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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce jsou biologií inspirované optimalizační metody a aplikace 

biologií inspirovaných algoritmů v  průmyslovém prostředí. Výsledkem této práce je 

vytvoření přehledu biologií inspirovaných algoritmů, včetně jejich taxonomie, popisu 

jejich průběhu. Úvodní kapitola se zabývá vysvětlení pojmů a přehledem biologických 

algoritmů. Následuje kapitola o Evolučních algoritmech, v které je popis jednotlivých 

algoritmu historie a porovnání výhod a nevýhod těchto algoritmů. V další kapitole lze 

nalézt vysvětlení a podstatu algoritmů Inteligence hejna. Jedná se o nejširší skupinu 

biologických algoritmů, vycházející ze společného sociálního chování organismů. Třetí 

kapitola zkoumá Ekologické algoritmy, jejichž inspirace vznikla na základě žijících 

organismů a abiotického prostředí. Samostatná kapitola je pak věnována příkladům využití 

těchto metod v některých odvětvích průmyslové výroby. 

Klíčová slova: 

(optimalizační metody; evoluční; genetický; ekologický algoritmu; inteligence hejna) 

 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor´s thesis is a study of bio-inspired optimization methods and 

applications of bio-inspired algorithms in industrial environment. The result of this work is 

creation of an overview of bio-inspired algorithms, including their taxonomy, and 

description of their progress. The introductory chapter deals with the explanation of terms 

and an overview of biological algorithms. The following chapter is about Evolutionary 

algorithms, and it describes individual algorithms, their history and compares the 

advantages and disadvantages of these algorithms. In the next chapter, you can find an 

explanation and nature of the Swarm intelligence algorithms. This is the largest group of 

biological algorithms, based on a common social behaviour of organisms. The third 

chapter examines the Ecological algorithms, whose inspiration was based on living 

organisms and the abiotic environment. A separate chapter is devoted to examples of the 

use of these methods in some sectors of industrial production. 

Keywords: 

(otimalization method; evolutionary; genetic; ecological algoritm; swarm intelligence)
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ÚVOD 

Biologii inspirované optimalizační metody představují významný směr v  oblasti 

programování a výpočetní techniky, která zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se 

nezbytnou součástí našeho života. Příroda je dokonalým příkladem pro optimalizaci, jelikož 

stále řeší složité interakce mezi organismy, zachování rozmanitosti, přizpůsobování, fyzikální 

jevy apod. Přestože strategie řešení nejsou jednoduché, výsledky jsou úžasné. Příroda může 

být dobrou inspirací, a proto se vědci snaží napodobit přírodu v oblasti průmyslových 

technologií.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit vyčerpávající rešerši, která vychází 

z dostupné odborné literatury. 

První kapitola pojednává základní terminologické pojmy a metody, které jsou používány 

k řešení optimalizačních problémů. 

V druhé kapitole jsou představeny Evoluční algoritmy, inspirující se evolucí - přežití 

nejschopnějších. Tato skupina je nejznámější a nejvíce využívána a vyhledávána k řešení. 

Jsou zde popsány jednotlivé druhy algoritmů, jejich historii, principy, případně využití. 

Třetí kapitola se zabývá moderní počítačovou inteligencí tzv. Swarm intelligence, která se 

zabývá návrhem a aplikací algoritmů vycházejících ze studia adaptivních mechanismů. Jedná 

se o nejširší skupinu biologických algoritmů, patří zde optimalizace hejnem částic, 

optimalizace mravenčí kolonii, optimalizace včelím hejnem a mnoho dalších.  

Čtvrtá kapitola je věnována Ekologickým algoritmům, jež jsou nejnovější skupinou 

biologických algoritmů. Tato kapitola se zabývá kombinací živé a neživé přírody, vlivy 

životního prostředí a mezidruhovým soužitím. 

Poslední pátá kapitola popisuje praktické využití biologických algoritmů v průmyslovém 

prostředí.  
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1 BIOLOGIÍ INSPIROVANÉ ALGORITMY 

Pro řešení náročných vědeckých a inženýrských problémů se v posledních letech využívají 

netradiční výpočetní techniky, které vychází z přírodních procesů. Typickými příklady 

takových metod jsou biologií inspirované algoritmy. Je zde představeno názvosloví 

biologicky inspirovaných algoritmů, seskupených podle oblasti inspirace. 

Algoritmus je přesný návod či postup, jakým lze vyřešit daný úkol. Účinnost algoritmu určuje 

nejmenší počet kroků, kterých je potřeba k dosažení cíle. 

Optimalizace je proces, který hledá nejlepší možná řešení. Často se setkává s náročnými 

technickými problémy ve všech průmyslových odvětvích. 

Optimalizační metody mohou byt stochastické nebo deterministické povahy. Deterministický 

algoritmus, je takový algoritmus, který je definován pro výpočet matematický funkcí. Vstupní 

parametry jsou konstanty, tudíž konkrétní vstup má jednoznačný výstup. Je předvídatelný a 

definovatelný v  každém časovém okamžiku. Zatímco do stochastického algoritmů vstupují 

náhodné hodnoty, které se mohou měnit v čase. Výsledek nelze předvídat, lze pouze 

statisticky zkoumat. Dřívější metody řešení optimalizace vyžadovaly obrovské výpočetní 

úsilí, které mělo tendenci selhání, jakmile se zvyšovala velikost problému. To je motivace pro 

využití biologií inspirovaných stochastických optimalizačních algoritmů, jako výpočetně 

efektivní alternativy deterministických přístupů. Algoritmy inspirované přírodou mají 

schopnost popsat a řešit složité vztahy ze své podstaty velmi jednoduchých počátečních 

podmínek a pravidel, s malou nebo žádnou znalostí o hledaném prostoru.  

Řešení klasických problémů zahrnují dvě větve: Přesné metody (logické, matematické 

programování) a heuristické analýzy. Heuristická metoda je vhodnější pro řešení složitých 

optimalizačních problémů, zejména tam, kde tradiční metody selžou. Důvodů selhání muže 

být několik. Buď neexistuje přesný deterministický postup pro řešení problémů, anebo je 

postup znám, ale je velmi náročný, většinou časově. Heuristické metody nezaručují nelezení 

nejlepšího možného řešení, ale v praxi poskytují dostatečně dobré řešení v přijatelném čase. 

Biologií inspirované optimalizační metody jsou takové heuristiky, které napodobují strategii 

přírody. Využívají mnoho náhodných rozhodnutí, které jsou klasifikovány jako zvláštní třída 

náhodných algoritmů. Formulace a návrh pro biologií inspirované algoritmy spočívá ve volbě 

správného zastoupení problému, hodnocení kvality řešení, použití vhodné funkce a definování 



 

10 

 

operátorů tak, aby mohly produkovat novou sadu řešení. Řada studií, která se zabývá přírodou 

inspirovaných přístupů k řešení impozantních problémů, uvádí techniky pro řešení složitých 

problémů ve všech klíčových oblastech informatiky. Dva nejvíce převládající směry zahrnují 

evoluční algoritmy a algoritmy roje, které jsou inspirovány přirozenou evoluci a kolektivním 

chováním zvířat[1]. 

Obr. 1 ukazuje rozdělení biologicky inspirovaných optimalizačních metod na tři velké 

skupiny. Evoluční algoritmy, algoritmy inspirované inteligencí hejna a ekologické algoritmy. 

Tyto tři velké skupiny se dále dělí a budou popsány v následujících kapitolách, některé z nich 

budou vzájemně porovnány. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Názvosloví biologií inspirovaných algoritmů [1] 
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2 EVOLUČNÍ ALGORITMY 

Evoluční algoritmy, angl. Evolutionary algorithms – ES patří mezi globálně optimalizační 

algoritmy. Cílem je maximalizovat nebo minimalizovat známou funkci a to tak, že algoritmus 

prohledá prostor a najde optimální řešení. Pokud se orientuje v prostoru, který je malý a 

omezený, může pro vyhodnocení jednotlivých řešení, použít různé prostředky a vybrat z nich 

to nejlepší. Jakmile se velikost problému zvětšuje, roste i velikost prostoru možných řešení. V 

takových případech je zcela nemožné prohledat celý prostor řešení a tudíž nemožné najít 

v krátkém čase optimální řešení. Evoluční algoritmy se snaží využít různých modelů 

evolučních procesů, a tím nalézt řešení [2]. 

Evoluční výpočetní technika je paradigma umělé inteligence, která se zaměřuje na využití 

sociálních jevů v adaptivní populaci. Využívá iteraktivní postupy zahrnující růst, vývoj, 

reprodukci, výběr a přežití. EA je založen na biologické evoluci, která je zodpovědná za 

rozvoj všech živých bytostí na Zemi a spolupráci s ostatními. Skupina úspěšných EA zahrnuje 

genetický algoritmus (GA), genetické programování (GP), diferenciální evoluce (DE), 

evoluční strategie (ES) a nejnovější algoritmus “rýžové pole“. Členové čeledi EA sdílejí velké 

množství společných funkcí [1]. 

2.1 Genetic algorithm 

Poprvé se vyhledávacím genetickým algoritmem, angl. Genetic algorithm - GA zabýval John 

Holland v roce 1975[3]. GA patří mezi nejúspěšnější třídu algoritmu, v rámci evolučních 

algoritmů, které jsou inspirovány evoluční myšlenkou přirozeného výběru. Dodržuje zásady 

Darwinovské teorie přežití nejschopnějších [1]. Míra přizpůsobení je označována jako 

tzv.“fitness“ funkce. Čím vyšší hodnota fitness, tím vyšší schopnost přežít a reprodukovat 

genotyp jedince na potomky [4]. 

Výhodou GA je poměrná jednoduchost. Principy vývoje uplatněné v přírodě, jsou ideovým 

vzorem pro genetické algoritmy. V přírodě existují populace jednotlivých živočišných druhů 

složených z jedinců různých vlastností. Chromozomy tvoří menší celky - geny, ve kterých 

jsou zakódovány tyto vlastnosti. Každý chromozóm v populaci má definovánu hodnotící 

funkci, nazývanou fitness funkce, která charakterizuje vhodnost chromozómu. Noví jedinci 

vznikají křížením. Z populace jsou vybrány náhodné páry a náhodně zvolena pozice k. Do 

prvního potomka jsou zkopírovány geny 1 až k - tého prvního rodiče a geny k + 1 až n - tého 
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druhého rodiče, kde n je počet genů, a do druhého potomka kopírujeme geny opačně. 

V některých případech může dojít k náhodné změně některého genu v chromozomu, tzv. 

mutaci. Je vybrán s malou pravděpodobností náhodný gen v náhodném chromozómu a 

změněna jeho hodnota z 0 na 1 nebo naopak. Mutace může být pro další vývoj druhu příznivá 

nebo nepříznivá. Díky svým vlastnostem má každý z potomků větší nebo menší schopnost 

obstát v přirozeném výběru a vytvořit další generaci. Genetické vlastnosti daného druhu se 

zlepšují v důsledku stále opakujícího se procesu výběru. Takto probíhala celá evoluce 

v přírodě [5]. 

Opakovanou aplikací genetických operátorů (křížení, mutace a reprodukce) vzniknou jedinci, 

jejichž vlastnosti lépe vyhovují stanoveným podmínkám, než jedinci ze kterých vznikli. 

Tímto mechanismem se inspiruje teorie umělé inteligence s použitím GA. Proces směřuje k 

situaci, kdy je populace tvořena jen těmi nejlepšími jedinci [6]. 

Při řešení optimalizačních úloh vznikají případy, u kterých nelze důsledně popsat postup 

řešení úlohy, ale je znám cíl, kterého lze dosáhnout a lze popsat podmínky a pravidla při 

hledání řešení. V tomto případě genetický algoritmus vytváří obecný postup automatického 

objevení řešení. 

GA dokáže být užitečný a efektivní, i když prostor, ve kterém hledáme optimální řešení, je 

nekonečně velký nebo o něm máme nedostatečné informace, případně neexistuje žádná 

matematická analýza a tradiční metody selžou. Můžeme ho použít pro složité a volně 

definované problémy, protože funguje podle svých vlastních pravidel. I přesto, že ve 

stižených podmínkách může najít rychlé a optimální řešení, existují i určité nevýhody. 

Genetický algoritmus může konvergovat k nalezení místního optima spíše, než k nalezení 

globálního optima problému, pokud funkce není správně definována. Vzhledem ke stejnému 

množství výpočetního času, jednodušší optimalizační algoritmy mohou najít lepší řešení, než 

genetický algoritmus. Při řešení velmi složitých problémů, je k práci potřeba spolehlivé 

počítačové vybavení, které mnohdy bývá i nákladné. 

V praxi genetický algoritmus používá populaci prozatímních řešení, které paralelně procházejí 

určený prostor a navzájem se ovlivňují a modifikují pomocí genetických operátorů. Tím se 

dosahuje toho, že populace jedinců najde správné řešení rychleji, než kdyby se prohledával 

prostor izolovaně. 
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2.2 Genetic programming 

Genetické programování, angl. Genetic programinming - GP bylo navrženo John R. Koza v 

roce 1992 [7]. Genetické programování je rozšíření rozsahu genetických algoritmů. Hlavním 

cílem GP je automaticky generovat, podle stanoveného hlediska, dokonalejší funkce. Od 

ostatních GA se liší v řešení, v GP není nová generace zdokonalována numerickým 

přístupem, ale analytickým. To znamená, že populace obsahuje funkce a nejen čísla samotné. 

GP představuje nepřímé kódování potenciálního řešení (ve formě stromu), vyhledávání je 

aplikováno na řešení přímo a řešení může být počítačovým programem. Druhý zásadní rozdíl 

je v proměnné. Populace v GP vytváří rozmanitost nejen v hodnotách genu, ale i ve struktuře 

jednotlivců.  

Tři kroky v genetické programování zahrnují:  

1. Generování počáteční populace z počítačových programů zahrnující funkce a 

koncovky. 

2. Provádění každého programu v populaci a přiřazení ji vhodné hodnoty podle toho, jak 

dobře to vyřeší problém. 

3. Vytvoření nové populace počítačových programů: 

 zkopíruje nejlepší existující programy, 

 vytvoří nové počítačové programy podle mutace, 

 vytvoří nové počítačové programy podle křížení. 

2.3 Evolution strategies 

Další z řady evolučních algoritmu je evoluční strategie, angl. Evolution strategies - ES, která 

byla vyvinuta studenty Bienert, Rechenberg, Schwefel na technické Univerzitě v Berlíně v 

roce 1964 [8]. 

ES je globálně optimalizační algoritmus inspirovaný teorií adaptace a evoluce prostřednictvím 

přirozeného výběru. Od GA se liší převážně tím, že jedince reprezentují reálné čísla a 

nepoužívá operátor křížení. 

Velmi důležitým rysem ES je využití vlastních adaptivních mechanismů pro kontrolu 

uplatňování mutace. Tyto mechanismy mají za cíl optimalizovat průběh vyhledávání, nejen 
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řešení problému, ale také zvažují některé parametry mutací těchto řešení. Výběr a odběr 

vzorků v programu ES se řídí [1]:  

(1 + 1) ES: Jedná se o jednoduchý výběrový mechanismus, který pracuje tak, že do nové 

populace vybírá řešení z populace rodičů a potomků. Největší vliv má mutace, respektivě 

směrodatná odchylka, která vzniká přičtením náhodně vygerenovaného čísla k již existujícímu 

jedinci – rodiči. Potom je výsledný jedinec vyhodnocen a v porovnání s jeho rodiči, lépe 

přežije, aby se stal rodičem příští generace. 

(μ + λ) ES: Zde μ rodiče je vybráno ze současné generace a vytváří λ potomstvo, a to 

prostřednictvím nějaké rekombinace a subjektů mutace. Z unie rodičů a potomků (μ + λ), 

nejlepší μ chovaných pro příští generace. Zahrnuje to ve své podstatě elitářství. 

(μ, λ) ES: Zde μ rodiče vybraných ze současné generace a používá k výrobě λ potomstvo (s 

λ> = μ) a jen to nejlepší μ potomstvo jedinců tvoří další generace vyřazením rodiče úplně. 

2.4 Differential evolution  

Další paradigma vycházející z evolučních algoritmů, je diferenciální evoluce, angl. 

Differential evolution - DE. Navrhl ji Storn a Price v roce 1995 [9] jako řešení na problému 

hledaní globálního minima. DE je podobná genetickému algoritmu, protože populace 

jednotlivců se používá k hledání optimálního řešení. Hlavní rozdíl mezi genetickým 

algoritmem a diferenciální evolucí je, že u genetického algoritmu je mutace výsledkem malé 

odchylky na jednotlivém genu, zatímco u diferenciální evoluce je mutace výsledkem 

aritmetické kombinace jednotlivců. Na začátku procesu evoluce, operátor mutace 

diferenciální evoluce podporuje průzkum. Jak vývoj pokračuje, operátor mutaci podporuje. Z 

tohoto důvodu se diferenciální evoluce automaticky přizpůsobuje mutaci na nejlepší hodnoty, 

založené na fázi evolučního procesu. Mutace v DE není založena na předem definované 

funkci hustoty pravděpodobnosti.  

Mezi výhody diferenciální evoluce patří, že je velmi jednoduchá na realizaci, protože 

vyžaduje jen málo ladících parametrů. Vykazuje rychlou konvergenci. Je obecně považována 

za spolehlivou, přesnou a rychlou optimalizační techniku. Existují i nevýhody, například 

uživatel musí najít nejlepší hodnoty používané v diferenciální evoluci. Problém je závislý na 

řídicích parametrech, tudíž je to časově náročný úkol. K realizaci DE většinou potřebujete 

ruční ladění řídících parametrů. 
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2.5 Paddy Field 

Poslední algoritmus patřící do skupiny evolučních algoritmů je algoritmus rýžového pole, 

angl. Paddy Field - PFA, navrhl Premaratne v roce 2009 [10]. PFA funguje na 

rozmnožovacích principech závislých na blízkosti globálního řešení a hustotě populace 

podobné rostlinné populaci. Na rozdíl od evolučních algoritmů nezahrnuje kombinaci chování 

ani přechod mezi jednotlivci místo toho využívá opylení a rozptýlení.  

PFA představuje pět základních kroků: 

1. Rozsévání - algoritmus pracuje tak, že náhodně rozptýlí semena (počáteční populace 

p0) v nerovném terénu. 

2. Výběr - zde jsou vybrány ty nejlepší rostliny. 

3. Osetí - v této fázi každá rostlina rozvíjí řadu semen v poměru k jeho zdraví.  

Semena, které padají do nejvýhodnějších míst (nejúrodnější půda, nejlepší odvodnění, 

půdní vlhkost, atd.) mají tendenci růst a být nejlepšími rostlinami, které produkují 

větší počet semen. Nejvyšší rostlina z populace odpovídá nalezení optimálních 

podmínek. 

4. Opylení - opylení je hlavní faktor pro šíření semen a to buď prostřednictvím zvířat, 

nebo prostřednictvím větru. Vysoká hustota populace zvyšuje šanci na opylování pro 

pyl nesený větrem. 

5. Rozptyl - aby se zabránilo uvíznutí v lokálním minimu, semena každé rostliny jsou 

rozptýlena. V závislosti na stavu půdy budou dorůstat do nových rostlin a pokračovat 

v cyklu. 

PFA má nižší výpočetní náklady, nepoužívá metodu křížení, ale i přesto lze dosáhnout 

optimálního řešení. 
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3 INTELIGENCE HEJNA 

Inteligence hejna, angl. Swarm Intelligence – SI je disciplína, která se zabývá přírodními a 

umělými systémy složený z  mnoha jedinců. Jedinci spolupracují pomocí decentralizovaného 

řízení a samo-organizace. Zaměřuje se na kolektivní jednání, jež vyplývá ze 

vzájemných interakcí jednotlivců na prostředí, ve kterém se nachází [11]. 

Inteligence hejna je nové rozvíjející se paradigma v oblasti organicky inspirovaném 

programování. Zatímco evoluční algoritmy jsou založeny na genetické adaptaci organismů, 

inteligence roje je založena na společném sociálním chování organismů [1].  

Typický systém inteligence hejna se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

1. Je složen z mnoha jedinců. 

2. Jednotlivci jsou relativně homogenní (buď jsou všichni stejní, nebo patří k několika 

typologiím). 

3. Interakce mezi jednotlivci jsou založeny na jednoduchých pravidlech chování, při 

kterém využívají pouze místní informace, které si jednotlivci vyměňují přímo nebo 

prostřednictvím životního prostředí. 

4. Celkové chování systému vyplývá z interakce jednotlivců navzájem a s jejich 

prostředím, to znamená, že skupina vykazuje samo-organizační vlastnosti. 

Charakteristickou vlastností SI je jeho schopnost jednat koordinovaným způsobem bez 

přítomnosti koordinátora. Mnoho příkladů lze pozorovat v přírodě. Hejna provádějí nějakou 

kolektivní činnost, bez jednotlivce kontrolující skupinu. Bez ohledu na nedostatek jedinců 

odpovědných za chování skupiny, může roj jako celek vykazovat inteligentní chování. To je 

výsledkem vzájemných interakcí jedinců, které působí na základě jednoduchých pravidel 

[11].  

Pojem hejno pochází z nepravidelných pohybů částic v prostoru problému [1]. SI byl vyvinut 

spolu s EA.  

Principy inteligence hejna lze popsat s ohledem na pět základních principů: 

1. Princip blízkosti – populace by měla být schopna provádět jednoduché výpočty v čase 

a prostoru. 

2. Princip kvality - populace by měla být schopná reagovat na kvalitativní faktory v 

životním prostředí. 
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3. Princip různorodé odezvy - populace by neměla dopustit vykonávat svoji činnost 

spolu příliš úzkými kanály.   

4. Princip stability - populaci by se neměl měnit způsob chování, pokaždé když se změní 

podmínky životního prostředí. 

5. Princip adaptability - populace by měla být schopna změnit svůj způsob chování, 

v případě, že se zlepší její životní podmínky (výdej energie atd..).  

Jestliže se rozhodneme pro optimalizaci použít algoritmus využívající paradigma hejna, 

nejprve optimalizujeme účelovou funkci. Poté budeme hledat globální minimum nebo 

maximum dané funkce. Ve většině případů algoritmy nabízejí několik řešení, protože může 

existovat více globálních optim. Mezi výhody těchto metod patří nízká výpočetní náročnost, 

rychlost a nalezení alespoň částečného řešení [12]. 

3.1 Particle swarm optimization 

Optimalizace hejnem částic, angl. Particle Swarm Optimization - PSO je stochastická 

(náhodná) a populačně založená optimalizační technika, vyvinuta Kennedym a Eberhartem v 

roce 1995 [14]. 

Tato technika je inspirována sociálním chováním ptáků a ryb hledající potravu a dokonce 

sociálním chováním v lidských společnostech. PSO byla široce použita v mnohých 

optimalizačních oblastech díky svému jedinečnému vyhledávacímu mechanismu, 

jednoduchému konceptu, výpočetní efektivitě a snadné implementaci. V PSO, termín - částice 

odkazuje na členy populace, kteří jsou nehmotní, mají menší objem a jsou předmětem 

rychlosti a zrychlení směrem k lepšímu způsobu chování. Každá částice v hejnu představuje 

řešení ve vysoce dimenzionálním prostoru se 4 vektory [1], svou stávající polohou, nejlepší 

dosud nalezenou pozicí, dosud nejlepší pozicí nalezenou jeho sousedem a svou rychlostí, a 

přizpůsobuje svou pozici v prohledávaném prostoru na základě své nejlepší dosažené pozice 

(pbest) a nejlepší pozice dosažené sousedem (gbest) během vyhledávacího procesu. Při 

každém opakování, každá částice vylepšuje svou pozici a rychlost. 

Postup PSO lze shrnout takto: 

1. Každé částici je přiřazena náhodná poloha v prohledávaném prostoru problematiky.  

2. Je vypočtena hodnota fitness funkce pro každou částici. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_funkce&action=edit&redlink=1
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3. Pro každou jednotlivou částici porovná hodnotu fitness funkce s hodnotou jejího 

pbest. Pokud je stávající hodnota lepší než hodnota pbest, tak je nastavená tato 

hodnotu jako její pbest a stávající polohu částice x
i
, jako p

i
. 

4. Indentifikuje částici, která má nejlepší hodnotu fitness funkce. 

5. Aktualizuje rychlosti a pozice všech částic, za použití bodu (1) a (2). 

6. Opakuje kroky (2) – (5) až dokud je stanovené kritérium splněno (např. maximální 

počet opakování dosažen, nebo dosažena dostatečná hodnota fitness funkce).  

Výhody nad Genetickými algoritmy: 

1. PSO je jednodušší na implementaci a je zde méně parametrů k přizpůsobování. 

2. PSO má efektivnější schopnost paměti než GA. 

3. PSO je více efektivní v udržování různorodosti hejna, jelikož všechny částice 

využívají informace spojené s nejúspěšnější částicí v hejně, za účelem zlepšení jich 

samých, zatímco v GA jsou horší řešení vyřazena a pouze nová řešení jsou uložena, tj. 

v GA se populace vyvíjí kolem podmnožiny nejlepších jednotlivců.  

Je mnoho podobností mezi PSO a EA. Skupiny algoritmů hledají řešení a vylepšují generace, 

zatímco PSO nemá žádné evoluční operátory. V PSO se částice snaží dosáhnout optima 

následováním stávajícího globálního optima místo používání evolučních operátorů, jako jsou 

mutace nebo křížení. Je známo, že PSO, krom průběžné funkce, nám také ukazuje stabilitu a 

konvergenci (sbíhavost) v multidimensionálních komplexních prostorech. 

3.2 Ant colony optimization 

Optimalizace mravenčí kolonií, angl. Ant Colony Optimization – ACO je nejúspěšnější 

algoritmus, v rámci Swarm intelligence, navržený Dorigo a Di Caro v roce 1999 [15]. Je to 

metaheuristický algoritmus, který je inspirován chováním mravenců při potravním procesu 

v divočině - fenomén zvaný stigmergie (komunikace hmyzu pomocí chemických značek), 

tento pojem byl zaveden Grassem v 1959 [1].  

Stigmergie odkazuje na nepřímou komunikaci mezi samoorganizujícím systémem přes 

jednotlivce, modifikující jejich místní prostředí. Nejvíce zajímavým aspektem spolupráce 

mnoha mravenčích druhů je jejich schopnost najít nejkratší cestičku z jejich „hnízda“- 

mraveniště, ke zdroji potravy zaváděním feromonových cestiček. Poté si mravenci vyberou 

cestu k následování dle pravděpodobnostního rozhodnutí, založeném na množství feromonů -   
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čím silnější feromonová cesta, tím je vhodnější. Jelikož mravenci, kteří se vydají touto 

feromonově silnou cestou, zde ukládají i své feromony, dochází k tzv. samoposilujícímu 

procesu, který vede k vytvoření cest s opravdu silnou feromonovou koncentrací. 

Modelováním a simulováním těchto potravních procesů mravenců, třídění plodů, stavění 

mravenišť, sebe-shlukování se, atd. algoritmy mohou být vyvinuty, aby mohly být použity pro 

komplexní, kombinatorické optimalizační problémy.  

První mravenčí algoritmus se nazývá „Ant system“ (AS) a byl vyvinut v roce 1996 Dorigem 

[1]. Byl úspěšně testován na měřítku TSP (Travelling salesman problem), Problém 

obchodního cestujícího. ACO metaheuristika byla vyvinuta, aby zobecnila řešení 

kombinatorických problémů, založenými na rodovém chování divokých mravenců. [11]   

ACO je strukturována do 3 hlavních funkcí (viz obr. 2): 

1. Konstrukce řešení  - tato funkce vykonává proces konstrukce řešení, kde se umělí 

mravenci pohybují dle pravidla přechodu, opakovaně vystavující řešení problému. 

2. Aktualizace feromonů - vykonává aktualizace na feromonové cestě. To může 

zahrnovat feromonové cesty, jejichž kompletní řešení již bylo vystavěno, nebo probíhá 

aktualizace po každém zopakování procesu. Navíc zesilování feromonové cesty ACO 

také zajišťuje vypařování feromonů z cesty. Vypařování feromonů z cest pomáhá 

mravencům zapomenout na špatná řešení, která se naučili dříve v běhu algoritmů.  

3. Deamon Actions - je to volitelný krok v algoritmu, který zahrnuje aplikování 

dodatečné aktualizace z globální perspektivy. Může také zahrnovat nanášení 

dodatečných feromonů k posílení nejlepšího dosaženého řešení. 

 

Obr. 2 Optimalizace mravenčí kolonii [16] 
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Alternativní přístup, nazývaný Systém mravenčí kolonie (ACS) byl představen Dorigem a 

Gambardellou v roce 1997 k vylepšení výkonu systému mravenců. Je založen na čtyřech 

modifikacích systému mravenců: jiné pravidlo přechodu, jiné pravidlo aktualizace 

feromonové cesty, užívání aktualizací k preferenci objevování a užívání seznamu kandidátů k 

omezení volby. 

3.3 Artificial bee colony 

Dalším algoritmem, patřící do SI je optimalizace včelím hejnem, angl. Artificial Bee Colony 

– ABC. Na chování včel v přírodě je možno postavit mnoho algoritmů. Tyto algoritmy jsou 

rozděleny do dvou větví: potravní chování a rozmnožovací chování. Příklady algoritmů 

simulující potravní chování včel zahrnují optimalizaci včelím rojem, algoritmus virtuálních 

včel, uvedený Yangem, algoritmus optimalizace včelí kolonií představený Teodorovicem a 

Dell´Orcem [1], algoritmus včelího úlu představený Weddem, algoritmus optimalizace včelím 

rojem představený Driasem a algoritmus včel představený Phamem. Jednotlivý jedinec 

v kolonii (např. včela ve včelí kolonii) ukazuje jednoduchou sadu zásad chování (např. 

migrace, replikace, smrt), ale skupina jednotlivců (např. včelí kolonie) ukazuje komplexní 

chování s užitečnými vlastnostmi, jako je třeba škálovatelnost a přizpůsobitelnost.  

Umělá včelí kolonie je algoritmus, simulující inteligentní potravní chování roje včely 

medonosné, představený Karabogou a Basturkem [17]. V algoritmu ABC (Artificial Bee 

Colony) obsahuje umělá včelí kolonie 3 skupiny včel: dělnice, průzkumnice a pozorující 

včely.  

Včela, čekající na místě tanečků (kde včely předvádějí své tance k nalezení potravy), aby 

mohla udělat rozhodnutí, který zdroj potravy si dle tanečků vybere, je pozorující včela, 

zatímco včela, která odlétá za zdrojem potravy určeným předchozí včelou, se nazývá dělnice. 

Dalším typem jsou průzkumnice, tyto včely uskutečňují náhodné průzkumy za účelem 

objevení nových zdrojů potravy. Poloha zdroje potravy představuje možné řešení na 

optimalizační problém a množství nektaru ze zdroje potravy koresponduje s kvalitou 

(zdatností) souvisejícího řešení. Rej virtuálních včel je vytvořen a začne se náhodně 

pohybovat ve dvou-dimenzionálním zkoumacím prostoru. Včely mezi sebou komunikují, 

když naleznou nějaký nektar (cíl) a řešení problému je získáno z intenzity interakce mezi 

včelami.  
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Náhodně rozdělená základní populační řešení (Xi = 1,2…D) je rozšířeno skrz D 

dimenzionální prostor. Dělnice provedou modifikaci pozice (řešení) v její paměti podle 

informací z okolí (vizuální informace) a testují množství nektaru (hodnota zdatnosti) nového 

zdroje (nového řešení). Za předpokladu, že je množství nektaru nového zdroje vyšší než u 

předchozího zdroje, včela si zapamatuje novou polohu a zapomene tu starou. Po dokončení 

průzkumu všech včel sdílejí včely informace o nektaru z nového zdroje a jeho poloze s 

„pozorovateli“ na tanečním parketu (místo, kde včely provádí svoje tanečky).  

V další fázi reprodukce, založené na hodnotě pravděpodobnosti spojené se zdrojem potravy, 

Pi, umělá „pozorovatelka“ si vybere zdroj potravy. 

V poslední fázi - výměna včely a selekce, nastává v případě, že poloha nemůže být dále 

zlepšena a zdroj potravy je považován za opuštěný. Hodnota předem určeného počtu cyklů je 

důležitý kontrolní parametr v algoritmu ABC a je nazýván „limitem“ pro opuštění. Poté, co je 

každá kandidovaná poloha zdroje vytvořena a ohodnocena umělou včelou, je porovnána s 

produkcí staršího zdroje. Pokud má nová potrava stejně kvalitní, nebo lepší nektar než ze 

staršího zdroje, nahradí starý zdroj v paměti. Jinak je zachován starší zdroj potravy.  

Výkon vyhledávání algoritmu ABC v okolí závisí na průzkumu sousedství a nenasytných 

výběrových mechanismech vykonávaných dělnicemi a pozorovatelkami. Globální průzkumný 

výkon záleží na náhodném procesu vyhledávání, prováděném průzkumnicemi a na sousedním 

řešení výrobního mechanismu prováděném dělnicemi a pozorovatelkami. 

3.4 Fish swarm algorithm 

Algoritmus hejna ryb, angl. Fish Swarm Algorithm – FSA, algoritmus je nová, populačně 

založená inteligence hejna evoluční výpočetní techniky navržená Liem v roce 2002 [18]. FSA 

je inspirovaná přirozeným „školním“ chováním ryb v přírodě. FSA představuje silnou 

schopnost vyhnout se minimu za účelem dosáhnutí globální optimalizace. Ryba je 

představována svou D-dimenzionální polohou Xi = (x1, x2….xk…xD) a potravní spokojenost 

je prezentována jako FSi. Vztah mezi dvěma rybami je označován jejich Eukleidovskou 

vzdáleností: dij = ||Xi −Xj||. 

FSA imituje 3 typy chování, definované jako „hledání jídla“, „rojení se (shromažďování) 

v reakci na hrozbu“ a „následování k zvýšení šance k dosažení úspěšného výsledku“.  
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1. Vyhledávání je náhodný proces vykonávaný rybou, která hledá potravu, s tendencí 

k soustředění potravin. Cílem je minimalizovat FS (potravní spokojenost – food 

satisfaction). 

2. Rojení spočívá v uspokojení potřeby potravního příjmu, zabavuje členy hejna a 

zaujímá nové členy hejna. Ryba, nacházející se v poloze Xi má sousedy ve svém 

vizuálním poli. Xc identifikujeme jako středovou pozici těchto sousedů a používá se 

k popsání vlastností celého sousedního hejna. Pokud má střed hejna větší koncentraci 

potravy, než je dostupná ve stávající poloze Xi (FSc < FSi) a pokud hejno (Xc) není 

příliš přeplněno (ns/n < δ), přesunou se ryby z Xi do vedlejšího Xi+1, vstříc Xc. 

3. Sledovací chování (následování) se projevuje, když ryba nalezne jídlo, sousední 

jedinci ji následují. S vizuálním smyslem bude některá ryba vnímána jako nalézající 

větší množství potravy než ostatní, a tato ryba (Xmin) bude přirozeně následována, aby 

se zvýšila spokojenost (získání poměrně více potravy) [FSmin < FSi] a menšího 

přeplnění hejna [nf/n < δ]. Nf představuje počet ryb vizuálně vnímaných Xmin. 

Tři hlavní parametry zahrnuté v FSA obsahují vizuální vzdálenost, maximální délku kroku a 

faktor přeplněnosti. Efektivita FSA se zdá být ovlivňována především prvními dvěma 

parametry (viz vzdálenost a délka kroku). 

3.5 Intelligent water drops 

Algoritmus inteligentních kapek vody, angl. Intelligent Water Drops – IWD je inovativní, 

populačně založená metoda, uvedená Hamedem Shah-hosseini v roce 2007 [19]. Je 

inspirovaná procesy v přirozeném říčním systému, představující akce a reakce, které probíhají 

mezi kapkami vody a změny v životním prostředí, ve kterém řeka protéká. Na základě 

pozorování chování kapek vody je vyvinuta umělá kapka vody, která vlastní pozoruhodné 

vlastnosti přírodní kapky vody.  

Tato inteligentní kapka vody má 2 vlastnosti: 

1. Množství půdy, kterou v sobě nese. 

2. Rychlost, kterou se pohybuje. 

V prostředí, ve kterém voda protéká, záleží na zvažovaném problému. IWD se pohybuje 

v diskrétní konečné délce kroků. Rychlost IWD se zvyšuje od jedné polohy k druhé 

nelineárně úměrně k množství půdy, kterou v sobě nese. Množství přidané půdy k IWD je 
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nepřímo (a nelineárně) úměrné času, potřebnému k překonání vzdálenosti první a druhé 

polohy. Tedy, potřebný čas je úměrný rychlosti IWD a nepřímo úměrný vzdáleností dvou 

daných poloh.  

Další vlastností IWD je preference cest s méně půdou na dně před cestami s větším 

množstvím půdy na dně. Aby mohl být tento jev výběru cesty podle půdy zrealizován, použije 

se rovnoměrné náhodné rozdělení mezi půdy dostupných cest tak, aby pravděpodobnost 

výběru další cesty byla nepřímo úměrná půdě dostupných cest. Čím méně půdy na dně cesty 

leží, tím větší je pravděpodobnost, že ji si IWD vybere. 

3.6 Bacterial foraging optimization 

Algoritmus optimalizace podle bakteriálního potravního chování, angl. Bacterial Foraging 

Otimization – BFO se vyvíjí jako nová větev biologicky inspirovaných algoritmů. Tyto třídy 

algoritmů dědí vlastnosti vzorců chovaní bakterií, jako např. chemotaxi, metabolismus, 

reprodukci a quorum sensing (nepřekládá se, je to typ rozhodovacího procesu, koordinace 

genové exprese). Komplexní a organizované děje ukázané na potravním procesu bakterií 

inspiruje nový přístup k řešení komplexních optimalizačních problémů. 

Algoritmus optimalizace podle bakteriálního potravního procesu (BFO) byl představen 

Passinem v roce 2002 [20]. Potravní proces je spíše fenomém bakteriální kolonie, než chování 

samostatného jedince. BFOA se skládá jmenovitě ze 3 hlavních mechanismů: chemotaxe, 

reprodukce a eliminačního rozptýlení.  

1. Chemotaxe (pohyb buněk) - činnost bakterie, shromažďování se v nutričně bohatých 

oblastech spontánním způsobem. V tomto případě mechanismus komunikace mezi 

buňkami je ustanoven, aby simuloval biologické chování bakteriálního pohybu 

(plavání nebo pád).  

2. Reprodukce - pochází z kontextu přirozené selekce, v rámci tohoto postupu přežívá 

pouze nejlépe uzpůsobená bakterie a předává svůj genetický charakter další generaci, 

zatímco méně přizpůsobení jedinci hynou.  

3. Eliminační rozptýlení - náhodně vybere části populace bakterie, sníží jejich počet a 

rozptýlí je do náhodných pozic v prostředí. Touto cestou algoritmus zajišťuje 

různorodost druhů a zabraňuje uvěznění v lokálním optimu a také zlepšuje svou 

schopnost globálního průzkumu. 
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3.7 Artificial Immune System Algorithm 

Algoritmus umělého imunitního systému, angl. Artificial immune systém algorithm – AIS byl 

předložen roku 1999 Dagsputou [21]. AIS je založen na klonálním (klon) principu výběru a je 

to algoritmus populačně založen. AIS je inspirován imunitním systémem člověka, který je 

vysoce vyvinutý. Srovnává a rozděluje adaptabilní systém, který prokazuje následující silné 

stránky: rozpoznání imunity, učení se zesilování, extrakce příznaků, imunitní paměť, 

rozličnost a robustnost. Umělý imunitní systém (AIS) kombinuje tyto vlastnosti a získává 

pozoruhodnou pozornost díky svému silnému adaptivnímu učení a schopností paměti.  

Hlavní vyhledávácí síla v AIS spoléhá na operátora mutace. Kroky v AIS jsou následující: 

1. Inicializace protilátek (možná řešení problému) - antigeny představují hodnotu funkce 

cíle f(x) k optimalizaci.  

2. Klonování - kde je afinita nebo zdatnost každé protilátky určena. Na základě této 

zdatnosti jsou protilátky klonovány tak, že je nejvíce klonována ta nejlepší.  

3. Hypermutace - znamená, že klony jsou vystaveny procesu hypermutace, kde jsou 

klony mutovány nepřímo úměrně jejich afinitě. Klony nejlepších protilátek jsou 

mutovány nejméně, zatímco klony nejhorších protilátek jsou mutovány nejvíce. Klony 

jsou poté ohodnoceny podle jejich originálních protilátek, ze kterých nejlepší N 

protilátky jsou vybrány pro další opakování. Mutace může být rovnoměrná, 

Gaussovská nebo exponenciální. 

3.8 Firefly algorithm 

Algoritmus světlušky, angl. Firefly Algorithm navrhl Yang [22] a jedná se o heuristický 

algoritmus pro omezené optimalizační úkony inspirované blikáním svatojánských mušek. 

Algoritmus představuje populačně založený, opakující se postup s četnými agenty 

(vnímaných jako světlušky), který řeší optimalizační problém. Zástupci spolu komunikují skrz 

bioluminiscenci, které jim umožňuje prozkoumat prostor více efektivně, než v náhodně 

rozděleném prohledávání. Inteligence optimalizační techniky je založena na domněnce, že 

řešení optimalizačního problému může být vnímán jako látka (světluška), která svítí úměrně 

k nastavené kvalitě ve zvažovaném problému. Následkem toho každá jasnější světluška láká 

své partnery (bez ohledu na pohlaví), což zapříčiňuje prozkoumávání prostoru více účinně.  
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Algoritmus světlušky má tři jednotlivá, idealizovaná pravidla, která jsou založena na 

některých svítivých vlastnostech skutečných světlušek.  

Jsou to tato následující: 

1. Všechny světlušky mají jedno pohlaví a pohybují se vstříc více svítivým a atraktivním 

jedincům bez ohledu na pohlaví.  

2. Stupeň atraktivity světlušky je úměrný její svítivosti. Svítivost se může snižovat tak, 

jak se zvětšuje vzdálenost mezi světluškami, díky tomu, že vzduch část světla 

pohlcuje. Pokud není svítivější a atraktivnější jedinec než ten jeden daný, pohybuje se 

pak náhodně.  

3. Svítivost, nebo intenzita světla je určena hodnotou cílové funkce daného problému. 

Výhoda: Většinou užívá náhodná čísla a je založen na globální komunikaci mezi jedinci hejna 

(např. světlušky), díky tomu je více efektivní v multicílové optimalizaci. 

3.9 Group search optimizer 

Optimizátor skupinovým vyhledáváním, angl. Group Search Optimizer - GSO byl vynalezen 

na univerzitě v Liverpoolu roku 2006 [23]. Je to populačně založený, optimalizační 

algoritmus, který si metaforicky přivlastňuje model producent - gauner (PS) k navržení 

optimálních vyhledávacích strategií, inspirovaný potravním chováním zvířat v přírodě. Stejně 

jako v PSO, GSO se každý jedinec v populaci nazývá člen. Ve vyhledávacím prostoru zná 

každý člen svou vlastní pozici, svůj úhel, směr pohybu, který může být vypočítán z hlavového 

úhlu přes polární, Cartesionovu transformaci.  

Skupina stanovuje 3 typy členů: producenty, „gaunery“ a hlídky:  

1. Producenti - vytváří strategie produkce, hledající potravu. 

2. Gauneři -  vytváří „gaunerské“ strategie, připojují suroviny nepokryté ostatními. 

3. Hlídači - vykonávají náhodné pochůzky a budou roztroušeni ze svých stávajících 

pozic. 

Producent najde místo s nejlepší potravou (hodnota zdatnosti). Pokud má nový bod lepší 

hodnotu zdatnosti než stávající poloha (v minimalizačním problému např.), přesune se 

k tomuto bodu nebo zůstane ve své stávající poloze a jen otočí hlavu v náhodně novém úhlu a 

směru. Pokud producent nemůže nalézt lepší pozici ani po několikrát opakované změně úhlu a 

směru, otočí svou hlavu zpět do úhlu 0. Gaunerům je kopírování oblasti vlastní, je to 
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nejběžnější chování vrabců. Náhodné pochůzky jsou prováděny hlídkami. Pokud „gauner“ 

nebo hlídka nalezne lepší polohu, než je stávající producent a další „gauneři“, v dalším 

opakování prohledávání se přemění na producenta a všichni ostatní členové, včetně bývalého 

producenta budou vykonávat „gaunerské“ strategie. Je také zřetelné, že se „gauner“ a 

producent neliší v jejich příslušných fenotypových vlastnostech (vzhledu). Proto tedy mohou 

měnit mezi dvěmi rolemi.  

3.10 Shuffled frog leaping algorithm 

Algortimus skákající žáby, angl. Shuffled Frog Leaping Algorithm – SFLA byl představen 

Muzaffarem Eusuffou a Kevinem Lanseyem v roce 2003 [24]. SFLA je populačně založený, 

kooperativní, metaheuristický algoritmus s efektivní matematickou funkcí a schopností 

globálního průzkumu. 

SFLA je průzkumná metafora přírodní evoluce. Je inspirován interaktivním chováním žab při 

hledání potravy, přičemž žáby sedí náhodně rozmístěné na určitých kamenech v jezírku. 

Kombinuje výhody geneticky založeného, memetického algoritmu (MA) a sociální chování 

PSO algoritmu s  takovými vlastnostmi jako jednoduchý koncept, přizpůsobení méně 

parametrů, okamžitá formace, dobrá schopnost globálního průzkumu a jednoduchá 

implementace.  

Kroky v SFLA zahrnují následující: 

1. Počáteční populace – jednotlivé žáby jsou ekvivalentem GA chromosomů a 

představují sadu řešení. 

2. Třídění a rozšiřování – žáby jsou roztříděny v klesajícím pořadí, na základě jejich 

hodnoty zdatnosti a poté jsou žáby rozděleny do různých podmnožin celé populace, 

nazývající se „memeplex“. Celá populace je rozdělena v m memeplexů a každý 

memeplex obsahuje n žab. 

3. Evoluce memeplexu – nezávislé lokální průzkumy jsou prováděny pro každý 

memeplex žab, ve kterém se to nazývá evoluce memeplexu. 

4. Shuffling (míchání) – po definování čísla memetických evolučních kroků jsou žáby 

zamíchány mezi memeplexy, umožňující žábám vyměňovat informace mezi různými 

memeplexy a zajištění, že se přesunou na optimální polohu, stejnou s částicemi v PSO. 

5. Konečné podmínky – pokud je nalezeno globální řešení, nebo je dosaženo 

maximálního počtu opakování, algortimus končí. 
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4 EKOLOGICKÉ ALGORITMY 

Přírodní systémy poskytují bohatý zdroj mechanismů pro navrhování a řešení problému. 

Ekologické algoritmy zahrnují žijící organismy spolu s abiotickým prostředím, se kterými 

probíhá interakce například se vzduchem, půdou, vodou aj. Mohou vzniknout početné a 

komplexní typy interakcí mezi druhy ekosystému. Také se to může jevit jako mezidruhová 

interakce (mezi druhy) nebo vnitrodruhová interakce (v daném druhu). Povaha těchto 

interakcí může být kooperativní nebo soutěživá. Kooperace zahrnuje dělbu práce a 

představuje srdce sociality.  

Vnitrodruhová interakce je rozdělena do 3 základních typů, dle výsledku interakce (pozitivní, 

neutrální a negativní) určené jako mutualismus, parazitismus a komensalismus. Příklady 

kooperace v přírodě: vnitrodruhová (homogenní kooperace, také sociální evoluce) v sociálním 

potravním chování stád zvířat, hejn ptáků, skupin hmyzu a kolonií bakterií, mezidruhová 

(heterogenní kooperace, také symbióza) jako mutualismus mezi lidmi. Biogeografie zahrnuje 

studium šíření druhů v prostoru a čase. 

4.1 PS20 

Představen Hanningem Chenem a Yunlongem Zhuem v roce 2008 [25], inspirovaná ideou 

koevoluce symbiotických druhů v přírodních ekosystémech a heterogenních interakcí mezi 

druhy. PS20 je mezidruhový optimizátor, který rozšiřuje dynamiku kanoniálního PSO 

algoritmu přidáním významných ingrediencí, které způsobují symbiotickou koevoluci mezi 

druhy.  

Algoritmus v základě vytváří ekosystém obsahující sadu druhů X = {S1, S2,. . .,Sn}, kde 

každý druh vlastní sadu členů Sn= {xi,x2…xm, celkově n * m (n druhů m členů v druhu) a 

jedinci koevolvují v ekosystému. Člen i - tého v k - tého druhu je charakterizován vektorem 

xik={xi1k,xi2k…xidk} a zdatností f (xki). Nižší hodnota zdatnosti značí vyšší schopnost 

přežití. V rámci tohoto předpokládaného vnějšího tlaku prostředí všichni jedinci v tomto 

modelu podléhají koevoluci tak, že se dostávají do stavu nižší a nižší hodnoty zdatnosti 

kooperací. V každé generaci t, každý jedinec xki bude podléhat jak sociální, tak symbiotické 

evoluci. Sociální evoluce se podobá kooperaci mezi jedinci stejného druhu. Díky socio-

biologickému pozadí kanonického PSO modelu se xki vyvíjí v souladu s pravidly 

kanonického PSO algoritmu v tomto procesu, a tím zrychluje pohyb k nejlepší pozici a 
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k nejlepší pozici nalezené jeho sousedem, kde se, jako v symbiotické evoluci, zaměřuje na 

spolupráci mezi různými druhy. Xki výhodně interaguje se symbiotickými partnery a hodnotí 

je (jedinci nejstejného druhu), tj. každý symbiontní partner daruje své vědomosti svému 

partnerovi, aby mu pomohl. Poté xki vyrazí k symbiotickému partnerovi s nejlepší hodnotou 

zdatnosti. Nakonec, až všichni jedinci v ekosystému nemohou nalézt lepší polohy (zde je 

konstanta) i po generacích, znamená to, že všechny druhy trpí těžkým vnějším zatížením 

životního prostředí.  Poté náhodně vybere polovinu druhů a určí je k vyhynutí, aby se uvolnila 

zátěž a ostatní druhy mohly přežít. Ve stejnou dobu je druhá polovina druhů v ekosystému 

iniciována k novým experimentům a adaptacím. Kooperace PS20 se objevuje ve dvou 

stupních, stupeň druhu (interakce mezi druhy) a stupeň jednotlivců (interakce mezi jednotlivci 

jednoho druhu). 

4.2 Invasive weed optimization 

Optimalizace invazivním plevelem, angl. Invasive Weed Optimization - IWO je numerický, 

stochastický výzkumný algoritmus, představený Mehrabianem A Lucasem v roce 2006 [26]. 

Je inspirován ekologickým procesem kolonizace plevele a jejím šířením. Je schopný řešit 

obecné, multi-dimenzionální, lineární a nelineární optimalizační problémy s ocenitelnou 

efektivitou. Přizpůsobením se jejich prostředí, invazivní plevel pokrývá možnosti příležitostí 

zanechané nesprávnou orbou (oráním) a poté následuje trvalé obsazení pole. Jejich chování se 

časem mění, jak se kolonie stává hustší, není zde prostor pro jedince s nízkou hodnotou 

zdatnosti. 

Kroky alogirtmu můžeme popsat takto: 

1. Inicializace - zahrnuje populaci počátečních řešení, rozmístněných v D 

dimenzionálním prostoru problému s náhodnými pozicemi. 

2. Ohodnocení zdatnosti - ohodnotí faktor zdatnosti jedince a také celou populaci podle 

jejich zdatnosti. 

3. Reprodukce - produkce semen v závislosti na vlastní hodnotě zdatnosti a hodnotě 

zdatnosti kolonie. Toto pomáhá koncentrovat se na nejvyšší hodnotu zdatnosti ve 

vyhledávací doméně, proto zvyšuje konvergenci směrem ke skupině nejvyšší hodnoty.  

4. Prostorové rozptýlení - vytvořená semena jsou náhodně rozprostřena do D 

dimenzionálního vyhledávacího prostoru normálně rozdělenými náhodnými čísly 

s průměrem rovným nule. Směrodatná odchylka (SD), σ, náhodné funkce se sníží z 
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předem definované počáteční hodnoty σ počáteční, na konečnou hodnotu, σ konečnou, 

v každé generaci. 

5. Selekce - probíhá výběr Pmax nebo maximálního počtu rostlin z nejlepších 

reprodukovaných rostlin. 

4.3 Biogeography based optimization 

Biogeograficky založená optimalizace, angl. Biogeography Based Optimization – BBO je 

globální optimalizační algoritmus vyvinutý Danem Simonem v roce 2008 [27] a je inspirován 

matematickými modely biogegrafie od Roberta MacArthura a Edwarda Wilsona. 

Biogeografie je studie o šíření druhů v přírodě, v prostoru a čase, to je imigrace a emigrace 

druhů mezi stanovišti. Uplatnění této myšlenky je v umožnění sdílení informací mezi 

kandidujícími řešeními. Každé možné řešení je ostrov a jejich vlastnosti, které charakterizují 

obyvatelnost, se nazývají index vhodnosti proměnné (SIV). Zdatnost každého řešení se 

nazývá index vhodnosti stanoviště (HSI) a záleží na mnoha faktorech stanoviště. Řešení 

vysokých-HSI mají tendenci sdílet své funkce s řešením nízkých-HSI emigrací vlastnosti 

řešení na jiná stanoviště.  

Řešení Low-HSI přijímají mnoho nových funkcí z high-HSI řešení. Imigrace a emigrace mají 

tendenci ke zlepšení řešení, a tím vyvíjet řešení optimalizačního problému. Hodnota HSI je 

považována za objektivní funkci a algoritmus je určen ke stanovení řešení, která maximalizují 

HSI o emigrační a imigrační vlastnosti stanovišť. V BBO, existují dva hlavní operátoři: 

migrace (zahrnuje i emigraci a imigraci) a mutace. Stanoviště H je vektor N (SIV) celá čísla 

inicializována náhodně. Před optimalizací je každý jedinec z populace hodnocen a pak 

následuje krok migrace a mutace k dosažení globálního minima. V případě migrace je 

informace rozdělena mezi stanoviště, která jsou závislá na emigrační sazbě μ a imigrační 

sazbě λ jednotlivých řešení. Každé řešení je upraveno v závislosti na pravděpodobnosti Pmod, 

že je parametr definovaný uživatelem. Každý jednotlivec má své vlastní λ a μ a jsou funkcí 

počtu druhů K v prostředí. Slabá řešení přijímají více užitečných informací z dobrých řešení, 

které zlepšují využívání schopnost algoritmu. V BBO se mutace používá pro zvýšení 

rozmanitosti populace a dosažení dobrých řešení.  

Vlastností BBO je, že není původní populace vyřazena po každé generaci, je raději 

modifikována migrací. Dalším charakteristickým rysem je, že pro každou generaci používá 

BBO zdatnost každého řešení pro stanovení její míry imigrace a emigrace. 
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5 APLIKACE BIOLOGICKÝCH ALGORITMŮ DO 

PRŮMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ 

V současném průmyslu se biologickými algoritmy inspirují některá odvětví. Algoritmy 

hledají optimální řešení výrobních procesů, nové strategie využívají při inovaci a modernizaci 

výrobních technologií s cílem celkově minimalizovat náklady výroby. Jako příklady využití 

biologických algoritmů lze uvést průmysl hutnický, papírenský a chemický. 

5.1 Tváření kovů 

Tváření kovů (angl. Mettal Forming - MF) je složitý technologický proces zpracování 

materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru. Hlavním cílem optimalizace v MF je výroba 

produktů při optimálně navrženém procesu. Běžné přístupy jako pokus omyl jsou nevhodné, 

špatně strukturované, vyžadující hodně času a nákladné. Dynamické programování je 

limitováno, jelikož MF proces běžně zahrnuje velké množství proměnných s širokou škálou 

hodnot, které mohou být účinné v optimalizačním problému. Také derivačně založené 

přístupy nejsou vhodné, protože vedlejší funkce mohou mít více stacionárních bodů. 

Mnoho autorů Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukázalo, 

že přístupy založené na GA mohou být použity k vyřešení komplexních problémů 

v průmyslové výrobě. 

V optimalizaci systému válcování vnikají nové studie, užívající GA pro optimální návrhy 

řešení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Tyto přístupy 

ukázaly, že nabízejí více strukturovanou metodu zpracovávání optimalizačních problémů a 

využitelnost v budoucnu s  menší časovou zátěží. Hlavním problémem s použitím GA v tomto 

prostředí je v důsledku drahé ohodnocení funkcí. Jelikož jsou objektivní (vedlejší) funkce 

často analyticky neznámy, ohodnocení funkcí může být dosaženo pouze nákladnými 

počítačovými simulacemi. Pomalá konvergenční kritéria pro dosažení optimálního řešení 

doprovází velké množství řešení, potřebných pro evoluční proces, jejichž výsledkem je drahé 

ohodnocení. Proto bylo vyvinuto několik přístupů k vyřešení tohoto nedostatku.  

Oduguwa a spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyvinuli meta modely GA (mGA) jako 

náhradu nákladných počítačových simulací. Tyto meta modely byly použity pro hodnocení 

funkcí k optimalizaci problémů ve válcování. Výsledkem bylo výrazné snížení výpočetní 

ceny. mGA se pokouší o prudkou konvergenci za použití malé velikosti populace, která se 
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skládá z pěti jedinců vytvořených pomocí výběru a křížení. Mnoho autorů také používá mGA 

k dosažení optimálního návrhu řešení. Deb a spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. řídil experimentální studii za použití mGA k určení ideálního 

nastavení hořáků v kontinuálním lití. Roy a spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. navrhl 

adaptivní mGA pro ideální návrh procesní proměnné ve víceprůchodném drátu. I když byla 

použita malá populace, i přesto vznikal nákladný výpočetní průběh, vyžadovaný pro 

konvergenci k ideálnímu řešení. Chung a Hwang Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. řeší tento 

problém vyvíjením a upravováním mGA za použití „šedého“ kódování k reprezentaci 

chromosomu. Tento přístup byl aplikován pro optimální návrh procesu neizotermického 

kování. 

5.2 Papírenský průmysl 

Papírny a celulózky jsou komplexem procesu kontinuálních produkcí, kde se odstávky a 

poruchy šíří celým komplexem a ovlivňují celou továrnu. Tyto nedostatky představují to 

vysoce nelineární systém, který má mnoho rozdílných provozních bodů. Výsledný problém je 

problémem plánování výroby s  následujícími funkcemi: smíšené celočíselné hodnoty, více 

cílů, více omezení a vysoká dimenzionalita. V této oblasti bylo použito několik technik na 

bázi gradientu, zahrnující quasi-Newton a sekvenční kvadratické programování Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Nicméně je známo, že tyto techniky uvíznou v místním optimu. 

Nedávno byly použity přístupy založené na evoluční výpočetní technice při řešení 

papírenských procesních problémů. Mezi hlavní problémy ve zkušenostech s použitím 

evoluční výpočetní techniky patří problémy s dosažením proveditelných řešení a pomalá 

výpočetní rychlost v porovnání s přechodnými přístupy (kvůli velkému počtu řešení, 

vyžadovaných pro evoluční proces). Bylo vyvinuto několik modelů řešení tohoto nedostatku.  

Santos a Dourando Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyvinuli model, založený na 

genetickém algoritmu a použili jej k optimalizování spotřeby energie, výtěžnosti z  buničiny. 

Autoři převzali multikriteriální GA přístup s technikami omezené manipulace. Metoda 

genetického algoritmu byla použita proto, že optimálního řešení problému nelze dosáhnout při 

použití tradičních metod. Cílem strategie je zachování proveditelných řešení pomocí 

specializovaného křížení a operátorů mutace pro transformaci jednoho proveditelného řešení 

k druhému. Byl použit jednotný operátor křížení. Fáze mutace se skládala ze čtyř strategií: 

jednotných, hraničních, nejednotných a výměny mutací. Stochastická univerzální metoda 

odběru vzorků byla přijata jako operátor výběru a byl použit v souvislosti s generační 
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reprodukcí (to znamená, kde je celá populace nahrazena v každé generaci). Byl také přijat 

program sdílení zdatnosti k distribuci populace v „koutcích“ v rámci vyhledávacího prostoru s 

omezením páření. Každý chromozom byl kódován jako sekvenční skutečné proměnné. Autoři 

došli z dosažených výsledků k závěru, že GA má velký potenciál pro řešení těchto druhů 

problémů. Borairi a spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. použil GA ve spojení s 

neuronovou sítí pro optimalizaci procesu výroby papíru. Běžným vzdělávacím rysem 

neuronové sítě je technika zpětného šíření, která se používá na pohánění neuronové sítě. 

Typickým problémem tohoto přístupu je, že čím se složitost sítě zvyšuje, výkon zpětného 

šíření rapidně klesá. Jednoduchý přístup GA byl použit k nalezení optimální struktury 

neuronových sítí. GA byl schopen najít globální minimum pro chybu. 

5.3 Chemický průmysl 

Chemická továrna obsahuje chemicko-inženýrské zařízení, jako jsou čerpadla, destilační 

kolony a chemické reaktory Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Tato zařízení tvoří komplexní 

síť propojující materiály, tepelné a informační toky, a jejich cílem je provádět chemický 

proces, při kterém jsou suroviny převedeny na požadované produkty. Optimalizace chemické 

továrny má změnit strukturu procesu operačních parametrů s cílem najít globální optimum k 

vykonávání určitého chemického úkolu. Tyto problémy je celkem obtížné vyřešit vzhledem k 

nelineární dynamice systému a omezení týkající se řídících a stavových proměnných Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Také globální optimum je 

obtížné určit, kvůli necitlivosti indexu výkonnosti ke kontrolním profilům. Některé klasické 

přístupy k řešení chemického problému zahrnovaly smíšené celočíselné nelineární 

programovací techniky, heuristickou větev a meze techniky, hierarchické přístupy rozkladu a 

dynamické programování Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Tyto univerzální algoritmy 

nevytvářejí výsledky v přiměřené době. Gradientně založené techniky jsou známé pro sbíhání 

se na místním optimu a nejsou vhodné pro neurčitelné problémy. Použití technik ES v této 

třídě problémů roste, ale byla zjištěna omezená aplikace v chemickém inženýrství. Evoluční 

algoritmy jsou v této oblasti rozděleny do dvou kategorií: první je založena na standardních 

evolučních algoritmech (EA) a druha je založena na úsilí EA užívající pokročilé operátory. 

Někteří autoři v chemickém průmyslu použili klasické GA Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Harris a spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

představil jednoduchý inverzní postup založen na GA k určení optimálního koeficientu 
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rychlosti pro chemické systémy, založeném na omezených produkčních datech. Grujicic a 

spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. spojil jednoduchou GA s chemickým napařováním 

modelu pro určení parametrů procesu, které maximalizují výnos uhlíkových nanotrubiček při 

minimalizaci množství naneseného amorfním uhlíkem. Rajesh a spol. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. provádí multi-objektivní optimalizaci na výkon jednotky průmyslové továrny 

vodíku. Autoři zakódovali sedm proměnných v chromozomech k určení optimálních 

provozních podmínek pro zlepšení výkonu jednotky. Velikost problému zakódovaného 

v chromosomech je v rozmezí od 5 do asi 19 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Vzhledem k 

tomu, že je počet parametrů relativně malý, je vyšší pravděpodobnost získání 

uskutečnitelných řešení. Tento přístup může být považován za vhodný s ohledem na princip 

efektu řídkosti, kdy se předpokládá, že problémy procesu dominují vybraným parametrům a 

interakce jsou zanedbatelné. Je zajímavé zjištění, že většina autorů navrhla zahrnutí více 

parametrů pro kompletní analýzu optimalizace. Motivováno potřebou větší stupnice procesu 

problému se mnoho výzkumného úsilí zaměřuje na vývoj pokročilých operátorů EA, aby 

pracovali v takovýchto složitých prostředích.  

Na rozdíl od výše uvedených GA aplikací, by představení vybraných parametrů v 

chromozomu k většímu měřítku problému mohlo mít za následek nemožné výsledky.  Proto 

se několik vědců zaměřilo, na vývoj přístupů, které zachovávají proveditelná řešení. Balland a 

spol. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vyvinul přístup, založený na GA, s cílem vylepšit 

produktivitu reakční směsi v kalorimetrickém reaktoru. Ve snaze podpořit řešitelné návrhy 

řešení, zkombinoval autor GA s místní konvergentní metodou k získání správných 

zahajovacích bodů pro danou konvergentní metodu. Emmerich a spol. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. představil v experimentální studii nestandardní evoluční strategii pro 

optimalizaci parametrů dobře zdokumentované hydrodealkylačního (HDA) procesu v 

chemickém návrhu výroby. Autor vytvořil operátory ES založené na principu maximální 

entropie mutace za účelem zaručení univerzální použitelnosti. Autoři Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. později vyvinuli na grafu založený EA pro strukturální optimalizaci 

chemického inženýrství. Představení grafu bylo přijato, aby věrně napodobilo původní 

formulaci problému. Toto usnadnilo začlenění odborných znalostí a heuristiky. 

Trend EC v chemickém průmyslu naznačuje kontinuitu používání SGA k řešení 

optimalizačních problémů, zahrnující cíle, jako je zisk a rychlost chemické výroby. Nicméně 
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je rostoucí zájem o přijmutí pokročilého ES algoritmu k řešení složitějších problémů. Existují 

také snahy o integraci odborných znalostí a heuristiky do genetických operátorů. 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá algoritmy, které jsou inspirovány biologií. V této práci lze nalézt 

porovnání Genetických algoritmů spolu s algoritmy Inteligence hejna. Hlavním cílem této 

práce bylo vytvořit vyčerpávající rešerši z dostupné literatury. Jelikož v české literatuře jsou 

informace o biologických algoritmech značně limitovány, čerpá tato práce především ze 

zahraniční literatury, která je v tomto ohledu rozsáhlejší. Tato práce přináší mnohé poznatky, 

které mohou byt využity pro výzkum a další studium této problematiky. 

V práci jsou uvedeny nejznámější Evoluční algoritmy, které se inspirují, jak už název 

napovídá, Evoluční teorií. Tyto algoritmy jsou dobře známy a široce rozšířeny v mnoha 

oblastech průmyslu. 

Dále práce pojednává o algoritmech, jež se inspirují sociálním chováním hejn, nazývající se 

Inteligence hejna. Do této skupiny algoritmů patří algoritmus s názvem Ant colony, který byl 

aplikován na  Problém obchodního cestujícího a další.  

Třetí část práce je zaměřena na Ekologické algoritmy. Tyto algoritmy vznikly ve 21. století, 

tudíž se stále vyvíjí a zatím nejsou, tak dokonale propracovány oproti Genetickým 

algoritmům nebo Inteligencí hejna. Přesto mohou být v budoucnu inspirací pro vytvoření 

efektivních a inovativních procesů optimalizace. 

Poslední část práce je zaměřena na aplikaci biologických algoritmu v  metalurgickém, 

papírenském a chemickém průmyslu. Zde se využívají především evoluční algoritmy a jejich 

modifikace, které jsou přizpůsobeny aktuálnímu problému, který řeší. 
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