také nahrazovací strategie. Po 
selekci se z rodičů pomocí reprodukčních operátorů vytvoří sada potomků, které by měly být 
součástí nově vytvářené generace. Které jedince v populaci ale nahradit nově vytvořenými? 
Existuje mnoho přístupů. Je zřejmé, že nahrazovací strategie se neuplatní u GA, který využívá 
nepřekrývající se populace. Tam je vytvořena populace zcela nová, která prostě nahradí starou. 
Pokud se ale použije překrývajících se populací, je třeba rozhodnout, které jedince  nahradit nově 
vzniklými. Potomci mohou např. nahradit své vlastní rodiče, nejhorší nebo náhodně vybrané 
jedince z populace nebo třeba jedince, kterým jsou nejvíce podobné – to často závisí na konkrétní 
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implementaci. Někdy se také nově vygenerovaní jednotlivci prostě připojí k populaci, z níž jsou 
potom odebráni nejhorší jedinci, čímž populace opět získá svou původní velikost. Nové 
chromozomy se tedy do nové generace mohou nebo nemusí dostat – to záleží na jejich kvalitě. 
Nejčastěji používaným přístupem je náhrada nejméně vhodných (nejhorších) jedinců. 

Elitismus: v průběhu vývoje GA je možné, že nejlepší jedinec v populaci vlivem náhodných 
procesů odumře a v nově vytvořené populaci se již neobjeví. GA tak může „zapomenout“ 
nejkvalitnější nalezené řešení, pokud si ho nezapamatuje někde mimo populaci. Elitismus 
představuje způsob, jakým se dá tomuto nežádoucímu jevu předejít. Při jeho použití je nejlepší 
jedinec, popřípadě několik nejlepších jedinců přímo přeneseno do nově vytvářené populace. 
Kvalita nejlepšího řešení nalezeného genetickým algoritmem se pak v průběhu vývoje nemůže 
nikam vytratit, může se pouze zvyšovat. 

Účelová funkce (ohodnocování): je vlastně jediný element GA, který je zcela a beze zbytku 
definován uživatelem a vlastní výpočet ji nemůže nijak ovlivnit ani měnit. Měla by jí být 
věnována maximální pozornost – je to totiž právě ona, která má největší vliv na celý proces 
evoluce, protože její extrém hledáme. Představuje jádro optimalizovaného problému. Pomocí ní 
přiřazujeme každému řetězci hodnotu (kvalitu) z hlediska cíle řešení v problémové oblasti. 
Pomocí účelové funkce se dá určit kvalita řetězce a to, buď přímo, nebo nepřímo přes škálovací 
funkce. Účelová funkce je míra toho, co chceme maximalizovat, resp. minimalizovat (výkonnost, 
produkce, resp. chyba, ztráty …). Vyhodnocení účelové funkce bývá často výpočtově složité, 
skládá se totiž mnohdy z více dívčích kritérií (multikriteriální úloha). Hodnotou účelové funkce 
pro daný chromozom pak vyjadřuje míru přizpůsobivosti jedince danému prostředí tzn., s jakou 
pravděpodobností se daný jedinec prosadí v procesu reprodukce, popř. v tvorbě nové generace. 
Pokud dojde u jedince ke změně, musíme zjistit, zda byla tato změna „výhodná“ ve smyslu 
nějakého hodnotícího kritéria. Je zřejmé, že ne všichni jedinci (každá změna) jsou stejně kvalitní, 
ale předpokládá se, že kvalitu každého jedince lze určit. Tímto hodnotícím kritériem bývá 
v přírodě schopnost přežití a reprodukce. Pro hodnotu, kterou chromozomu (jedinci) účelová (a 
případně ještě škálovací) funkce přiřadí, se v anglické literatuře vžil název fitness value. Protože 
neexistuje český ekvivalent tohoto anglického výrazu, budu v této práci dále používat pro 
hodnoty účelové funkce výraz fitness. 

Fitness: je v terminologii evolučních výpočtů běžně používaný pojem představující míru 
vhodnosti (úspěšnosti, kvality) jedince. Při selekci je vhodné upřednostňovat kvalitnější jedince. 
Fitness každého jedince je závislá na řešené úloze. Je to maximální (minimální) fitness při 
maximalizační (minimalizační) úloze. Fitness vznikne na základě vhodné lineární transformace 
z účelové funkce a je přímo úměrná schopnosti jedince přežít v konkurenčním prostředí. 

Selekce (výběr): jak už název napovídá, operátor selekce v GA představuje ekvivalent Darwinova 
přirozeného výběru. Modeluje princip přežití silnějších jedinců. Jedinci s nejlepšími vlastnosti 
jsou vybírány a rekombinovány s ostatními jedinci. Z populace se vybírají „lepší“ jedinci, kteří se 
pak zúčastní rekombinace během simulované evoluce. Dobré vlastnosti jedinců pak přežívají a 
navzájem se mísí, čímž vytvářejí nové – a pravděpodobně kvalitnější – jedince. Přirozený výběr 
zároveň eliminuje v populaci špatné vlastnosti. Z tohoto náznaku vyplývá, že každá další 
generace by měla být lépe hodnocena, než ta předchozí. Tito „horší“ jedinci ve svém prostředí 
přežívají spíše díky tomu, že mají štěstí, než díky svým vlastnostem a schopnostem. Reprodukce 
(vytváření další generace) zúčastňují tito „horší“ jedinci také, avšak v menší míře, než jedinci 
„lepší“. Nejedná se ale o jednoduché vybrání N nejlepších jedinců z populace – pokud má selekce 
napodobovat skutečné biologické procesy, pak musí zaručit to, že se rekombinace může zúčastnit 
i nejhorší z jedinců v populaci. Toho se většinou dociluje pravděpodobnostními mechanismy 
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výběru jedinců – ke každému chromozomu je na základě jeho fitness jistým způsobem přiřazena 
pravděpodobnost jeho přežití. Způsob výpočtu pravděpodobnosti přežití jedince je závislý na 
použité selekční metodě. Je to dáno tak, že nadprůměrní (silnější) jedinci jsou pro následující 
generaci vybráni s vyšší pravděpodobností, průměrní jedinci se objeví v nové generaci v přibližně 
stejném počtu, ale podprůměrní jedinci v nižším počtu. Tento výběr může probíhat více způsoby, 
které se můžou během jednoho algoritmu měnit, popř. kombinovat. 

Náhodný výběr: je nejjednodušší způsob výběru nové generace. Výběr jedinců do nové 
generace se odehrává bez závislosti na ostatních faktorech (hlavně na hodnotě fitness jedinců) a 
je čistě náhodný, neboť všichni jedinci mají stejnou pravděpodobnost být vybráni. Někteří jedinci 
mohou být vybráni do nové generace i vícekrát. Metoda se samostatná nepoužívá, pouze 
v kombinaci s jinými metodami, protože nezaručuje důležitou vlastnost potřebnou ke 
konvergenci řešení, a to, že úspěšnější jedinci mají mít větší šanci na přežití. 

Ruletová selekce: pravděpodobnost přežití jedince je přímo úměrná jeho fitness. Rozhodnutí, 
zda jedinec přežije a objeví se i v další generaci, se dá představit jako náhodný pokus, ve kterém 
točíme ruletovým kolem (odtud i název metody) a vybíráme vždy toho jedince, na něhož padne 
kulička. Točíme kuličkou tolikrát, až vybereme počet řetězců, kolik potřebujeme do nové 
generace. Přitom platí, že čím má jedinec vyšší fitness, tím více ruletových políček zabírá a tím  
má i vyšší pravděpodobnost být vybrán.  Toto selekční schéma s sebou ale nese i řadu problémů. 
Nevýhodou tohoto výběru je, že při generacích s malých počtem jedinců, může být jeden jedinec 
natolik dobrý, že zabere velkou část ruletových políček. Potom ovšem může nastat jev, že v nové 
generaci bude převaha právě jednoho chromozomu a to může vést ke konvergenci GA do 
určitého bodu (lokálního extrému). Popřípadě může nastat extrémní situace, že pokud by byla 
část č. 6 ruletového kola příliš velká (obr. 3.13), populace by mohla být složena pouze s jednoho 
jedince, který v ní bude obsažen n-krát (podle velikosti). 

 

Obr. 3.13 Ruletová selekce [2] 

Pořadová selekce: pravděpodobnost přežití jedince nesouvisí přímo s jeho kvalitou, ale 
s jeho umístěním v posloupnosti, kde jsou chromozomy seřazeny podle fitness. Předpokládejme 
například, že máme populaci o dvou chromozomech A a B, které mají hodnotu fitness například 
f(A) = 1 a f(B) = 99. Pokud bychom uvažovali úlohu, kdy hledáme maximální fitness je 
chromozom (jedinec) B výrazně lepší. Při použití předcházející metody selekce (ruletová) by 
jedinec B zabíral velkou část ruletového kola. To ovšem není žádané. Tento problém řeší 
pořadová selekce, která nejprve uspořádá chromozomy podle velikosti poř(A) = 1, poř(B) = 2 a 
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nad tímto pořadím proběhne ruletová selekce. Výsledkem je tedy, že pravděpodobnost vybrání do 
nové generace je p(A) = 0,33 a p(B) = 0,67.  

Deterministický výběr: jde opět o modifikaci ruletové selekce. Výběr probíhá ve dvou 
fázích. V první fázi se pro všechny jedince v populaci vypočítá pravděpodobnost jejich přežití. 
Na základě této pravděpodobnosti se určí počet kopií každého jedince v nové populaci: 

 (počet kopií i-tého jedince je pravděpodobnost jeho přežití násobená 
velikostí populace). Tento počet je ale obecně reálné číslo – každý jedinec se do nově vytvářené 
populace zkopíruje pouze tolikrát, kolik udává celá část n(i). Ve druhé fázi se zbývající volná 
místa v populaci, jejichž počet se rovná součtu desetinných částí všech n(i), obsadí tak, že se 
vybere potřebný počet jedinců z populace seřazené podle velikosti desetinných částí n(i). 

Zbytkový stochastický výběr: tato metoda je obměnou deterministického výběru, 
odstraňuje nevýhodu ruletového výběru u malých generací. První fáze probíhá naprosto stejně 
jako deterministický výběr. Obměnou je, že na kole rulety je tolik ukazatelů, kolik je potřeba 
řetězců do nové generace. Tyto ukazatele jsou rovnoměrně rozmístěny po obvodu kola. Točí se 
pouze jednou a na který řetězec ukazatel ukáže, ten je vybrán. 

 

Obr. 3.14 Stochastický výběr [2] 

Turnajová selekce: tato metoda využívá jiného principu výběru než metody předchozí. 
Pro obsazení každého jedince v nové generaci se m-krát uspořádá turnaj (m – velikost populace 
lomený počtem jedinců přijatých do nové generace z každého turnaje). Ze staré generace se 
náhodně vybírají n-tice chromozomů (v nichž se chromozomy buď mohou, nebo nesmí opakovat) 
a do nové generace se vkládají vždy nejlepší jedinci z těchto n-tic. Volbou n se dá také ovlivňovat 
selekční tlak (čím větší n, tím větší selekční tlak). V krajním případě, kdy n = velikosti populace 
a chromozomy se v n-tici nemohou opakovat, by byla nová populace tvořena ze samých 
nejlepších jedinců populace stávající (předčasná konvergence). Turnajový výběr patří k nejčastěji 
používaným metodám výběru, neboť je jednoduchý a má statisticky dobré vlastnosti. 

Výběr na základě míry diverzity: v některých případech je výhodné, aby byli do další 
generace vybráni jedinci od většiny populace (nejlepších jedinců) odlišní. Tito jedinci nesou 
genetické informace, které mohou být pro vývoj prospěšné. Můžou do populace vnést nový směr 
hledání globálního extrému. Obrovskou výhodou to může být tehdy, pokud řešení dlouho 
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stagnuje v lokálním extrému. Jedním ze způsobu výběru je hledat jedince s co nejodlišnějšími 
řetězci, které mají od referenčního řetězce největší euklidovskou vzdálenost.  

( )2
maxi ie r s= ∑ − →  

kde ri jsou geny referenčního řetězce a si jsou geny porovnávaného řetězce. 

Zohledňování věku jedinců: při biologické evoluci je důležitým činitelem věk jedince. Musí 
docházet k náhradě starších mladšími a úspěšnost nehraje žádnou roli. Tento činitel lze uvažovat i 
při některých algoritmech. Věk se určuje podle počtu generací, kterými jedinec prošel beze 
změny. Experimentálně se potvrdilo, že je výhodné nahrazovat starší jedince novými. Je to 
účinnější než čekat na náhodné nevybrání jedince při výběru další generace. Snižuje se tím snaha 
populace stagnovat v lokálním extrému [1]. 
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4 NÁVRH GENETICKÉHO ALGORITMU PRO ZADANOU 

OPTIMALIZA ČNÍ ÚLOHU  

4.1 Parametr určující kvalitu jedinců v algoritmu 
Pro zadanou síť se bude pomocí algoritmu hledat nejvhodnější kombinaci spínacích prvků. 
Hodnotícím kritériem pro algoritmus je cena za nedodávku elektrické energie k zákazníkům, 
respektive cena, kterou ušetří dodavatel tím, že k nedodávce energie nedojde. Zjišťování ceny za 
zamezení nedodávky (ušetřené částky) elektrické energie není součástí této práci a vhodnost 
daných kombinací je tedy již předem známa. Je známa proto, že jsou známy všechny možné 
kombinace, které mohou spínací prvky na síti vytvořit. Pro všechny možné kombinace spínacích 
prvků sítě byly pomocí metody Monte Carlo a posléze pomocí ohodnocovaní funkce přiděleny 
fitness hodnoty. Je tedy patrné, že pro algoritmus bude hlavním úkolem nalézt právě řešení, kdy 
uspořená částka bude co nejvyšší. To znamená kombinaci spínacích prvků s nejvyšší hodnotou 
fitness. 

Fitness hodnota je udělena každé kombinaci spínacích prvků na síti a to vzestupně od nejhoršího. 
Nejhorší kombinace má hodnotu fitness 1, druhá nejhorší 2 atd. Nejlepší jedinec má hodnotu 
fitness rovnu 6561. 

4.2 Možnosti spínacích prvků použitelných pro optimalizaci 
sítě VN 

 
Obr. 4.1 Schéma sítě pro návrh genetického algoritmu 

Každá síť musí mít schopnost plnit požadovanou funkci. K zajištění plynulosti dodávky 
elektrické energie potřebujeme síť dostatečně a selektivně chránit. Vhodně navrhnout spínací 
(odpojovací, vypínací) prvky tak, aby při poruše v části sítě byla odpojena vždy co nejmenší část 
(oblast). Při vzniku poruchy v síti je nejprve potřeba vypnout zkrat (odpojit od zdroje) a poté 
postiženou část odpojit od zbytku sítě. K tomu slouží odpojovače a vypínače. 
K odpojování částí distribučních sítí se běžně používá tří druhů spínacích  prvků: 

a) odpojovače místně ovládané (OMO) – slouží k připojování a odpojování nezatížených 
elektrických obvodů a k viditelnému odpojení elektrických zařízení od napájecího napětí. 
Manipulaci (spínání, odpojování) s místně ovládaným odpojovačem musí provádět 
pracovník přímo v místě, kde se odpojovač fyzicky nachází, neboť je s ním možno 
manipulovat pouze ručně (mechanicky). Vzhledem k nemožnosti snadné manipulace 
s místně ovládaným odpojovačem se jej využívá k odpojení části vedení při údržbě a k 
odpojování částí vedení, poté co na něm došlo k poruše. Odpojení vedení při poruše za 
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místně ovládaným odpojovačem je časově zdlouhavé, neboť je nutno celou oblast odpojit 
od zdroje, poté ručně vypnout odpojovač a následně připnout síť ke zdroji, což u hůře 
dostupných odpojovačům může trvat i několik hodin. Místně ovládaný odpojovač je 
z hlediska pořizovacích nákladů nejlevnější varianta.  

b) odpojovače dálkově ovládané (ODO) – jeho vlastnosti z hlediska elektrického jsou stejné 
jako u odpojovače místně ovládaného. Velkou předností dálkového ovládání je rychlost se 
kterou může dojít k vypnutí odpojovače. Úsek může být dálkově odpojen okamžitě poté 
co je vypnut zkrat (vypnuto napájení) a nemusí se čekat na příjezd obsluhy, která by jej 
ručně vypnula. Po odpojení části sítě s poruchou může být ve velmi krátkém čase opět 
zbytek neporušené sítě připnut ke zdroji. 

 

Obr. 4.2 Odpojovač vedení VN [14] 

c) reslosery (REC) – jsou vypínače vybavené ochranami. Jako vypínač je recloser schopen 
odpojit vedení i při zkratu a proto jsou důležité zejména v místech, kde je nutné okamžité 
odpojení poškozené části vedení bez nutnosti omezování dodávek elektrické energie do 
nepoškozených částí. Toto umožňuje nejen vysoká rychlost vypnutí, ale i souhrn všech 
automatizačních a ochranných funkcí recloseru. Z hlediska pořizovacích nákladů je 
recloser nejdražší varianta. 

 

 

Obr. 4.3 Recloser umístěný na vedení VN [15] 
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Přehled typických míst umístění spínacích prvků (odpojovačů, vypínačů) [12]: 
• na kmeni vedení – slouží k odpojení celého vedení 
• na odbočkách vedení – v místě rozvětvení vedení, slouží k odpojení určité větve vedení 
• na dlouhých odbočkách – lze umístit více spínacích prvků, slouží k odepnutí části vedení 
• na odbočkách k důležitým odběratelům – eliminace poruch za odběratelem (reclosery) 

4.3 Návrh kódování spínacích prvků vedení do algoritmu 
4.3.1 binární kódování – při zakódování binárním řetězcem bychom potřebovali na jeden typ 

spínacího prvku dva bity. Např. OMO = 00. ODO = 01. REC = 10. Při námi řešené síti v níž 
navrhujeme šest prvků by řetězec měl délku rovnu 12 bitů. Toto řešení má nevýhodu při použití 
rekombinačních operátorů. Při mutaci by mohl vzniknout prvek zakódovaný jako 11, což 
v našem případě není žádný reálný prvek vedení. V algoritmu by bylo potřeba doplnit podmínku, 
která by vznik takto zakódovaného prvku vyloučila. Při křížení v libovolné pozici 12-i bitového 
by také mohl vzniknout zakódovaný prvek 11. Řešením by bylo nedělat křížení v libovolných 
pozicích, ale pouze křížení mezi jednotlivými prvky v řetězci, což vede ke zbytečně ke 
komplikaci při programování algoritmu. Výše uvedené vlastnosti binárního zakódování úlohy 
nevyloučili jeho použití pro jiné úlohy. Jeho použití je vhodné pro úlohy, kde je počet 
zakódovaných prvků roven 2x, tzn. násobku dvou. Při řešení této úlohy pomocí binárního 
zakódování je teoreticky počet všech možných řešení (i s možností kódu 11) roven 216=65536. 

4.3.2 celočíselné kódování – při zakódování celočíselným řetězcem se zvolí zakódování 
prvků např. OMO = 0, ODO = 1, REC = 2. Každý prvek v řetězci má pouze „jeden bit“ (pozici) a 
proto již není možné křížením a mutací (na prvky 0, 1 a 2) dosáhnout nezakódovaného prvku. 
Tato varianta kódování je pro naši úlohu vhodná. Při celočíselném zakódování úlohy je počet 
všech možných řešení roven 38=6561. I tohoto důvodu je celočíselné kódování výhodnější. 

4.3.3 reálně-číselné kódování – tento způsob kódování je také pro naši síť použitelný, ale 
užití desetinných míst, které toto zakódování umožňuje je pro tak málo prvků zbytečné. 
Zakódování by se nejspíše volilo stejné jako v předchozím případě. Tento způsob kódování by se 
spíše hodil pro rozsáhlejší úlohy. Počet možných řešení při použití tohoto zakódování je stejné 
jako u celočíselného kódování, tedy 38=6561. 

4.3.4 symbolické kódování – je jednoduchou variantou zakódování, kdy můžeme 
jednotlivým prvkům přidělit zkratky nebo symboly. Nevýhodou zkratek je jejich velikost, kdy na 
jeden prvek použijeme více „bitů“ (pozic). Užití symbolů nemusí být také vhodné, neboť některé 
programy nemusí tyto symboly znát a nemusí s nimi umět pracovat. Samozřejmě lze použít i 
jednopísmenné označení a tím se smazává rozdíl mezi symbolickým a celočíselným řetězcem, 
kdy jsou si obě varianty rovny a rovněž je si rovna suma všech možných řešení. 

4.3.5 kombinované kódování – je to směs možných výše uvedených kódování. Užití tohoto 
řetězce je pro danou úlohu zbytečné, ale ne nereálné. Zakódování jednotlivých spínacích prvků 
v jedné a tak jednoduše zakódovatelné úloze do různých typů kódů je nesmyslné. 

 

 

 



   26

4.4 Struktura výpo četního programu pro zadanou optimalizační 
úlohu 

 

Obr. 4.4 Struktura algoritmu 

Popis algoritmu pomocí obrázku 4.5: 

řídící funkce -  nastavíme v ní požadované parametry algoritmu 

ad 1 a 2 -  z řídící funkce se nastavené parametry zašlou do „vyhodnocení“ a zároveň přijde 
příkaz  do „generátoru jedinců“ na vytvoření první generace (populace) o námi zvoleném počtu 
jedinců. 

generátor jedinců – slouží k vytvoření nové generace jedinců při počátku výpočtu 

ad 3 –  takto vytvořená nová generace (populace) jedinců se nahraje do „ohodnocení“. 

ohodnocení – přidělí jedincům hodnotu fitness dle ohodnocovací funkce. 

ad 4 – takto ohodnocená generace (populace) jedinců se nahraje do „vyhodnocení“. 

vyhodnocení – zkontroluje, zda se v této generaci nenachází námi hledané nejlepší řešení 
(jedinec). 

ad 5 – pokud nejlepší řešení není nalezeno postupuje populace na selekci 

selekce – slouží k výběru jedinců vhodných se zúčastnit rekombinace (křížení a mutace) 

ad 6 – dochází k přesunu vybraných jedinců na křížení.  

křížení – dochází v něm ke křížení vybraných jedinců a vzniknou tak jejich potomci – nová 
generace (populace). 

ad 7 – někteří z nově vzniklých jedinců se podrobí mutaci  

mutace – dochází zde k mutaci genů v některých jedincích.  

ad 8 – po mutaci pokračuje „nová“ populace na „ohodnocení“, kde se opět každému jedinci 
přiřadí hodnota fitness. 

ad9 – pokud je součástí populace nejlepší jedinec (námi hledaný) je nahrán do řídící funkce 
a algoritmus je u konce 

ad 4 až ad 8 – pokud není nejlepší řešení (jedinec) nalezen pokračuje algoritmus ve smyšce 
pořád dokola od bodu 4 do bodu 8 než je nejlepší jedinec nalezen nebo do doby, kdy je vykonán 
maximální počet nastavených cyklů (generací) a uplatní se zastavovací pravidlo. 
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4.5 Způsob výběru (selekce) a rekombinace jedinců 

 
Obr. 4.5 Způsob výběru jedinců k rekombinaci 

Struktura výběru je naznačena na obrázku 4.5. Z populace jsou náhodně vybráni čtyři jedinci. 
Jsou rozděleni do dvojic a ze dvojce je vybrán vždy ten, kterému je přidělena vyšší hodnota 
fitness. Jedinci jsou z populace vybíráni náhodně a tak se může stát, že některý jedinec bude 
vybrán vícekrát. U velmi malých populací se dokonce může stát, že bude nejlepší jedinec 
vybírán velmi často a tím bude docházet ke křížení pouze jeho sama tzn., nebudou moci 
vznikat nový jedinci a populace uvázne v lokálním extrému. 

Jako rekombinace je myšleno křížení a mutace. Pro křížení je v našem případě potřeba dvou  
jedinců (rodičů) mezi kterými  křížení proběhne. Náhodně se zvolí pozice, ve které dojde 
k rozdělení obou rodičů na dvě části a dojde k výměně prvních částí. Tím vzniknou dva 
potomci složení ze dvou částí, přičemž každá část je od jiného rodiče (obr. 3.3). Pro mutaci 
stačí jeden jedinec, u kterého dojde ke změně náhodně vybraného genu.   

4.6 Průběh vývoje algoritmu pro zadanou úlohu 

 
Obr. 4.6 Grafický průběh vývoje algoritmu 
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V grafickém průběhu vývoje genetického algoritmu je vidět jakým způsobem dochází v algoritmu 
k vývoji až po nalezení nejlepšího řešení při při pravděpodobnosti mutace 0,5 a pravděpodobnosti křížení 
rovné 0,7 a populaci o 24 jedincích. V grafu je vidět závislost fitness hodnoty nejlepšího nalezeného 
jedince v populaci na počtu generací, které algoritmus provedl.  

Zelená klikatící se čára zaznamenává nejlepšího nalezeného jedince v průběhu celého algoritmu. Je to 
prakticky elitismus, kdy si pamatujeme nejlepšího jedince, který se během simulace algoritmu objevil. 

Modrá klikatící se čára zaznamenává nejlepšího nalezeného jedince populace v dané generaci. Je na 
něm dobře patrná degradace algoritmu okolo desáté generace, kdy se v populaci nenachází tak kvalitní 
jedinec, jako v předešlých generacích. Degradace nejlepšího řešení algoritmu je možná pouze tehdy, 
pokud není v algoritmu zavedený elitismus. Elitismus si totiž nejlepší řešení pamatuje a neustále ho 
v populaci zachovává. 

Červená čerchovaná čára zakresluje nejvyšší možnou dosaženou hodnotu fitness. Je to fitness hodnota 
nejlepšího možného řešení (rozmístění prvků na síti).  

4.7 Nejlepší řešení hledané algoritmem 

 

Obr. 4.7 Rozmístění spínacích prvků na síti u nejlepšího řešení  
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5 VLIV NASTAVENÍ PARAMETR Ů ALGORITMU NA JEHO 

KONVERGENCI  

5.1 PARAMETRY OVLIV ŇUJÍCÍ KONVERGENCI ALGORITMU  
Jak napovídá název této kapitoly, nastavení jistých prvků ovlivňuje rychlost s jakou nalezne 

algoritmus námi hledané nejlepší, popř. přijatelně dobré řešení. Rychlost konvergence algoritmu 
lze ovlivnit různým nastavením parametrů. Některé parametry se dají ovlivňovat a měnit snadno, 
některé už vyžadují složitější zásah do programu. 

Jako nejjednodušší se jeví rekombinační operátory. Lze u nich jednoduše nastavit míra jejich 
vlivu na algoritmus. Jejich nastavení je v algoritmu řešeno v zadávací hlavičce kde se nastavuje 
pravděpodobnost s jakou má daný rekombinační operátor vývoj algoritmu ovlivnit. 

V zadávací hlavičce je možno nastavit jednoduše nastavitelné parametry algoritmu jako jsou: 

 

Obr. 5.1 Zadávací hlavička algoritmu 

Pravděpodobnost křížení – nastavením této hodnoty mezi nulou a jedničkou se určuje s jakou 
pravděpodobností dojde v dané generaci ke křížení dvou jedinců. Tato pravděpodobnost funguje 
tak, že se nechá pomocí funkce „rand“ vygenerovat náhodné číslo mezi nulou a jedničkou. Pokud 
je toto číslo vyšší než námi nastavená hodnota „pravdepodobnost_krizeni“ k provedení křížení 
nedojde. Pokud je tato vygenerovaná hodnota nižší dojde ke křížení mezi jedinci a vzniku jejich 
potomků (nových jedinců).  

Pravděpodobnost mutace – princip je stejný jako u pravděpodobnosti mutace. Opět se nastavuje 
„pravděpodobnost_mutace“ mezi nulu a jedničku. Porovnává se nastavená hodnota 
pravděpodobnosti mutace s hodnotou vygenerovanou pomocí funkce „rand“. Pokud je 
pravděpodobnost vygenerovaná hodnoty vyšší než nastavená k mutaci nedojde, pokud je nižší 
k mutaci dojde. 

To že je splněna podmínka mutace ještě neznamená, že k mutaci dojde. Mutace funguje tak, že je 
náhodně vybrána pozice v některém jedinci a u něj dojde ve zvolené pozici k náhradě původního 
genu novým genem ze zvoleného rozsahu. V našem případě buď 0, 1 nebo 2. Z toho vyplývá, že 
se na pozici může objevit stejné číslo, které tam před mutací již bylo, tzn. z pohledu algoritmu 
k mutaci nedošlo. 

Počet jedinců – tímto parametrem se nastavuje počet jedinců v populaci, tzv. velikost populace. 

Počet generací – parametr určující kolikrát dojde k cyklu (opakování) algoritmu (viz obr. 5.1 
struktura algoritmu bod 4 až 8). Algoritmus se ukončí buď dosažením tohoto nastaveného 
maximálního počtu generací nebo nalezením nejlepšího řešení.  

Počet opakování – tímto parametrem se nastavuje kolikrát se má daná simulace opakovat. Vyšším 
počtem opakování spouštíme algoritmus vícekrát a tím eliminujeme náhodné výsledky dosažené 
algoritmem. Náhodným výsledkem je myšlena např. rychlá konvergence zapříčiněná nelezením 
nejlepšího řešení hned v první generaci. 
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Způsob výběru (selekce) jedinců – tento parametr může mít významný vliv na konvergenci 
algoritmu. Logické je vybírat k rekombinaci nejlepší jedince, ale nemusí být nejvhodnější řešení, 
protože i ten nejhorší jedinec může nést výhodnou informaci. Najít vhodný způsob selekce je 
proto velmi obtížné. 

Algoritmus lze dále ovlivňovat parametry, které vyžadují složitější zásah do struktury programu a 
jejich nastavení není jednoduché. Mezi ně patří například: 

Elitismus -  při změně tohoto parametru je nutný zásah do struktury programu, kdy je nutné aby 
si program neustále pamatoval nejlepší dosažené řešení (řešení s nejvyšší hodnotou fitness) a při 
každé operaci s ním počítal. Pokud by došlo v nejlepším řešení k nějaké změně, např. k mutaci, 
program musí vyhodnotit, zda je tato změna pro algoritmus úspěšná a zda došlo ke zvýšení 
hodnoty fitness u nově vzniklého jedince. Pokud ne, tak se musí do populace znovu nejlepší 
nalezené řešení vrátit. 

Dynamicky se měnící proměnné – v průběhu algoritmu lze některé proměnné dynamicky měnit 
podle průběhu vývoje algoritmu. Nejsnazší dynamicky se měnící proměnné jsou 
pravděpodobnost mutace a pravděpodobnost křížení. Pokud algoritmus nedokáže několik 
generací najít lepšího jedince, můžou se obě pravděpodobnosti zvyšovat a hlavně pomocí 
pravděpodobnosti mutace přinést do vývoje algoritmu nové informace. Toto řešení může velkou 
měrou přispět k rychlosti vývoje algoritmu, ale znehodnocuje testování konvergence algoritmu 
při určitém nastavení parametrů, tzn. nelze testovat konvergenci pevně nastavených parametrů. 

Počet mutací – je jedním z parametrů, který lze dynamicky měnit. Pokud by algoritmus nenašel 
několik generací lepší řešení, zvýšil by se počet mutací. 

5.2 Nastavení parametrů použitých při simulace a jejich vliv 
na konvergenci algoritmu 

Pro zhodnocení kvality algoritmu je nutné odzkoušet velkou škálu nastavení různých 
parametrů genetického algoritmu. Nejlepší by bylo odzkoušet všechna možná nastavení všech 
parametrů, které lze měnit. To však není zcela možné, neboť možných nastavení je obrovské 
množství. Také malé krokování parametrů (malá změna dvou po sobě nastavených parametrů) 
nevede k velké změně výsledků a pouze prodlužuje čas potřebný ke zhodnocení celého algoritmu. 
Proto je pro testování vhodné zvolit si parametry, které nejvíce ovlivňují konvergenci algoritmu a 
ty po vhodně zvoleném kroku měnit. U některých proměnných parametrů je i zbytečné používat 
určitý rozsah nastavení, neboť toto nastavení nepřispívá ke zrychlení konvergence. Například: 
pokud bychom dali počet jedinců rovný jednomu, tak nemůže probíhat křížení a jediná změna by 
byla možná pomocí mutace. 

Jako nejsnáze měnitelné a zároveň mající největší vliv na konvergenci se jeví 
pravděpodobnost mutace a pravděpodobnost křížení. Oba tyto parametry se budou během 
simulace měnit. Nastavení pravděpodobnosti křížení jsem bylo zvoleno od 0,5 po 1 po kroku 0,1. 
Pravděpodobnost mutace jsem byla zvolena od 0 po 0,5 po kroku 0,1. To znamená, že jen tyto 
dva proměnné parametry zapříčiní nutnost 36 simulací. Dalším prvkem, který se bude měnit je 
velikost populace (počet jedinců v populaci). Zvoleny byly velikosti populace od 8 do 64 jedinců 
s krokem o velikosti 8 jedinců. Tímto parametrem se nám počet simulací zvětšil na 288. Počet 
mutací bylo zvoleno vzhledem k velkému počtu simulací jako počet jedinců v populaci lomeno 8. 
Je tedy pro každou velikost populace pevně dán. Pro 8 jedinců v populaci je to jedna mutace atd. 
Důležitým parametrem, kterým může ovlivnit konvergenci je elitismus. Proto jsou provedeny 
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simulace bez elitismu i s elitismem. Tím narostl počet simulací ještě dvakrát na počet 576. Každá 
simulace se musí ještě několikrát opakovat, aby se snížilo riziko náhodných simulací (simulace 
s výsledkem velmi se lišícím od průměrné hodnoty) a získalo se tím přesnější průměrné hodnoty. 
Každá simulace byla opakována 500 krát kromě simulací o velikosti populace 8 až 32 bez 
elitismu, které byly opakovány dokonce 1000 krát. To znamená, že výpočet (simulace) 
genetického algoritmu proběhl celkem 360000 krát. Aby výpočet každého algoritmu při 
nenalezení nejlepšího řešení nepokračoval až do nekonečna, je nutné omezit výpočet maximálním 
počtem generací. Tento počet jsem zvolil na hodnotě 250. Je to podle zkušebních simulací 
dostatečná hodnota pro určení vhodných nastavení algoritmu. 

5.2.1 Vliv nastavení parametrů na populaci o 8 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.2 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 8 jedinců v populaci 

250 249,751 249,751 250 250 250 0 
248,583 248,318 247,724 247,905 248,537 245,782 0,1 
243,101 241,606 240,575 242,809 242,724 241,391 0,2 
234,574 234,124 233,323 230,524 234,016 229,786 0,3 
223,998 224,149 220,374 222,802 221,642 222,163 0,4 
212,412 209,886 210,168 209,407 213,818 207,419 0,5 

M
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.1 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 8 jedinců v populaci 

Simulace, která se nechala 1000 krát proběhnout (vypočítat) algoritmus a to pro všechny 
zvolené kombinace nastavení parametrů, byl zjištěn průměrný počet generací potřebných pro 
nalezení nejlepšího řešení algoritmu. Nesmí se zapomenout na to, že je nastaven strop počtu 
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generací na hodnotě 250. Proto nemůže nikdy průměrný počet generací dosáhnout hodnoty vyšší  
než 250. Tyto průměrné počty generací jsou zaznamenány v tabulce 5.1 a zakresleny v obrázku 
5.2. Pokud tedy byl zjištěn výsledek, že algoritmus skončil v 250-té generaci, tak buď našel v této 
generaci nejlepší řešení nebo pravděpodobněji nenašel nejlepší řešení a algoritmus byl ukončen 
podmínkou maximálního počtu generací. 

Z tabulky 5.1 a obrázku 5.2 je patrné, že zvyšující se obě pravděpodobnosti (mutace i 
křížení) má příznivý vliv na konvergenci algoritmu. Při minimální pravděpodobnosti mutace a 
křížení algoritmus ukončil výpočet vždy v 250-té generaci, naopak při maximální 
pravděpodobnosti mutace a křížení algoritmus konvergoval průměrně v 207,4 generaci.   

Z vypočtených hodnot pro populaci o velikosti 8 jedinců je patrné, že při tak malém počtu 
jedinců a žádné pravděpodobnosti mutace není algoritmus schopen nalézt nejlepší řešení i když je 
pravděpodobnost křížení na jakékoliv hodnotě. Z toho lze usoudit závěr, že algoritmus bez 
mutace se během vývoje dostane do lokálního extrému a není schopen se z něj dostat. Je to z části 
dáno strukturou programu, který součástí selekce náhodně vybírá z populace jedince a ty potom 
ve dvojicích porovnává. Do rekombinace se dostanou nejlepší z dvojce jedinců (s nejvyšší 
hodnotou fitness). Pokud je generace malá, tak pravděpodobnost toho, že bude k selekci a 
následně k rekombinaci mnohokrát vybrán a posílán nejlepší jedinec v populaci je velká. Proto se 
algoritmus dostane do lokálního extrému v blízkosti tohoto nejlepšího jedince a bez mutace se 
z něj není schopen dostat tzn., že v populaci se objeví pouze jedinci, kteří mají podobnou skladbu 
genů jako nejlepší jedinec, popřípadě může být populace složena pouze z jednoho jedince, který 
se tam vyskytuje n-krát (podle velikosti populace).  

Pokud bychom hodnotili jednotlivé rekombinační operátory, tak z tabulky 5.1 je patrné, že 
pro populaci o osmi jedincích má větší vliv na konvergenci algoritmu mutace. Mutace od 
pravděpodobnosti 0 po pravděpodobnost 0,5 průměrně sníží počet generací potřebných k nalezení 
nejlepšího řešení o 40 (příklad výpočtu pro pravděpodobnost křížení 0,8: 250 - 209,407 = 
40,593), kdežto pravděpodobnost křížení od 0,5 po 1 průměrně sníží počet generací potřebných 
k nalezení nejlepšího řešení o 3 (příklad výpočtu pro pravděpodobnost mutace 0,3: 234,574 - 
229,786 = 4,788). 

Z výsledků simulace je tedy patrné, že u populace o osmi jedincích má na vývoj algoritmu 
příznivější vliv mutace. Vývoj je tedy dán spíše náhodným prohledáváním prostoru v okolí 
jedinců (tedy mutací), než vývojem pomocí křížení, tzn. předáváním genů z rodičů na potomky 
(na novou populaci). 

Z výsledků simulace je i patrné nejlepší nastavení parametrů pro populaci o 8 jedincích bez 
vlivu elitismu: pravděpodobnost mutace rovna 0,5 a pravděpodobnosti křížení rovna 1. 
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5.2.2 Vliv nastavení parametrů na populaci o 16 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.3 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 16 jedinců v populaci 

249,751 249,255 249,257 249,262 249,260 249,752 0 
246,076 245,858 243,999 244,765 243,510 244,935 0,1 
237,366 236,105 238,667 235,452 234,107 231,285 0,2 
198,047 191,346 192,597 192,853 189,257 191,160 0,3 
178,547 178,950 179,716 173,840 175,931 175,213 0,4 
169,978 163,334 165,799 166,314 164,835 163,156 0,5 

M
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.2 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 16 jedinců v populaci 

Simulací pro 16 jedinců v populaci se nechal stejně jako v předcházejícím případě 1000 krát 
proběhnout (vypočítat) algoritmus a to pro všechny zvolené kombinace nastavení parametrů. 
Zjistilo se, jaký průměrný počet generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. 
Tyto průměrné počty generací jsou zaznamenány v tabulce 5.2 a zakresleny v obrázku 5.3. 
Nesmíme opět zapomenout na to, že je nastaveno zastavovací pravidlo algoritmu na počtu 
generací rovno 250. Proto nemůžeme nikdy dosáhnout vyšší hodnoty počtu generací než 250. 

Z vypočtených hodnot, které jsou zapsány v tabulce 5.2 a zakresleny na obrázku 5.3 je 
patrné, že stejně jako u populace s osmi jedinci má na vývoj algoritmu větší vliv mutace než 
křížení. Při nulové pravděpodobnosti mutaci dokonce algoritmus nebyl téměř schopen nejlepší 
řešení nalézt a pokud jej nalezl, tak jen velmi zřídka. Snížení potřebného počtu generací pro 
nalezení nejlepšího řešení algoritmu vlivem mutace je od pravděpodobnosti mutace 0 po 0,5 
průměrně o 83 (pro pravděpodobnost křížení 0,8: 249,262 – 166,314 = 82,948), kdežto snížení 
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průměrného potřebného počtu generací pro nalezení nejlepšího řešení je vlivem 
pravděpodobnosti křížení od 0,5 po 1 pouze o 4 (pro pravděpodobnost mutace 0,2: 237,366 – 
231,285 = 6,081). 

Zajímavostí je, že pro pravděpodobnost mutace 0 až 0,2 se s každým krokem průměrný počet 
generací potřebný pro nalezení nejlepšího řešení příliš nezmenšoval. Ale pro krok mezi 
pravděpodobností mutace 0,2 – 0,3 došlo k výraznému poklesu tohoto počtu generací. Poté pro 
pravděpodobnost mutace od 0,3 do 0,5 již nejsou rozdíly mezi jednotlivými nastaveními tak 
velké. Z toho lze usoudit, že do pravděpodobnosti mutace 0,2 neměl na vývoj algoritmu žádný 
rekombinační operátor skoro žádný vliv. Ale od pravděpodobnosti mutace 0,3, kdy došlo pro tuto 
populaci k razantnímu snížení průměrného počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího 
řešení, tomu tak není a vliv mutace na vývoj algoritmu je výrazný. S dalším zvyšováním 
pravděpodobnosti mutace již nedochází k tak razantnímu zlepšení a vliv obou rekombinačních 
operátorů se začíná dorovnávat. 

Vypočtený velký rozdíl průměrného počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího 
řešení mezi pravděpodobností mutace 0,2 a 0,3 je dán nejspíše tím, že malá pravděpodobnost 
mutace (0 – 0,2) pro tuto populaci nebyla schopna tak obsáhle prohledávat prostor kolem jedinců. 
Až od pravděpodobnosti mutace 0,3 bylo možné efektivněji prohledávat prostor kolem jedinců a 
tím snáze nalézt jedince přinášející výhodné informace. U populace s 8-mi jedinci se tento jev 
neprojevil, neboť algoritmus neměl k dispozici takové množství jedinců, kolem kterých by se dal 
prostor prohledat. 

Pro tuto velikost populace lze použít z části stejné hodnocení, jako pro populaci s 8-mi 
jedinci. Větší vliv na konvergenci algoritmu má pravděpodobnost mutace. Je tedy vhodnější 
náhodně prohledávat prostor v okolí jedinců, než spoléhat na vývoj pomocí křížení. 
Nejvýhodnější nastavení parametrů pro populaci o 16 jedincích bez vlivu elitismu bude proto 
také shodné: pravděpodobnost mutace rovna 0,5 a pravděpodobnosti křížení rovna 1. 

5.2.3 Vliv nastavení parametrů na populaci o 24 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.4 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 24 jedinců v populaci 
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248,524 247,280 246,791 247,783 245,820 244,822 0 
220,461 217,527 212,134 214,173 214,633 209,661 0,1 
192,255 186,822 181,281 178,729 177,685 173,016 0,2 
164,883 165,226 163,441 159,326 161,942 155,397 0,3 
151,920 152,961 145,577 152,669 145,165 140,233 0,4 
143,751 141,740 141,159 143,393 137,860 136,402 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.3 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 24 jedinců v populaci 

Simulací pro 24 jedinců v populaci se nechala stejně jako v předcházejících případech 1000 
krát  vypočítat(proběhnout) algoritmus a to pro všechny zvolené kombinace nastavení parametrů. 
Zjistilo se, jaký průměrný počet generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. 
Průměrný počet generací pro každé nastavení je zaznamenán v tabulce 5.3 a zakresleny v obrázku 
5.4. Nesmíme opět zapomenout na to, že zastavovací pravidlo je nastaveno na počtu generací 
rovno 250. 

I pro tuto velikost populace platí stejný předpoklad, že větší vliv na konvergenci algoritmu 
má pravděpodobnost mutace oproti pravděpodobnosti křížení. Rozdíl mezi průměrným počtem 
generací potřebným k nalezení nejlepšího řešení (jedince) pro nejnižší a nejvyšší 
pravděpodobnost mutace je přibližně 106 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 246,791 – 141,159 = 
105,632). Kdežto rozdíl mezi průměrným počtem generací potřebným k nalezení nejlepšího 
řešení pro nejnižší a nejvyšší pravděpodobnost křížení je pouze přibližně 10 (pro 
pravděpodobnost mutace 0,3: 164,883 – 155,397 = 9,486). 

Skok v průměrné potřebě počtu generací ke konvergenci algoritmu mezi dvěma po sobě 
nastavenými pravděpodobnostmi mutace již není tak výrazný, jako v předcházejícím případě pro 
populaci o 16 jedincích, protože se v tomto případě jedná o více téměř stejných skoků. Skoky 
mezi dvěma po sobě nastavenými pravděpodobnostmi mutace jsou patrné od pravděpodobnosti 
mutace 0 po pravděpodobnost 0,3. Pro tyto pravděpodobnosti mutace nemá jakékoliv nastavení 
pravděpodobnosti křížení na vývoj algoritmu významný vliv. Každé navýšení pravděpodobnosti 
mutace o 0,1 znamená snížení průměrného počtu generací, při kterém algoritmus konvergoval, 
asi o 30. Pro pravděpodobnosti mutace od 0,3 po 0,5 již není snížení počtu generací potřebných 
pro nalezení nejlepšího řešení tak výrazné a pohybuje se pro každý krok okolo 10. Pro  
pravděpodobnosti mutace 0,4 a 0,5 se vliv obou rekombinačních operátorů dorovnává. 

Snížení rozdílů průměrného počtu generací mezi pravděpodobnostmi mutace 0,3 až 0,5 je 
zapříčiněno tím, že vyšší míra mutace už není schopna tak efektivně prohledávat prostor kolem 
jedinců, respektive je prostor již dobře prohledáván a vyšší míra mutace způsobuje to, že jsou  
jedinci nalézáni vícekrát.    

Průměrný počet generací potřebných k nalezení nejlepšího řešení při pravděpodobnosti 
mutace 0,3 v generaci o 24 jedincích je dokonce o něco nižší než u generace o 16 jedincích a 
pravděpodobnosti mutace 0,5. Výrazné snížení průměrného počtu generací potřebných pro 
nalezení nejlepšího řešení algoritmu o 24 jedincích je dáno tím, že při větším počtu jedinců (než 
v předcházejících případech) je prostor prohledaný pomocí mutace větší a i při malých 
pravděpodobnostech mutace.  
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Z toho vyplývá, že pokud bychom chtěli zachovat stejné průměrné počty generací pro tyto 
dvě populace (o 16 a 24 jedincích), při zvýšení počtu jedinců v populaci o jednu třetinu stačí mít 
pravděpodobnost mutace přibližně na polovině původní hodnoty.  

Nejlepší nastavení parametrů algoritmu pro populaci o 24 jedincích bez vlivu elitismu je 
stejné jako v předcházejících případech. Pravděpodobnost mutace rovna 0,5 a pravděpodobnost 
křížení rovna 1. 

5.2.4 Vliv nastavení parametrů na populaci o 32 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.5 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 32 jedinců v populaci 

245,828 243,843 242,880 240,157 240,645 236,229 0 
202,156 190,578 188,900 184,716 177,208 182,202 0,1 
162,066 160,032 156,585 153,596 147,426 153,168 0,2 
142,344 143,285 136,226 136,108 135,762 134,334 0,3 
130,418 133,775 131,456 130,106 124,701 122,928 0,4 
126,054 127,308 125,452 125,032 122,342 118,523 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.4 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 32 jedinců v populaci 

Simulací pro 32 jedinců v populaci se nechala stejně jako v předcházejících případech 1000 
krát proběhnout (vypočítat) algoritmus a to pro všechny zvolené kombinace nastavení parametrů. 
Zjistilo se, jaký průměrný počet generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. 
Tyto průměrné počty generací jsou zaznamenány v tabulce 5.4 a zakresleny v obrázku 5.5. 
Nesmíme opět zapomenout na to, že je nastaveno zastavovací pravidlo na počtu generací rovno 
250. 
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I v případě populace o 32 jedincích je patrné, že větší vliv na konvergenci algoritmu má opět 
mutace. Při porovnání výpočtů s žádnou pravděpodobností mutace a s pravděpodobností mutace 
0,5 dojde ke snížení průměrného počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení 
přibližně o 118 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 242,88 – 125,452 = 117,428).  Při porovnání 
průměrného počtu generací potřebného pro nalezení nejlepšího řešení pro maximální a minimální 
pravděpodobnost křížení je patrné, že dojde ke snížení průměrného počtu přibližně o 10 (pro 
pravděpodobnost mutace 0,3: 142,344 – 134,334 = 8,01). 

Takto velký vliv mutace je dán hlavně od pravděpodobnosti mutace 0 po pravděpodobnost 
0,23 Další zvyšování pravděpodobnosti už nemá tak výrazný vliv na rychlost konvergence. To 
opět poukazuje na fakt, že pro zvětšující se populace přestává mít mutace tak velké uplatnění a 
stačí jen malá pravděpodobnost k prohledání okolí jedinců. Od pravděpodobnosti mutace 0,3 po 
0,5 již není vliv mutace tak výrazný a vliv obou rekombinačních operátorů se srovnává, dokonce 
větší vliv na konvergenci algoritmu má zvyšování pravděpodobnosti křížení než zvýšení  
pravděpodobnost mutace z 0,4 na 0,5. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že na populaci o 32 jedincích má pravděpodobnost mutace 
větší vliv než pravděpodobnost křížení. I když při vyšších pravděpodobnostech mutace nedochází 
k tak razantnímu zlepšení průměrného počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího řešení a 
další zvyšování pravděpodobnosti mutace by již nemělo tak velký vliv na konvergenci algoritmu. 
Naopak by mohlo docházet k zbytečnému prodlužování výpočtu vlivem zbytečně nadměrné 
mutace.  

I pro populaci o 32 jedincích bez vlivu elitismu lze říci, že nejlepší nastavení 
pravděpodobnosti mutace je 0,5 a pravděpodobnosti křížení rovno 1. 

5.2.5 Vliv nastavení parametrů na populaci o 40 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.6 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 40 jedinců v populaci 
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239,409 237,953 238,951 230,823 226,651 222,936 0 
224,901 221,789 215,504 211,381 209,882 206,305 0,1 
146,846 132,450 128,918 136,176 125,082 139,472 0,2 
136,596 117,494 125,924 116,840 116,998 119,542 0,3 
119,392 124,636 111,854 114,632 110,514 116,042 0,4 
108,348 107,850 111,322 101,036 119,874 113,432 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.5 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 40 jedinců v populaci 

Simulací pro 40 jedinců v populaci se nechala proběhnout (vypočítat) algoritmus pouze 500 
krát a to pro všechny zvolené kombinace nastavení parametrů. Zjistilo se, jaký průměrný počet 
generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. Průměrné počty generací potřebné 
pro dosažení nejlepšího řešení jsou zaznamenány v tabulce 5.5 a zakresleny v obrázku 5.6. 

Z tabulky 5.5 a grafu 5.6 je patrné, kdy má jaký rekombinační operátor větší vliv. Pro 
pravděpodobnost mutace od 0 po 0,1 má větší vliv mutace, kdy dokáže změnou parametru o 0,1 
sníží průměrně průměrný počet generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení přibližně o 20  
(pro pravděpodobnost křížení 0,7: 238,951 – 125,452 = 23,499), kdežto posun pravděpodobnosti 
křížení o 0,1 snížil průměrný počet generací přibližně o 4. Mezi pravděpodobností mutace 0,1 a 
0,2 došlo k razantnímu snížení průměrného počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího 
řešení přibližně o 80 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 215,504 – 128,918 = 86,586). Je to dáno 
tím, že při pravděpodobnost mutace rovno 0,1 nebyl algoritmus ještě schopen prohledat prostor 
v okolí jedinců na tolik důkladně, aby našel vhodné jedince. Při pravděpodobnosti mutace rovno 
0,2 již algoritmus daný prostor dovedl prohledat důkladněji a snáze nalezl vhodné jedince. Pro 
ještě vyšší hodnoty pravděpodobnosti mutace již nedochází k tak výrazným poklesům 
průměrného počtu generací potřebného k nalezení nejlepšího řešení a vlivy obou rekombinačních 
operátorů se srovnávají. 

Z obrázku 5.6 je patrné, že s rostoucími pravděpodobnostmi již nemusí docházet ke 
snižování průměrného počtu generací a výsledný obrázek tak nemá nejnižší hodnotu průměrného 
počtu generací při pravděpodobnosti mutace 0,5 a pravděpodobnosti křížení 1. Pro populaci o 40 
jedincích je tedy patrné, že větší vliv na konvergenci má pravděpodobnost mutace a to hlavně pro 
pravděpodobnost od 0,1 výše. Pokud je při simulaci zvolena pravděpodobnost mutace 0,4 nebo 
0,5, tak je jedno jaká je zvolena pravděpodobnost křížení. Vždy by byl výsledný průměrný počet 
generací potřebný pro nalezení nejlepšího řešení téměř shodný (vedou ke stejně rychlé 
konvergenci). Z toho vyplývá, že pro pravděpodobnost mutace 0,4 a 0,5 a k tomu všechny 
pravděpodobnosti křížení jsou nastavené parametry pro algoritmus téměř stejně výhodné. Lehké 
rozdíly v průměrném počtu generací mezi sousedními nastaveními jsou dány spíše simulacemi, 
které se výrazně odchylujícími od průměru daného nastavení. Pro přesné vypočtení průměrných 
počtů generací by bylo zapotřebí více simulací a poté by bylo s větší přesností možné určit 
nejvýhodnější nastavení parametrů algoritmu pro danou velikost populace. 

Je paradoxní, že populace o 32 jedincích a pravděpodobnosti mutace 0,1 potřebovala 
průměrně méně generací pro nalezení nejlepšího řešení než populace o 40 jedincích a stejné 
hodnotě pravděpodobnosti mutace. Je to možná dáno tím, že při mutaci se neklade ohled na 
hodnotu fitness mutovaného jedince a tak může docházet k tomu, že se prohledává prostor i 
v okolí horších jedinců, kterých může být u větší populace více. 
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Nejvýhodnějším nastavením parametrů pro populaci o 40 jedincích bez vlivu elitismu je: 
pravděpodobnost mutace rovna 0,4 nebo 0,5 a pravděpodobnost křížení mezi 0,5 a 1. 

5.2.6 Vliv nastavení parametrů na populaci o 48 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.7 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 48 jedinců v populaci 

234,278 230,081 225,707 219,755 214,380 208,935 0 
155,588 146,538 138,670 141,122 132,162 137,740 0,1 
125,230 115,216 120,976 115,414 113,012 119,264 0,2 
113,742 106,482 108,592 119,050 106,210 107,554 0,3 
114,992 109,590 108,816 91,062 107,252 97,302 0,4 
104,974 98,818 100,782 99,054 98,580 105,408 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.6 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 48 jedinců v populaci 

Simulací pro 48 jedinců v populaci se nechala proběhnout (vypočítat) algoritmus pouze 500 
krát a to pro všechny možné kombinace nastavení parametrů. Zjistilo se, jaký průměrný počet 
generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. Průměrné počty generací potřebné 
pro dosažení nejlepšího řešení jsou zaznamenány v tabulce 5.6 a zakresleny v obrázku 5.7. 

Tato populace se opět neobejde bez mutace a to alespoň s pravděpodobností 0,1. Bez mutace 
není algoritmus téměř schopný najít nejlepší řešení, i když v tomto případě hraje významnou roli 
pravděpodobnost křížení, kdy rozdíl průměrného počtu generací je pro maximální a minimální 
pravděpodobnost křížení 25,343 generací (234,278 – 208,935). 
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Pokud se zvýší pravděpodobnost mutace z 0 na 0,1 dojde k prudkému snížení průměrného 
počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího jedince přibližně o 80 tj. o jednu třetinu Tato 
skutečnost dokazuje to, co již bylo avizováno výše, že pro vetší populace stačí i malá 
pravděpodobnost mutace k prohledání celkem velkého prostoru kolem jedinců v populaci a tím 
rychlejší nalezení vhodnějších jedinců. 

Zvyšování pravděpodobnosti mutace od 0,2 po 0,5 již nepřináší tak velké snížení počtu 
generací a dokonce pro pravděpodobnost mutace od 0,3 po 0,5 nepřináší algoritmu skoro žádné 
snížení počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení. Pravděpodobnost křížení je 
úzce spjata s mutací. Pokud docházelo s krokem pravděpodobnosti mutace k výrazným snížením 
počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení, tak pro pravděpodobnost křížení šlo 
říct totéž.. Pokud byla pravděpodobnost mutace od 0 po 0,2 se zvyšující se pravděpodobností 
křížení průměrný počet generací potřebný pro nalezení nejlepšího jedince klesal, ale od 
pravděpodobnosti mutace 0,3 již tento trend nelze tvrdit a pro vývoj algoritmu je nastavení 
pravděpodobnosti křížení téměř nepodstatný. Rozdíl v rychlost konvergence je při těchto 
nastaveních dána spíše náhodou, kdy se podaří některému algoritmu při určitém nastavení  nalézt 
řešení rychleji než druhému. Pro přesnější určení vhodného nastavení algoritmu pro populaci se 
48 jedinci by bylo potřeba provést více simulací. Tím by bylo dosaženo přesnějšího výsledku. 

Z naměřených hodnot je tedy patrné, že pro populaci se 48 jedinci je důležitějším 
rekombinačním operátorem mutace. Pro rychlou konvergenci algoritmu musí být 
pravděpodobnost mutace alespoň 0,2. Pro pravděpodobnost mutace od 0,2 výše není vliv křížení 
tak podstatný, ale při pravděpodobnosti mutace do 0,2 má na vývoj algoritmu křížení podstatný 
vliv. Nejvýhodnější nastavení pro tuto generaci je: pravděpodobnost mutace 0,5 a 
pravděpodobnost křížení v rozmezí 0,5 až 1. 

5.2.7 Vliv nastavení parametrů na populaci o 56 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.8 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 56 jedinců v populaci 
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228,420 217,124 211,146 203,764 197,374 188,016 0 
146,816 144,048 129,614 122,074 126,470 109,890 0,1 
111,572 119,174 102,240 109,710 101,624 101,854 0,2 
109,094 103,162 100,590 103,794 101,526 97,678 0,3 
105,242 96,962 86,272 92,574 90,298 93,490 0,4 
92,156 89,662 92,142 91,486 91,714 88,362 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.7 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 56 jedinců v populaci 

Simulací pro 56 jedinců v populaci se nechal proběhnout (vypočítat) algoritmus také 500 krát 
a to pro všechny možné kombinace nastavení parametrů. Zjistilo se, jaký průměrný počet 
generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. Průměrné počty generací potřebné 
pro dosažení nejlepšího řešení jsou zaznamenány v tabulce 5.7 a zakresleny v obrázku 5.8. 

Z tabulky 5.7 a obrázku 5.8 vyplývá, že na konvergenci má opět významný vliv mutace. Při 
pravděpodobnosti mutace rovno 0 vychází průměrný počet generací potřebný pro nalezení 
nejlepšího řešení okolo 200, záleží ještě na pravděpodobnosti křížení. U pravděpodobnosti 
křížení dochází se zvyšováním o 0,1 k přibližnému snížení průměrného počtu generací o 8. Při 
zvýšení pravděpodobnosti mutace z 0 na 0,1 dojde k rapidnímu poklesu průměrného počtu 
generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení a to průměrně o 80. Při tomto nastavení 
mutace dochází u pravděpodobnosti křížení s krokem +0,1 ke snížení počtu generací průměrně o 
7. Opět platí to, co již bylo pro větší generace několikrát psáno. Jen malá pravděpodobnost 
mutace dokáže při tak velké populaci dostatečně prohledat prostor v okolí jedinců a nalézt 
výhodná řešení pro vývoj algoritmu. 

Další zvýšení pravděpodobnosti mutace na hodnotu 0,2 má za následek další snížení 
průměrného počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího řešení a to přibližně o 22. 
Pravděpodobnost křížení již nemá při tomto nastavení mutace na vývoj algoritmu tak velký vliv a 
snížení počtu generací je s krokem +0,1 přibližně o 2. 

Další zvyšování hodnoty pravděpodobnosti mutace od 0,3 po 0,5 nemá pro algoritmus 
zásadní vliv. Při těchto nastaveních pravděpodobnosti mutace není viditelný rozdíl ani mezi 
jednotlivými nastaveními pravděpodobnostmi křížení, Je přibližně patrné, že se zvyšující se 
pravděpodobností křížení průměrný počet generací klesá, ale je to tak nepatrné a navíc někdy 
dokonce stoupá. Při pravděpodobnostech mutace od 0,3 po 0,5 by bylo za potřebí více simulací, 
aby byl odstraněn vliv náhodným konvergencím a výsledky byly více zprůměrovány. Potom by 
bylo možné přesněji určit, které nastavení je pro tuto populaci nejvhodnější. 

Z daných výsledků je patrné, že takto velká populace musí mít nastavenou pravděpodobnost 
mutace alespoň 0,1, poté se uplatní i vliv pravděpodobnosti křížení. Při nastavení 
pravděpodobnosti mutace vyšší než 0,2 se vliv pravděpodobnosti křížení již téměř neprojeví a z 
výsledných průměrných počtů generací nelze přesně určit nejvhodnější nastavení parametrů pro 
danou populaci. 

  Nejvhodnějším nastavením parametrů je: pravděpodobnost mutace 0,4 nebo 0,5 a 
pravděpodobnost křížení od 0,6 po 1. 
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5.2.8 Vliv nastavení parametrů na populaci o 64 jedincích bez elitismu 

 

Obr. 5.9 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 64 jedinců v populaci 

216,136 200,406 199,884 181,674 177,768 170,302 0 
126,160 118,342 119,262 110,296 107,286 100,606 0,1 
108,742 95,424 101,326 103,584 97,462 85,788 0,2 
106,218 97,544 88,696 82,734 78,400 85,806 0,3 
95,338 85,926 93,284 83,432 79,174 82,176 0,4 
88,498 97,572 90,862 86,090 81,608 79,860 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.8 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 64 jedinců v populaci 

Simulací pro 64 jedinců v populaci se nechal proběhnout (vypočítat) algoritmus také 500 krát 
a to pro všechny možné kombinace nastavení parametrů. Zjistilo se, jaký průměrný počet 
generací potřebuje algoritmus pro nalezení nejlepšího řešení. Průměrné počty generací potřebné 
pro dosažení nejlepšího řešení jsou zaznamenány v tabulce 5.8 a zakresleny v obrázku 5.9. 

I v tomto případě je patrné, že pro vývoj algoritmu je významnější vliv pravděpodobnosti 
mutace. Přibližné snížení průměrného počtu generací je od pravděpodobnosti mutace 0 po 
pravděpodobnost 0,5 o 104 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 199,884 – 90,862 = 109,02). 
Z obrázku 5.9 je patrné, že je nutné mít nastavenou pravděpodobnost mutace alespoň na hodnotě 
0,1. Při nastavení pravděpodobnosti mutace na hodnotu 0 je patrný vliv pravděpodobnosti křížení 
na populaci, kdy s přírůstkem o +0,1 klesl průměrný počet generací přibližně o 9. Snížení 
průměrného počtu generací při zvýšení pravděpodobnosti mutace z 0 na 0,1 je asi o 77. Je to opět 
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dáno tím, že i malá pravděpodobnost mutace dokáže při tak velkém počtu jedinců prohledat 
prostor všech možných řešení a nalézt v něm jedince vhodné pro vývoj algoritmu. 

Vliv pravděpodobnosti křížení na snížení průměrného počtu generací potřebných pro 
nalezení nejlepšího řešení je u populace s 64 jedinci patrný snad pro všechny pravděpodobnosti 
mutace, ale i zde by bylo potřeba provést více simulací, aby byly výsledky lépe zprůměrňovány a 
bylo jasněji rozeznatelné, pro jaké nastavení parametrů potřebuje algoritmus nejnižší průměrný 
počet generací pro nalezení nejlepšího jedince.   

I pro takto velkou populaci platí, že potřebuje pro rychlejší vývoj pravděpodobnost mutace 
alespoň na hodnotě 0,1. Bez ní by byl vývoj daleko zdlouhavější. Naopak při vyšších hodnotách 
pravděpodobnosti mutace (0,3 – 0,5) již zvyšování nepřináší do algoritmu příliš vhodných a pro 
vývoj potřebných jedinců. Nejvhodnějším nastavením parametrů je: pravděpodobnost mutace 0,3 
nebo 0,5 a pravděpodobnost křížení od 0,6 po 1. 

5.2.9 Vliv nastavení parametrů na populaci o 8 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.10 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 8 jedinci v populaci 

248,956 246,562 249,004 246,664 247,396 246,944 0 
241,958 236,064 239,180 239,336 234,338 238,206 0,1 
223,276 224,240 221,070 221,946 215,114 219,280 0,2 
211,028 204,606 204,660 208,570 210,254 203,532 0,3 
201,048 192,608 193,528 189,962 190,658 190,432 0,4 
187,468 180,182 180,844 177,270 172,308 172,280 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.9 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 8 jedinci v populaci 



   44

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 8 jedinci byla provedena simulace, 
při níž byl algoritmu nechán 500 krát opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a 
byly co nejvíce eliminovány náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací 
pravidlo je nastaveno na 250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet 
generací, které algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace s 8 jedinci 
využívající elitismu zaznamenán v tabulce 5.9 a zakreslen v obrázku 5.10. 

Z průměrných počtů generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení je patrné, že větší 
vliv na konvergenci algoritmu bude mít mutace. Každé zvýšení pravděpodobnosti mutace o 0,1 
sníží průměrný počet generací přibližně stejně (okolo 10 generací). Toto „téměř“ lineární 
snižování je dáno tím, že každé zvýšení pravděpodobnosti mutace o 0,1 znamená stejné zlepšení 
prohledávání prostoru v okolí jedinců. Rozdíl počtu generací mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou 
pravděpodobnosti je přibližně 70 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 249,009 – 180,844 = 68,165). 
Průměrné snížení počtu generací je pro maximální a minimální pravděpodobnost křížení pouze 
okolo 7 (pro pravděpodobnost mutace 0,3: 211,028 – 203,532 = 7,496) tzn., s krokem 
pravděpodobnosti křížení +0,1 dojde ke snížení průměrného počtu generací přibližně o 1. Lze 
tedy říci, že pro tuto populaci je výhodnější náhodně prohledávat prostor v okolí jedinců pomocí 
mutace, než vývoj pomocí křížení. Tato tvrzení sice úplně nesouhlasí s tabulkou 5.9. Je to dáno 
tím, že simulace nebyla dostatečně opakována, aby byly eliminovány náhodné konvergence a aby 
se dosáhlo přesnější průměrné hodnoty.  

Může se tedy říci, že na populaci s 8 jedinci s využitím elitismu je nejvhodnější nastavení 
parametrů: pravděpodobnost mutace 0,5 a pravděpodobnost křížení 1. 

5.2.10 Vliv nastavení parametrů na populaci o 16 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.11 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 16 jedinci v populaci 
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246,074 241,114 240,720 235,89 233,752 232,168 0 
211,256 200,732 201,692 202,788 192,144 193,876 0,1 
181,484 176,616 177,530 164,204 163,920 166,026 0,2 
159,088 162,436 145,672 153,286 143,236 144,048 0,3 
138,852 152,356 143,93 142,372 147,612 134,888 0,4 
145,130 139,958 130,524 137,610 130,096 131,766 0,5 

m
utace 

pravděpodobnost 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.10 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 16 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 16 jedinci byla provedena simulace, 
při níž byl algoritmu nechán 500 krát opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a 
byly co nejvíce eliminovány náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací 
pravidlo je nastaveno na 250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet 
generací, které algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace s 16 jedinci 
využívající elitismu zaznamenán v tabulce 5.10 a zakreslen v obrázku 5.11. 

Ze simulace s 16 jedinci je patrné, že pravděpodobnost mutace má významný vliv po 
hodnotu 0,3, poté již není zlepšení rychlosti konvergence natolik významné jako při nižších 
hodnotách pravděpodobnosti mutace. Od pravděpodobnosti mutace 0 po pravděpodobnost 0,3 se 
s krokem +0,1 snížil průměrný počet generací potřebný pro nalezení nejlepšího řešení přibližně o 
30. Rozdíl průměrného počtu mutací při nejnižší a nejvyšší nastavené pravděpodobnosti mutace 
je asi 102 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 240,72 – 130,524 = 110,196). Vliv 
pravděpodobnosti křížení je pro všechny pravděpodobnosti mutace přibližně stejný. Rozdíl 
průměrného počtu generací je pro minimální a maximální pravděpodobnosti křížení přibližně 13 
(pro pravděpodobnost mutace 0,2: 181,484 – 166,026 = 15,458). I pro tuto populaci platí, že je 
výhodnější prohledávání prostoru pomocí mutace.  

I zde platí, že by bylo potřeba algoritmus vícekrát opakovat, aby se eliminovaly náhodné 
konvergence a hlavně, aby pro pravděpodobnost mutace 0,4 a 0,5 byla lépe rozeznatelná 
vhodnost nastavení pravděpodobnosti křížení. 

Pro populaci využívající elitismus s 16 jedinci může tedy říci, že nejvhodnější nastavení 
parametrů je: pravděpodobnost mutace 0,5 a pravděpodobnost křížení mezi 0,7 a 1. 
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5.2.11 Vliv nastavení parametrů na populaci o 24 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.12 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 24 jedinci v populaci 

232,028 224,800 221,784 210,600 216,390 209,72 0 

188,162 188,276 176,228 174,346 166,912 162,156 0,1 

164,324 160,396 150,082 149,556 141,114 153,244 0,2 

141,372 140,776 128,06 139,094 133,824 141,774 0,3 

128,262 132,450 129,374 118,844 127,858 122,204 0,4 

121,824 122,078 123,008 113,148 113,540 113,604 0,5 

m
utace 

p
ravděp

o
do

b
no

st 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   

    

pravděpodobnost křížení    

Tab. 5.11 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 24 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 24 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících dvou případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byly co nejvíce eliminovány 
náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je nastaveno na 250 
generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které algoritmus 
potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace s 24 jedinci využívající elitismu 
zaznamenán v tabulce 5.11 a zakreslen v obrázku 5.12. 

Z tabulky 5.11 a obrázku 5.12 je zřejmé, že na vývoj algoritmu má opět větší vliv mutace. 
Snížení průměrného počtu generací s krokem mutace +0,1 přibližně exponenciálně klesá tzn., 
průměrné snížení počtu generací každým dalším krokem klesá pomaleji. Rozdíl průměrného 
počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení mezi maximální a minimální 
nastavenou hodnotou je přibližně 101 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 221,784 – 123,078 = 
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98,706). Vliv pravděpodobnosti křížení na rychlost konvergence se se zvyšující 
pravděpodobností mutace snižuje. Zatímco pro nízké pravděpodobnosti mutace (0, 0,1) je rozdíl 
průměrného počtu generací mezi minimální a maximální pravděpodobnost křížení přibližně 24, 
tak pro vysoké pravděpodobnosti mutace (0,4, 0,5) je rozdíl průměrného počtu generací mezi 
minimální a maximální pravděpodobnost křížení pouze 7. Je tedy patrné, že s rostoucí 
pravděpodobností mutace klesá vliv obou rekombinačních operátorů na rychlost konvergence. 

Pro populaci o 24 jedincích využívající elitismus je nejvhodnější nastavení parametrů: 
pravděpodobnost mutace 0,5 a pravděpodobnost křížení mezi 0,8 a 1. 

Pro přesnější určení nejlepšího nastavení pravděpodobnosti křížení by opět bylo potřeba 
nechat simulaci vícekrát opakovat. Je ale předpoklad, že nejrychlejší by byl výpočet při 
pravděpodobnosti křížení rovno 1. 

5.2.12 Vliv nastavení parametrů na populaci o 32 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.13 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 32 jedinci v populaci 

209,438 196,906 202,102 187,918 178,898 183,692 0 

149,790 137,732 142,124 130,524 133,806 121,516 0,1 

128,338 125,566 120,610 114,038 117,962 96,614 0,2 

115,838 103,656 107,626 106,568 104,642 94,610 0,3 

116,894 101,494 104,546 101,118 98,600 85,436 0,4 

108,980 92,922 99,678 92,148 92,794 86,136 0,5 
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Tab. 5.12 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 32 jedinci v populaci 
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Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 32 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byla co nejvíce eliminovány 
náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je také nastaveno na 
250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které 
algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace s 32 jedinci využívající 
elitismu zaznamenán v tabulce 5.12 a zakreslen v obrázku 5.13. 

Z hodnot vypočtených simulací lze říct, že na výrazné snížení průměrného počtu generací má 
vliv hlavně pravděpodobnost mutace. Průměrný rozdíl počtu generací je mezi minimální a 
maximální pravděpodobností mutace 98 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 202,102 – 99,678 = 
102,424). S prvním zvýšením pravděpodobnosti mutace z 0 na 0,1 dojde k výraznému poklesu 
průměrného počtu generací. Pokles je ještě dobře patrný pro kok mezi pravděpodobností mutace 
0,1 a 0,2, ale při dalším zvyšování je již pokles minimální. Pro vyšší pravděpodobnosti mutace 
(0,3 až 0,5) má větší vliv na rychlost konvergence pravděpodobnost křížení. Vliv 
pravděpodobnosti křížení je pro všechny pravděpodobnosti mutace přibližně stejný. Rozdíl mezi 
průměrným počtem generací minimální a maximální pravděpodobnosti křížení je přibližně 27 
(pro pravděpodobnost mutace 0,3: 128,338 – 96,614 = 31,724).  

Také při této simulaci by bylo lepší zvýšit počet opakování, aby byly výsledné průměrné 
počty méně ovlivněny náhodnými konvergencemi. Bylo by poté lépe stanovitelné nejlepší 
nastavení parametrů pro tuto populaci. I přesto lze tvrdit, že nejlepší nastavení parametrů je: 
pravděpodobnost mutace 0,5 a pravděpodobnost křížení 1. 

5.2.13 Vliv nastavení parametrů na populaci o 40 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.14 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 40 jedinci v populaci 
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186,383 169,573 171,437 157,193 150,797 147,380 0 

114,117 115,470 110,707 106,680 101,450 98,293 0,1 

112,127 86,693 104,217 91,537 70,740 85,450 0,2 

98,800 89,190 92,587 93,863 89,333 80,610 0,3 

84,887 86,937 86,743 88,823 88,213 83,563 0,4 

90,107 80,697 81,147 87,607 86,997 81,610 0,5 

m
utace 

p
ravděp

o
do

b
no

st 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1   
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Tab. 5.13 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 40 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci se 40 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byla co nejvíce eliminována 
náhodná konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je také nastaveno na 
250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které 
algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace se 40 jedinci využívající 
elitismu zaznamenán v tabulce 5.13 a zakreslen v obrázku 5.14. 

Z tabulky 5.13 a obrázku 5.14 je patrné, jaký vliv má byť minimální pravděpodobnost mutace 
na rychlost konvergence algoritmu. Rozdíl průměrného snížení počtu generací je mezi minimální 
a maximální pravděpodobností mutace přibližně 80 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 171,437 – 
81,147 = 90,29). Mírné zvýšení pravděpodobnosti mutace z hodnoty 0 na hodnotu 0,1 znamená 
propad průměrného počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení o třetinu. S dalším 
zvyšováním pravděpodobnosti mutace již dochází, vzhledem k tomuto velkému propadu, jen 
k mírnému snížení počtu generací. Je to dáno tím, že malá míra mutace (pravděpodobnost 0,1) 
pro tak velkou populaci již dokáže dobře prohledat stanovený prostor a nalézt v něm vhodné 
jedince. Další zvyšování pravděpodobnosti mutace vede spíše k přílišnému prohledávání daného 
prostoru (již prohledaného prostoru) a tím také ke zdelšování času potřebného k výpočtu. 
Zdelšováním času je myšleno to, že pokud je vyšší pravděpodobnost mutace, tak algoritmus ji 
provede častěji a tím trvá déle její provedení. Pravděpodobnost křížení má významný vliv na 
vývoj algoritmu pouze při nižších pravděpodobnostech mutace (0, 0,1 a 0,2), kdy se vlivem 
pravděpodobnosti křížení (rozdíl minimální a maximální nastavené pravděpodobnosti) sníží počet 
generací příbližně o 27. Při pravděpodobnostech mutace 0,3 až 0,5 je průměrný počet generací 
zaznamenaný v tabulce 5.13 a obrázku 5.14 již dosti proměnný a určení nejlepšího nastavení 
pravděpodobnosti křížení není jednoduché. Lze jen konstatovat, že rozdíl mezi minimální a 
maximální nastavenou pravděpodobností křížení sníží počet generací přibližně o 9. 

Pro přesnější výsledky by bylo opět potřeba nechat algoritmus provézt vícekrát simulaci, aby 
se vyloučil vliv náhodných konvergencí a bylo možno přesněji určit nejlepší nastavení parametrů. 
Je totiž málo pravděpodobné, že méně generací bude potřeba při nastavení pravděpodobnosti 
mutace 0,3 a pravděpodobnosti křížení 1, než při pravděpodobnosti mutace 0,5 a 
pravděpodobnosti křížení 1, jak je tomu v tabulce 5.13. 

Z vypočtených hodnot lze tedy usoudit, že nejlepší nastavení parametrů je pro populaci se 40 
jedinci využívají elitismus: pravděpodobnost mutace 0,4 nebo 0,5 a pravděpodobnosti křížení od 
0,5 po 1. 
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5.2.14 Vliv nastavení parametrů na populaci o 48 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.15 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 48 jedinci v populaci 

166,337 164,637 142,453 143,300 128,450 125,890 0 

100,970 102,040 99,133 96,597 81,240 83,353 0,1 

97,590 99,607 90,040 76,240 82,897 76,720 0,2 

98,733 73,163 92,487 77,850 71,503 68,383 0,3 

88,763 86,807 76,990 78,450 76,193 70,203 0,4 

80,943 71,353 85,273 86,863 69,450 67,507 0,5 
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Tab. 5.14 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 48 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci se 48 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byly co nejvíce eliminovány 
náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je také nastaveno na 
250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které 
algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace se 48 jedinci využívající 
elitismu zaznamenán v tabulce 5.14 a zakreslen v obrázku 5.15. 

Z tabulky 5.14 a obrázku 5.15 lze říct o populaci toto: zvýšení pravděpodobnosti mutace 
z hodnoty 0 na 0,1 zapříčiní průměrné snížení počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího 
řešení o jednu třetinu. Další zvyšování pravděpodobnosti mutace vede jen k mírnému snížení 
počtu generací. Je to opět dáno tím, že malá pravděpodobnost mutace již dokáže spolehlivě 
prohledat prostor v okolí jedinců populace a tak relativně rychle najít jedince vhodné pro vývoj 
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algoritmu. Od pravděpodobnosti mutace 0,1 výše se průměrně s krokem +0,1 sníží počet generací 
o 5. Celkové průměrné snížení počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení se 
vlivem mutace sníží o 68 (pro pravděpodobnost křížení 0,7: 142,453 – 85,273 = 57,18). Vliv 
pravděpodobnosti křížení tj., rozdíl počtu generací mezi minimální a maximální 
pravděpodobností se s rostoucí pravděpodobností mutace snižuje. Pro pravděpodobnost mutace 
rovno 0 je tento rozdíl roven přibližně 40, pro pravděpodobnost mutace 0,5 je rozdíl roven 
přibližně 13. Je to dáno tím, že při nulové nebo nízké, pravděpodobnosti mutace je nalezení 
lepších jedinců závislé spíše na vývoji, tedy na křížení. Při vyšší pravděpodobnosti mutace je 
prohledávání prostoru rychlejší než vývoj pomocí křížení tzn., že vlivem mutace dochází rychleji 
k nalezení lepších jedinců.  

I pro tuto populaci lze říci, že by bylo potřeba provézt více simulací, aby byl eliminován vliv 
náhodných konvergencí a tím bylo dosaženo přesnějšího výsledku. Je to nutné hlavně pro vyšší 
pravděpodobnosti mutace, kdy je rozdíl rychlosti konvergence mezi jednotlivými nastaveními 
malý a vliv náhodných konvergencí na výsledek je výrazný. Je málo pravděpodobné, že by 
algoritmus potřeboval průměrně o deset generací méně k nalezení nejlepšího řešení při 
pravděpodobnosti mutace 0,2 než při pravděpodobnosti mutace 0,5, jak je tomu při 
pravděpodobnosti křížení 0,8. 

Pro populaci se 48 jedinci využívající elitismus lze říct, že nejvhodnější nastavení parametrů 
je: pravděpodobnost mutace 0,3 až 0,5 a pravděpodobnost křížení 0,9 nebo 1. 

5.2.15 Vliv nastavení parametrů na populaci o 56 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.16 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 56 jedinci v populaci 
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153,237 135,830 124,333 106,180 107,380 86,347 0 

104,110 85,730 84,237 77,887 71,817 65,710 0,1 

87,693 80,917 68,257 58,967 67,203 66,677 0,2 

82,660 71,140 75,127 65,083 68,457 55,910 0,3 

77,173 77,410 61,170 65,043 58,293 66,487 0,4 

74,897 70,143 71,737 73,587 69,600 52,587 0,5 
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Tab. 5.15 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 56 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 56 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byly co nejvíce eliminovány 
náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je také nastaveno na 
250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které 
algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace se 56 jedinci využívající 
elitismu zaznamenán v tabulce 5.15 a zakreslen v obrázku 5.16. 

Z tabulky 5.15 a obrázku 5.16 je patrné, že i u této populace je nutná mutace a to alespoň 
s pravděpodobností 0,1. Při pravděpodobnosti mutace rovno 0 má na konvergenci významný vliv 
pravděpodobnost křížení. Při této pravděpodobnosti mutace je rozdíl průměrného počtu generací 
mezi minimální a maximální pravděpodobností křížení přibližně 66 tj., na krok +0,1 snížení 
počtu generací průměrně o 11. Pro pravděpodobnost mutace rovno 0,1 je rozdíl průměrného 
počtu generací mezi minimální a maximální pravděpodobností křížení přibližně 39. Při dalším 
zvyšování pravděpodobnosti mutace se počet generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení 
příliš nemění a pro pravděpodobnosti mutace 0,2 až 0,5 je tento počet téměř shodný. Je to dáno 
tím, že při pravděpodobnosti mutace rovno 0,2 je algoritmus schopen prohledat daný prostor 
stejně dobře jako při pravděpodobnosti mutace 0,3 až 0,5. Při těchto pravděpodobnostech mutace 
má vyšší vliv na konvergenci algoritmu pravděpodobnost křížení. Rozdíl průměrného počtu 
generací mezi minimální a maximální pravděpodobností křížení přibližně 12 tj., na krok 
pravděpodobnosti křížení +0,1 přibližně o 2. 

I pro tuto populaci platí, že by bylo potřeba nechat proběhnout více simulací, aby byly 
hodnoty nasimulované programem přesnější a eliminovaly by se tím náhodné konvergence. Je 
totiž málo pravděpodobné, že při pravděpodobnosti mutace 0,2 a pravděpodobnosti křížení 0,8, 
by algoritmus potřeboval ke konvergenci o 15 generací méně než při pravděpodobnosti mutace 
0,5 a pravděpodobnosti křížení 0,8. 

Pro populaci s 56 jedinci, které používá elitismus je nejlepší nastavení parametrů algoritmu: 
pravděpodobnost mutace v rozmezí 0,2 až 0,5 a pravděpodobnosti křížení rovno 1.  
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5.2.16 Vliv nastavení parametrů na populaci o 64 jedincích s elitismem 

 

Obr. 5.17 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 64 jedinci v populaci 

135,057 116,003 99,657 88,897 84,687 76,420 0 

67,967 75,317 72,677 56,247 67,970 59,653 0,1 

74,120 61,843 61,337 58,263 53,443 67,350 0,2 

67,510 61,593 63,920 64,283 58,577 66,913 0,3 

68,837 61,330 49,777 78,423 60,700 45,960 0,4 

64,840 63,780 58,347 48,150 56,570 50,410 0,5 
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Tab. 5.16 Průměrný počet generací dosažených algoritmem pro 64 jedinci v populaci 

Pro všechna zvolená nastavení parametrů pro populaci s 64 jedinci byla, stejně jako 
v předcházejících případech, provedena simulace, při níž byl algoritmu nechán 500 krát 
opakovat, aby byly výsledky co nejvíce zprůměrovány a aby byly co nejvíce eliminovány 
náhodné konvergence (příliš rychlé i příliš pomalé). Zastavovací pravidlo je také nastaveno na 
250 generací, aby algoritmus zbytečně dlouho nepočítal. Průměrný počet generací, které 
algoritmus potřeboval na nalezení nejlepšího jedince, je u generace s 64 jedinci využívající 
elitismu zaznamenán v tabulce 5.16 a zakreslen v obrázku 5.17. 

Pro tuto populaci je ještě více patrné, jak zvyšující se pravděpodobnost mutace již nepřináší 
pro do algoritmu lepší jedince. Je ale nutné, aby součástí rekombinace byla mutace nastavena 
alespoň na minimální úrovni. Pro pravděpodobnost mutace rovnou 0 má velký vliv na 
konvergenci algoritmu pravděpodobnost křížení. Rozdíl v počtu generací je mezi minimální a 
maximální pravděpodobností křížení 59. Lze říci, že se zvyšující se pravděpodobností křížení 
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počet generací exponenciálně klesal. Pro pravděpodobnosti mutace od 0,1 po 0,5 je vliv zvyšující 
se pravděpodobnosti mutace témě zanedbatelný a spíše je patrná změna pravděpodobnosti 
křížení. 

Pro tuto populaci platí více než pro všechny ostatní, že by bylo potřeba provést více simulací, 
aby byl průměrný počet generací potřebný pro nalezení nejlepšího řešení co nejpřesnější. Od 
pravděpodobnosti mutace 0,1 po 0,5 a pro všechny pravděpodobnosti křížení jsou rozdíly počtu 
generací minimální a hodnoty v tabulce 5.16 jsou ovlivněny náhodnými konvergencemi. Jako je 
tomu při pravděpodobnosti křížení rovno 0,8, kdy je více pravděpodobné, že rychleji najde 
algoritmus řešení při pravděpodobnosti mutace 0,4 než při pravděpodobnosti mutace 0,1. Rozdíl 
průměrného počtu je pro tyto dva příklady dokonce přes 22 generací  

Pro populaci s 64 jedinci používající elitismus je ještě složitější určit nejlepší nastavení 
parametrů algoritmu. Dle vypočtených hodnot by nastavení mohlo být následující: 
pravděpodobnost mutace v rozmezí 0,1 až 0,5 a pravděpodobnosti křížení 0,8 až 1.  
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6 ZÁVĚR 
Práce je zaměřena návrh genetického algoritmu, pomocí nějž je optimalizováno vybavení 

distribuční sítě VN. Jde spíše o vhodné navržení algoritmu tak, aby co nejrychleji našel 
nejvhodnější rozmístění spínacích prvků na síti. Algoritmus je schopen toto rozmístění prvků na 
síti hledat pomocí rekombinačních operátorů. Nejdůležitějšími operátory jsou křížení a mutace. 
Křížení kombinuje již dvě známé řešení, kdy prohodí na určité pozici spínací prvky mezi těmito 
řešeními a tím vzniknou dvě nové možnosti rozmístění prvků. Druhým operátorem je mutace a ta 
náhodně změní na určité pozici spínací prvek za jiný. Spínací prvky, které lze použít na síť VN 
jsou: dálkově a místně ovládaný odpojovač a recloser. Aby bylo možno posoudit vhodnost 
rozmístění těchto spínacích prvků na síti, je potřeba znát vhodnost (kvalitu) daného uspořádání. 
Pro všechny možné kombinace rozmístění prvků je vhodnost (kvalita) předem známa a určování 
kvality není součástí práce. 

Pro zakódování těchto spínacích prvků do simulačního programu jsem zvolil celočíselné 
kódování. Místně ovládanému odpojovači jsem přidělil hodnotu 0, dálkově ovládanému 
odpojovači hodnotu 1 a recloseru jsem přidělil hodnotu 2. Simulace genetického algoritmu se 
provedla ve výpočetním programu Matlab. Byl zvolen právě tento výpočetní program pro svou 
jednoduchost a dobrou práci s maticemi. Množina řešených rozmístění prvků na síti se dá vhodně 
zapsat právě jako matice. 

Hlavním kritériem, pomocí kterého posuzujeme kvalitu výpočetního programu rychlost 
(počet generací) s jako je pomocí rekombinačních operátorů schopen nalézt nejlepší řešení. Právě 
rychlost nalezení nejlepšího řešení při různém nastavení parametrů algoritmu je hlavním úkolem 
této práce. Posuzování parametrů algoritmu lze rozdělit do dvou skupin, kdy v jedné nemá na 
konvergenci algoritmu vliv elitismus a v druhé probíhá simulace s vlivem elitismu. Parametry, 
které ovlivňují rychlost výpočtu (konvergence) v těchto dvou skupinách jsou: mutace, křížení a 
velikost populace.  

Výpočet simulace probíhá tak, že je zvolena velikost populace (od 8 jedinců po 64 jedinců 
s krokem 8 jedinců) a poté jsou postupně nastavovány pravděpodobnosti s jako má dojít k změně 
pomocí rekombinačních operátorů. Pravděpodobnost mutace se nastavovala od 0 po 0,5 s krokem 
0,1 a pravděpodobnost křížení od 0,5 po 1 s krokem 0,1. 

Z hodnot vypočtených algoritmem při simulaci lze vyčíst, že elitismus má příznivý vliv na 
rychlost výpočtu algoritmu a to pro všechny námi zvolené velikosti populací.  

Pro populace o osmi jedincích se dá tvrdit, že výhodnější je používat mutaci. Osm jedinců je 
totiž příliš málo na to, aby bylo možné pomocí křížení vhodně kombinovat spínací prvky a 
prohledat tak všechna možná řešení. Náhodné prohledávání možných řešení pomocí mutace je 
tedy u malých generací výhodnější a vede k rychlejšímu nalezení nejlepšího řešení. Při 
maximálním nastavení pravděpodobnosti mutace a křížení potřebovala simulace bez využití 
elitismu průměrně 207 generací (cyklů) s elitismem 172 generací k nalezení nejlepšího řešení. 

U populace s 16-ti jedinci je již patrné výrazné snížení počtu generací potřebných k nalezení 
nejlepšího řešení. Toto snížení se projeví při zvýšování pravděpodobnosti mutace. Toto snížení je 
dáno tím, že při této pravděpodobnosti mutace je algoritmus schopen lépe prohledat prostor 
v okolí jedinců populace (schopen najít řešení podobná řešením obsažených v populaci). Při 
maximálním nastavení obou pravděpodobností potřeboval algoritmus bez vlivu elitismu 
průměrně 163 generací, s použitím elitismu 131 generací. 



   56

U populace s 24 jedinci má větší vliv na konvergenci mutace, stejně jako v předcházejících 
případech. Razantní snížení počtu generací se projevuje při nižší hodnotě pravděpodobnosti 
mutace než u populace s 16 jedinci. Je to dáno tím, že při větším počtu jedinců nepotřebuje 
algoritmus takovou míru mutace k prohledání stejného prostoru (prohledání možných kombinací 
spínacích prvků). Pro maximální hodnotu pravděpodobnosti mutace a křížení potřebuje 
algoritmus bez využití elitismu průměrně 136 generací a s využitím elitismu 113 generací. 

U populace s 32 jedinci lze říci to samé jako pro populaci s 24 jedinci. Rozdíl je v tom, že 
k razantnímu snížení počtu generací potřebných k nalezení nejlepšího řešení dochází ještě při 
nižší pravděpodobnosti mutace. Při maximálních nastavení pravděpodobností obou 
rekombinačních operátorů potřeboval algoritmus nepoužívající elitismus průměrně 118 generací, 
algoritmus používající elitismus 86 generací. 

U populace se 40 jedinci se začíná projevovat jev, kdy při vysokých hodnotách 
pravděpodobnosti mutace již nedochází k zlepšování generace. Zlepšováním generace je myšleno 
snížení průměrného počtu generací potřebných pro nalezení nejlepšího řešení, které by bylo se 
zvyšující se pravděpodobností mutace rozeznatelné. Dochází totiž k tomu, že rozdíl v rychlosti 
konvergence mezi dvěma nastaveními pravděpodobnosti mutace je natolik malý, že vlivem 
náhodných konvergencí může vyjít, že nižší hodnota mutace je výhodnější. Při nastavení obou 
pravděpodobností na maximální hodnotu potřebuje algoritmus s využitím elitismu průměrně 113 
generací, bez elitismu 83 generací. 

U populace s 48 jedinci se ještě více projevuje jev, který při vysokých hodnotách 
pravděpodobnosti mutace již nedokáže se zvyšující se pravděpodobností zlepšovat rychlost 
konvergence. Je zde také vidět velký rozdíl průměrného počtu generací potřebných k nalezení 
nejlepšího řešení mezi pravděpodobností mutace 0 a 0,1. Při tak velkých populacích totiž stačí jen 
malá míra mutace k prohledání daného prostoru všech řešení. Pro maximální nastavení 
pravděpodobnosti mutace a křížení potřebovala simulace bez využití elitismu průměrně 105 
generací (cyklů) s elitismem 67 generací k nalezení nejlepšího řešení. 

Pro populaci s 56 jedinci lze říci to samé jako pro populaci s 48 jedinci. Jev (ne)snížení počtu 
generací při zvyšování pravděpodobnosti mutace pro velké hodnoty pravděpodobnosti mutace je 
ještě více patrný. Pro maximální hodnotu pravděpodobnosti mutace a křížení potřebuje 
algoritmus bez využití elitismu průměrně 88 generací a s využitím elitismu 52 generací. 

U populace s 64 jedinci jsou vidět oba extrémy pravděpodobnosti mutace. Mezi 
pravděpodobností mutace 0 a 0,1 je velký rozdíl průměrného počtu generací potřebných 
k nalezení nejlepšího řešení. Naopak pro pravděpodobnosti mutace od 0,2 po 0,5 se rychlost 
konvergence (průměrný počet generací) skoro nemění. Při nastavení obou pravděpodobností na 
maximální hodnotu potřebuje algoritmus s využitím elitismu průměrně 79 generací, bez elitismu 
50 generací. 

Pro shrnutí vlivu velikosti populace na konvergenci algoritmu lze říci, že pro malé populace 
je výhodnější velká míra mutace. Míra mutace s rostoucí velikostí populace ztrácí význam. 
Z simulací je patrné, že minimální pravděpodobnost mutace musí být i u velkých populací. Ale 
velké míra mutace u velkých populací nemusí být příliš žádána, neboť dochází zbytečně pomocí 
mutace k prohledání již prohledaného prostoru (možných řešení) a tím také ke zpomalování 
výpočtu. U všech populací měla na vývoj algoritmu větší vliv pravděpodobnost mutace. Se 
zvyšující se pravděpodobností křížení většinou počet generací potřebných k nalezení nejlepšího 
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řešení klesal, ale nebylo to tak výrazné jako pro pravděpodobnost mutace. Vliv křížení se spíše 
projevil u velkých populací. 

Daný algoritmus byl testován i na síti s nižším počtem spínacích prvků, se šesti prvky v síti. 
Simulací bylo zjištěno, že pro tak malou síť je výhodnější použití mutace tj., je rychlejší náhodně 
prohledávat stanovený prostor (množinu řešení), než hledat nejlepší řešení pomocí křížení. 

Tento závěr platí pro simulaci zkoumanou v této práci, ale pouze pro menší populace. Pro 
zlepšení rychlosti konvergence u větších populací není zvyšování pravděpodobnosti mutace již 
natolik výhodné. 

Nejnižší počet generací potřebných k nalezení nejlepšího řešení je nejspíše pro všechny 
simulace při pravděpodobnosti mutace rovno 0,5 a pravděpodobnosti křížení rovno 1, tedy při 
maximálních pravděpodobnostech. Při některých simulacích není tento předpoklad doložen 
výsledky simulace, ale to je dáno tím, že při ne dostatečně velkém počtu simulací se můžou 
projevit u některých nastavení náhodně rychlé konvergence.     
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