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ABSTRAKT 

V této bakalářské práci je popsán princip optimalizace, přírodou inspirované algoritmy pro 

optimalizaci problémů a princip fungování algoritmu skákající žáby. Dále jsou v této práci 

uvedeny příklady praktických aplikací, ve kterých byl použit algoritmus skákající žáby. Jedná 

se především o použití tohoto algoritmu v projektovém řízení, bezdrátových senzorových 

sítích a plánování fotovoltaických systémů.  
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ABSTRACT 

In this bachelor thesis is described optimization, evolutionary algorithms for optimization 

problems and shuffled frog leaping algorithm. Furthermore, this work provides examples of 

practical applications in which shuffled frog leaping algorithm was used. These are mainly 

using this algorithm in project management, wireless sensor networks and the planning of 

photovoltaic systems. 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je představení optimalizačních metod založených na algoritmu 

skákající žáby, uvedení příkladů praktických aplikací a možnosti využití těchto metod 

v průmyslovém prostředí. 

Optimalizace skutečných problémů, které se běžně vyskytují v inženýrské praxi, je velmi 

náročné, vzhledem k mohutnosti a složitosti prostoru řešení. Nalezení přesných řešení pak 

vyžaduje exponenciální množství výpočetního výkonu a času. K překonání těchto problémů 

byly navrženy aproximační evoluční algoritmy, které umožňují nalezení přibližného 

optimálního řešení. 

Evoluční algoritmy jsou stochastické hledací metody, které napodobují přírodní evoluci nebo 

chování druhů jako např. včely, ptáci, ryby a žáby. Výpočetní systémy, které napodobují toto 

výkonné chování druhů, umožňují rychlejší a výkonnější hledání pro komplexnější 

optimalizační problémy. První evolučně založená technika, byla představena jako genetický 

algoritmus. Ve snaze snížit čas zpracování a zlepšit kvalitu řešení, byly různé genetické 

algoritmy zlepšeny nebo byly navrženy nové algoritmy. Jedním ze slibných algoritmů je 

algoritmus skákající žáby, anglicky Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA). Po přidání 

akceleračního hledacího parametru k původní formulaci algoritmu skákající žáby, vznikne 

modifikovaný algoritmus skákající žáby (MSFLA). 

Tato práce je prací rešeršní a z dostupné literatury, která je v tomto případě převážně 

cizojazyčná, popisuje SFLA a uvádí příklady praktických aplikací tohoto algoritmu 

v průmyslovém prostředí. 

Druhá kapitola popisuje optimalizaci a přírodou inspirované optimalizační algoritmy, jejich 

rozdělení, obtížnost optimalizačních úloh a pojmy heuristický a meta-heuristický algoritmus. 

Třetí kapitola popisuje algoritmus skákající žáby a modifikovaný algoritmus skákající žáby. 

Čtvrtá kapitola uvádí příklady praktických aplikací optimalizačního algoritmu skákající žáby 

zejména při řešení kombinatorických optimalizačních problémů, tj. ve stavebním průmyslu, 

v bezdrátových senzorových sítích a v energetice (plánování fotovoltaického systému). 
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2 OPTIMALIZACE A PŘÍRODOU INSPIROVANÉ ALGORITMY 

V inženýrské praxi se vyskytují problémy, kdy je zapotřebí z různých variant vybrat jednu, 

vhodnou pro potřeby daného problému. O takovém výběru optimální varianty se hovoří jako 

o optimálním rozhodování. 

Pokud se dá vytvořit s použitím matematických prostředků model nějakého jevu, pak se tento 

model nazývá matematický model. Matematický model problému optimálního rozhodování se 

nazývá optimalizační model. Ten se dá vyjádřit soustavou rovnic a nerovnic.   

Podle [1] je optimalizace matematickou disciplínou, která se zabývá hledáním minima nebo 

maxima funkce f (x) na dané množině M. Funkce f (x) se nazývá účelová funkce nebo také 

cílová funkce. Množina M bývá popsána omezeními, nejčastěji soustavou rovnic nebo 

nerovnic. Minimum respektive maximum je matematická funkce, jejíž funkční hodnota 

představuje nejnižší respektive nejvyšší hodnotu ze všech vstupních parametrů. 

Obecně jsou optimalizační funkce formulovány jako [19]: 

optimalizuj                  (1) 

za podmínek                                       (2) 

                       (3) 

kde f (x) je obecná funkce, kterou chceme optimalizovat, tedy účelová funkce. Funkce hi (x) 

se nazývá strukturní omezení, x≥ 0 se nazývá podmínka nezápornosti řešení. Soustava 

omezení úlohy matematického programování se nazývá funkce hi (x), i =1, 2, …, m spolu 

s podmínkou nezápornosti řešení [19]. 

Přípustným řešením úlohy matematického programování nazýváme, každý vektor x 

z euklidovského n-rozměrného prostoru (En) pokud splňuje podmínky hi (x) ≥ 0 a x≥ 0. 

Množina všech takovýchto vektorů se nazývá množina přípustných řešení úlohy a vektor x, ve 

kterém účelová funkce nabývá optimum, se nazývá optimální řešení. 

Je-li funkce f (x) lineární a množina M je omezena pouze pomocí lineárních rovnic a nerovnic, 

hovoříme o metodě lineárního programování. Pokud účelová funkce, omezující funkce nebo 

obě mají v sobě nelinearitu, jedná se o metodu nelineárního programování [1]. 
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2.1 Optimalizační algoritmy a jejich dělení 

Algoritmus je přesně definovaná konečná posloupnost kroků, která umožní, pro přípustné 

hodnoty vstupních dat, nalézt v konečném počtu kroků výstupní data. Zjednodušeně řečeno, je 

algoritmus návod nebo postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Nejčastěji se tento pojem 

vyskytuje v informatice, obecně se ale může objevit i v jiných vědeckých odvětvích. 

Vlastnosti, které musí algoritmus splňovat, jsou: 

 Determinovanost – algoritmus musí být jednoznačný v každém svém kroku i jako 

celek. Musí být tedy zřejmé, co a jek se má provést a jak má provádění algoritmu 

pokračovat. 

 Správnost – algoritmus má alespoň jeden výstup, který je v požadovaném vztahu 

k zadaným vstupům a vede vždy ke správnému výsledku. 

 Univerzálnost – algoritmus lze použít pro řešení stejné třídy problémů s různými 

vstupními hodnotami. 

 Elementárnost – algoritmus se skládá z konečného počtu elementárních kroků. 

 Konečnost – každý algoritmus musí skončit v konečném počtu kroků. Počet kroků 

může být různě veliký, ale pro každý jednotlivý vstup musí být konečný.  

Postup, který některou z uvedených podmínek nesplňuje, se nazývá výpočetní metoda. 

Optimalizační algoritmy se používají k nalezení minima nebo maxima dané účelové funkce 

tak, že hledají optimální numerickou kombinaci jejich argumentů [4].  

Existuje velké množství optimalizačních algoritmů a také i různá dělení. Podle vlastností, lze 

optimalizační algoritmy rozdělit do následujících skupin [4]: 

 Enumerativní – algoritmy vypočítávají všechny možné kombinace řešení daného 

problému a následně naleznou optimum. Tyto algoritmy jsou vhodné pro případ 

malého počtu parametrů nejlépe diskrétního charakteru. Nevýhodou je velká časová 

náročnost výpočtu. 

 Deterministické – tyto algoritmy jsou založeny na matematické přesnosti. Na stejný 

vstup reagují tak, že poskytují vždy stejná řešení. Aby mohly být tyto algoritmy 

efektivně aplikovány, musí řešený problém splňovat omezující předpoklady. Obvykle 

jimi jsou, že je problém lineární, konvexní, prohledávaný prostor možných řešení je 

malý a souvislý, problém je definován v analytickém tvaru aj. 
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 Stochastické – algoritmy, které se zakládají na využití náhody tak, že náhodně hledají 

hodnoty argumentů účelové funkce. Výsledkem je vždy to nejlepší řešení, které bylo 

nalezeno během celého náhodného hledání. Tyto algoritmy jsou pomalé, vhodné pro 

malé prohledávané prostory možných řešení a vhodné pro hrubý odhad.  

 Smíšené – jsou kombinací deterministických a stochastických metod. Tyto algoritmy 

jsou schopny nalézt kvalitní řešení během relativně malého počtu ohodnocení účelové 

funkce. Mají minimální požadavky na předběžné informace. Nepotřebují ke své 

činnosti analytický popis problému. Jsou schopny nalézt více řešení během jednoho 

spuštění. Podmnožinou smíšených algoritmů jsou např. evoluční algoritmy. 

Toto rozdělení můžeme brát jako jeden z možných pohledů na klasické i moderní 

optimalizační algoritmy. 

2.2 Obtížnost optimalizačních úloh 

Doba práce algoritmu je měřitelnou jednotkou, která určuje kvalitu konkrétního algoritmu. 

Vzhledem k tomu, že počítače mají různě výkonné procesory, není tato jednotka příliš vhodná 

pro teoretické úvahy. Počet základních instrukcí, které se musí během výpočtu vykonat, je 

rovněž závislé na výkonu procesoru. Proto se používá tzv. asymptotické vyjádření doby práce 

algoritmu. Značí se symbolem O. 

Vyjádření doby práce O algoritmu se nezískává měřením skutečné doby práce, ale provádí se 

teoretickým rozborem činnosti konkrétního algoritmu. Teoretický rozbor se provádí pro 

paměťovou složitost algoritmu nebo pro časovou složitost algoritmu. 

Podle časové složitosti lze algoritmy rozdělit na dva základní typy, polynomiální a 

nepolynomiální neboli exponenciální. Na základě tohoto rozdělení lze provést i rozdělení 

úloh, které tyto algoritmy řeší. Třída P je třída problémů, které jsou efektivně řešitelné 

v polynomiálním čase. Pro tyto problémy existuje polynomiální algoritmus. Třída NP těžkých 

problémů, je třída problémů, které lze řešit v polynomiálně omezeném čase 

nedeterministickým algoritmem. Pro tyto problémy existuje nedeterministicky polynomiální 

algoritmus [1]. 
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2.3 Heuristické a meta-heuristické optimalizační algoritmy 

V případě, kdy použití přesných algoritmů je omezeno např. výpočetními požadavky, nebo je 

zapotřebí řešit úlohy, na které neexistují přímé postupy řešení, používají se heuristické 

algoritmy. Typickým příkladem mohou být úlohy, které nejsou klasickými metodami řešitelné 

v polynomiálním čase např. problém obchodního cestujícího (TSP) [3]. Tyto algoritmy sice 

nezaručují nalezení nejlepšího řešení, dokážou však najít řešení, které je jen o málo horší než 

hledané optimum, a najdou je v přijatelně krátké době. Díky zvyšující se výkonnosti a 

rychlosti výpočetní techniky zaznamenávají heuristické algoritmy výrazný pokrok. 

Meta-heuristický algoritmus je takový algoritmus, který za jistých okolností umožňuje opustit 

lokální optimum a přechází posloupností iteračních kroků do jiných částí množiny 

přípustných řešení, kde je možnost nalezení řešení s lepší hodnotou účelové funkce, než bylo 

původně nalezené lokální optimum. Podobně jako heuristické algoritmy ani meta-heuristické 

algoritmy nezaručují nalezení optimálního řešení. Mezi známé meta-heuristiky patří např. 

genetický algoritmus nebo metoda simulovaného žíhání.  

2.4 Memetické algoritmy 

Memetické algoritmy jsou populačně založené meta-heuristické vyhledávací techniky, kterým 

se v posledních letech věnuje stále větší pozornosti. Jsou inspirovány principy přírodní 

evoluce a pojmem mém, který je definován jako replikující se jednotka informace. Termín 

mém poprvé použil Richard Dawkins. Tyto algoritmy se ukazují být úspěšné pro řešení 

optimalizačních problémů v mnoha kontextech, zejména pak v aplikacích kde jiné 

optimalizační metody selhávají [13]. 
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2.5 Přírodou inspirované algoritmy a jejich dělení 

Optimalizační algoritmy mohou být deterministické nebo stochastické povahy. 

Deterministické metody řešení optimalizačních problémů mohou vyžadovat veliký výpočetní 

výkon, který má tendenci k selhání, jak problém zvyšuje velikost. V tomto případě lze využít 

přírodou inspirované stochastické optimalizační algoritmy jako výpočetně efektivní 

alternativy k deterministickému přístupu [6]. 

Rozdělení přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů je zobrazeno na obrázku 1. Jak 

je z tohoto obrázku vidět, rozdělují se tyto optimalizační algoritmy do tří větších skupin. 

Evoluční algoritmy, algoritmy inspirované inteligencí hejna a ekologické algoritmy.  

Evoluční algoritmy patří mezi globálně optimalizační algoritmy. K nalezení řešení využívají 

různých modelů evolučních procesů. Skupina evolučních algoritmů zahrnuje genetický 

algoritmus (GA), genetické programování (GP), diferenciální evoluci (DE), evoluční strategii 

(ES) a Paddy Field algoritmus (PFA) [6]. 

Inteligence roje, anglicky Swarm Intelligence, je založena na společném sociálním chování 

organismů, zatímco evoluční algoritmy jsou založeny na genetické adaptaci organismů. 

Inteligence roje byla vyvinuta společně s evolučními algoritmy. Výhodou těchto algoritmů 

jsou nízké nároky na výpočetní výkon, rychlost a nalezení alespoň částečného řešení. 

Inteligence roje zahrnuje optimalizaci hejnem částic (PSO), optimalizaci mravenčí kolonií 

(ACO), optimalizaci včelím rojem (ABC), optimalizaci hejnem ryb (FSA), algoritmus 

inteligentních kapek vody (IWD), algoritmus optimalizace podle bakteriálního potravního 

chování (BFA), algoritmus umělého imunitního systému (AIS), algoritmus světlušky (FA), 

algoritmus skupinového vyhledávání (GSO) a algoritmus skákající žáby (SFLA) [6]. 

Ekologické algoritmy využívají mechanismů přírodních ekosystémů pro navrhování a řešení 

složitých technických problémů. Do skupiny těchto algoritmů patří biograficky založená 

optimalizace (BBO), algoritmus PS20 a optimalizace invazivním plevelem [6]. 
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Obr. 1 Rozdělení přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů [6] 

Z tohoto rozdělení je patrné, že optimalizační algoritmus skákající žáby patří do skupiny 

algoritmů inspirovaných přírodou. Přesněji řečeno je tento algoritmus kombinací genetického 

algoritmu a inteligencí roje.  

Přírodou inspirované algoritmy 

Evoluce  Inteligence 

roje  

Ekologie  

Evoluční 

algoritmy  

Přírodní 

říční 

systém  

Sociální 

jevy u 

zvířat  

Lidský 

imunitní 

systém 

Kolonie 

plevele  

Symbióza  Biogeografie  

GA GP PFA DE ES 

GSO PSO ACO FSA BFA FA ABC SFLA AIS IWD 

BBO AWC PS20 



8 

 

3 ALGORITMUS SKÁKAJÍCÍ ŽÁBY 

Algoritmus skákající žáby, anglicky shuffled frog-leaping algorithm (SFLA), je memetická 

meta heuristická metoda, která je navržena k hledání globálního optimálního řešení pomoci 

heuristického prohledávání [13]. Poprvé byla představena Muzaffarem Eusuffou a Kevinem 

Lanseyem v roce 2003.  Je založen na vývoji memů, které přestavují individuální a globální 

výměnu informací mezi populací. To v podstatě v sobě spojuje výhody lokálního 

vyhledávacího nástroje optimalizace částic hejna a myšlenky míchání informací z paralelních 

lokálních vyhledávání k posunu směrem ke globálnímu řešení [10]. 

SFLA je metoda, která napodobuje skupinu žab, které hledají místo s maximálním množstvím 

dostupné potravy[18]. Tento algoritmus zahrnuje populaci možných řešení definovaných 

souborem žab, které se rozdělí do podskupin, nazývaných memeplexy (G1, G2 … Gn) viz 

obrázek 2. Různé memeplexy jsou považovány za různé kultury žab. Každá tato kultura 

provádí lokální vyhledávání. V každém memeplexu si jednotlivé žáby drží své myšlenky, 

které mohou být ovlivněny myšlenkami jiných žab a vyvíjí se prostřednictvím procesu 

memetické evoluce. Po několika memetických evolučních krocích, jsou myšlenky předávány 

mezi memeplexy v procesu míchání, anglicky shuffling [15]. Lokální hledání a proces 

míchání se opakují, dokud nejsou splněna konvergenční kritéria [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Globální výměna informací u algoritmu skákající žáby [16] 
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Na obrázku 3 je znázorněn vývojový diagram algoritmu skákající žáby. Počáteční populace P 

žab je vytvořena náhodně. Pro S-dimenzionální problémy, je každá žába i zastoupena 

S proměnnými jako Xi = (xi1, xi2, …, xiS). Žáby jsou řazeny v sestupném pořadí podle jejich 

způsobilosti. Způsobilost žab určuje tzv. fitness funkce. Poté je celá populace rozdělena do m 

memeplexů, z nichž každý obsahuje n žab. V tomto procesu, první žába přejde na první 

memeplex, druhá žába na druhá memeplex, m-tá žába na m-tý memeplex a tak dále [9].  

V každém memeplexu, žáby s nejlepší a nejhorší způsobilostí jsou identifikovány jako Xb 

resp. Xw. Také žába s globálně nejlepší způsobilostí je označena jako Xg. Poté je použit 

evoluční proces ke zlepšení způsobilosti žáby s nejhorší způsobilostí, v každém cyklu. Tento 

proces se tedy nepoužívá na všechny žáby. Poloha žáby s nejhorší způsobilostí je upravena 

podle následujících rovnic [10]: 

                                                  (4) 

                                     ;                        (5) 

V rovnici (4) představuje rand  ( ) náhodné číslo v intervalu mezi 0 a 1. V rovnici (5) je Dmax 

maximální přípustná změna v postavení žáby. Pokud tento proces produkuje lepší řešení, 

přepisuje lepší žába nejhorší žábu. V opačném případě se výpočty (4) a (5) opakují s ohledem 

na globální nejlepší žábu, a to znamená, že Xg nahrazuje Xb. Pokud nenastává zlepšení, 

přichází druhá možnost. Nové řešení je náhodně generováno k přepsání nejhorší žáby jinou 

žábou, která má vhodnou způsobilost, jak je znázorněno na obrázku 3(b). Výpočty pak 

pokračují pro určitý počet evolučních iterací v rámci každého memeplexu.  

Hlavními parametry algoritmu skákající žáby jsou [10]: 

 počet žab p, 

 počet memeplexů m, 

 počet evolučních iterací pro každý memeplex před procesem míchání it. 
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Obr. 3 Vývojový diagram algoritmu skákající žáby [10]  
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3.1 Modifikovaný algoritmus skákající žáby 

V algoritmu skákající žáby (SFL algoritmu), se každý memeplex nechá vyvíjet nezávisle na 

lokálním hledání v různých oblastech prostoru řešení. Kromě toho, míchání všech memeplexů 

a znovu rozdělení do nové sady memeplexů má za následek globální hledání skrz výměny 

informací mezi memeplexy. SFL algoritmus se pokouší dosáhnout rovnováhy mezi širokým 

hledáním prostoru řešení a hlubokým hledáním perspektivních míst, která jsou v blízkosti 

lokálního optima [10]. 

Jak popisuje rovnice (4), každá jednotlivá žába, neboli řešení v memeplexu se pokouší změnit 

vlastní pozicí vůči žábě s nejlepší způsobilostí. Jak je ukázáno v této rovnici, pokud se rozdíl 

v pozici mezi nejhorší žábou Xw  a nejlepší žábou Xb nebo Xg zmenší, změna v pozici žáby Xw 

bude velmi malá a proto může stagnovat k lokálnímu optimu a vést k předčasné konvergenci. 

K předejití takovéto události se navrhuje, aby pravá strana rovnice (4) se vynásobila 

koeficientem C, který se nazývá vyhledávací akcelerační faktor. Vynásobením rovnice (4) 

akceleračním faktorem C vznikne následující rovnice [10]: 

                                                   (6) 

Přiřazení veliké hodnoty akceleračnímu faktoru C na začátku evolučního procesu má za 

následek urychlení globálního hledání tím, že umožní větší změny v pozici žáby a tím se 

rozšíří globální prostor hledání. Pak, když proces evoluce pokračuje a perspektivní místo je 

identifikováno, hledací akcelerační faktor, C, se zaměří na proces hlubšího lokálního 

vyhledávání, jak to dovolí žábám měnit jejich pozici [10].  

Hledací akcelerační faktor může být kladná konstantní hodnota, ale i lineární nebo nelineární 

funkce času. Poskytuje prostředek rovnováhy mezi globálním a lokálním hledáním.  
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4 PŘÍKLADY APLIKACÍ ŘEŠENÝCH ALGORITMEM SKÁKAJÍCÍ 

ŽÁBY 

Obtíže spojené s používáním matematické optimalizace na širokou škálu inženýrských 

problémů přispěly k vývoji alternativních řešení [12]. Algoritmus skákající žáby se ukazuje 

být úspěšný při řešení složitých optimalizačních problémů, např. při návrhu vodovodní sítě 

nebo při projektovém řízení (project management).  

V této kapitole jsou popsány příklady aplikací řešených algoritmem skákající žáby popř. 

modifikovaným algoritmem skákající žáby. Je zde uveden příklad opravy sítě mostů – 

problém infrastruktury, použití algoritmu v bezdrátových senzorových sítích, příklad řešení 

kompromisu mezi náklady a časem a přiklad použití algoritmu v plánování samostatného 

fotovoltaického systému. 

4.1 Oprava sítě mostů – problém infrastruktury 

Mosty jsou velice důležitou vazbou v sítích silniční infrastruktury. Proto je důležité, aby byly 

dobře udržované. Nedostatečná údržba mostů má za následek rostoucí náklady na opravy až 

do bodu, kdy oprava zničeného mostu je nákladnější než postavení mostu nového. Drsné 

prostředí, nárůst intenzity dopravy, těžké dopravy a stárnutí stávajících mostů jsou hlavními 

důvody pro zhoršování kvality mostů. Přibývající počet zničených mostů a rostoucí náklady 

na opravy s ohledem na omezené finanční prostředky, motivoval vývoj systémů pro správu 

mostů, které se zaměřují na podporu rozhodování zhotovitele v rozdělování omezených 

finančních prostředků pro mosty s největší prioritou [8]. 

Zatímco výběr mostů pro stanovení priorit je považován za rozhodování na úrovni sítě, výběr 

typu opravy je považováno za rozhodování na úrovni projektu. Jednání s úrovní sítě a úrovní 

projektu odděleně může vést k rozhodnutí, které není optimální. Obě úrovně rozhodování jsou 

velmi příbuzné, a proto by měly být integrovány. Kombinování obou úrovní rozhodování je 

náročný úkol, zejména s rostoucím počtem mostů a vede ke komplexnímu optimalizačnímu 

problému. Například, když je počet mostů N, plánovací horizont T roků a počet alternativ 

oprav je R, pak počet možných kombinací je      [8]. Proto složitost problému roste 

exponenciálně s počtem mostů, takže tradiční optimalizační techniky nejsou schopny 

zvládnout tak veliký problém. K překonání takového problému navrhli vývojáři evolučně 

založené algoritmy pro vyhledávání řešení, které se blíží optimálnímu řešení. 
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Oprava mostu se rozděluje do tří kategorií: lehká oprava, středně těžká oprava a rozsáhlá 

oprava, popř. se neprovádí v daném roce oprava žádná. Cílem je minimalizovat současnou 

hodnotu celkových nákladů životního cyklu na opravy všech vybraných mostů v celém 

plánovacím horizontu, tzv. TLCC (Total life cycle cost) účelovou funkci vyjádřenou 

následovně [2]: 

 

           
   

      

 

   

 

   

 

 

Cti – cena opravy mostu i v čase t 

r – diskontní sazba 

T – počet let 

N – počet mostů 

Jak uvádí [2] byl proveden experiment za použití Visual Basic for Applications v prostředí 

MS Excel. Pro optimalizaci sítě mostů byly použity následující algoritmy: 

 GA – genetický algoritmus, 

 MA – memetický algoritmus, 

 PSO – algoritmus roje částic, 

 ACO – mravenčí algoritmus, 

 SFL – algoritmus skákající žáby. 

Experiment byl proveden pro různý počet mostů: 10, 50 a 100. Tímto počtem je určena 

velikost sítě mostů. Bylo provedeno deset pokusů, a to pro každý počet mostů a za použití 

všech pěti výše uvedených algoritmů. Experiment byl proveden na PC s taktem procesoru 1,8 

MHz. Výsledky tohoto experimentu jsou shrnuty v tabulce 1. 

V případě počtu sta mostů dosáhl algoritmus skákající žáby nejlepší úspěšnosti a to 80% při 

době zpracování 1 hodina 28 minut a 34 sekund. V porovnání např. s ACO algoritmem, který 

nebyl schopen podat žádné přijatelné řešení a např. MA, který má úspěšnost 50% a to při 

době zpracování více než 24 hodin. Výsledky experimentu ukazují, že algoritmus skákající 

(7) 
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žáby se ukazuje být lepší než ostatní čtyři algoritmy, jak do výsledku kvality řešení, tak i 

v době zpracování, zvláště s rostoucím počtem mostů.  

 

Tab. 1 Srovnání výsledků, které poskytují přírodou inspirované algoritmy [2] 

Algoritmus Srovnávací kritérium 
Počet mostů 

10 50 100 

GA 

Úspěšnost [%] 100 80 20 

Nejlepší cena [$]  6 073 333   44 866 000   98 346 667  

Průměrná cena [$]  6 833 333   46 910 833   99 031 111  

Čas [hod: min: s]  00:02:16 00:49:02 02:17:40 

MA 

Úspěšnost [%] 100 100 50 

Nejlepší cena [$]  6 013 000   44 220 000   97 543 667  

Průměrná cena [$]  6 756 000   46 715 000   98 031 111  

Čas [hod: min: s] 00:26:46 10:54:41 24:13:22 

PSO 

Úspěšnost [%] 80 40 10 

Nejlepší cena [$]  6 533 000   45 426 000   95 717 000  

Průměrná cena [$]  7 720 000   47 655 000   95 717 000  

Čas [hod: min: s] 00:05:46 01:19:55 02:16:54 

ACO 

Úspěšnost [%] 60 40 0 

Nejlepší cena [$]  6 873 000   44 866 000   -  

Průměrná cena [$]  7 725 000   47 345 000   -  

Čas [hod: min: s] 00:02:26 01:30:24 - 

SFL 

Úspěšnost [%] 100 100 80 

Nejlepší cena [$]  5 733 000   30 126 000   67 206 333  

Průměrná cena [$]  5 956 000   31 638 000   67 903 111  

Čas [hod: min: s] 00:01:37 00:26:06 01:28:34 
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4.2 Problém kompromisu mezi časem a náklady v projektovém řízení 

K vyhodnocení použitelnosti modifikovaného algoritmu skákající žáby, který byl již výše 

popsán, je v této kapitole aplikován na diskrétní optimalizační problém ve stavebnictví. Ten 

se týká kompromisu mezi dobou výstavby a jejími náklady na řízení. Popsaný problém se 

týká 18 činností a pěti metod, tím se rozumí, že každou činnost lze realizovat jednou z pěti 

metod. Každá metoda je realizována za určitý čas a za určitou cenu. První metoda se 

vyznačuje nejkratší dobou trvání, ale zároveň nejvyšší cenou na rozdíl od páté metody, která 

se vyznačuje nejdelší dobou trvání za nejmenší cenu. Hodnoty dob trvání a cen jsou dosazeny 

do tabulky 2. Cílem tohoto problému je minimalizovat celkové náklady projektu – přímé a 

nepřímé, které jsou vyjádřeny rovnicí [10]: 

 

                      

 

   

  

 

n – počet činností 

Direct Costij – přímé náklady činnosti i za použití metody j 

T – celková doba trvání projektu 

I – denní nepřímé náklady 

Při realizaci řešení tohoto optimalizačního problému byl algoritmus skákající žáby 

naprogramován pomoci Visual Basic language (VBA) v prostředí Microsoft Project. 

Experiment byl proveden na počítači s taktem procesoru 1,8 GHz. Problém stavebního řízení 

byl pak připraven pro experimentování a srovnávací analýzy výsledků nalezených algoritmem 

skákající žáby a modifikovaným algoritmem skákající žáby. V tomto experimentu byl použit 

akcelerační faktor 1,6.  Hodnota tohoto akceleračního faktoru vyplývá z experimentu na 

testovacích funkcích (nazývaných F8 a F10) při které bylo dosaženo 100% úspěšnosti 

modifikovaného algoritmu skákající žáby. Při řešení tohoto problému bylo provedeno dvacet 

zkušebních provozů, tj. každý algoritmus byl spuštěn dvacet krát [10].  

Výsledky tohoto experimentu jsou zachyceny v tabulce 3. Z té je patrné, že modifikovaný 

algoritmus skákající žáby poskytuje výrazně lepší výsledky než původní algoritmus skákající 

žáby. Modifikovaný algoritmus byl schopen nalézt optimální řešení ve všech dvaceti 

(8) 

 



16 

 

zkušebních provozech.  Z toho plyne, že jeho úspěšnost byla 100 % ve srovnání s 0 % pro 

původní algoritmus skákající žáby. Náklady na projekt dosáhly minimální hodnoty 161 270 $.  

Také průměrná doba zpracování je pro modifikovaný algoritmus skákající žáby je kratší, 8 s  

na rozdíl od původního algoritmu, u kterého dosahuje 15 s.   

Tab. 2 Vstupní data pro problém kompromisu mezi časem a náklady [10] 

 

Tab. 3 Výsledky řešeného problému kompromisu mezi časem a náklady [10]  

Srovnávací kritéria 
Použitý algoritmus 

SFL MSFL 

Minimální doba trvání [dny] 112 110 

Průměrná doba trvání [dny] 123 110 

Minimální cena [$] 162020 161270 

Průměrná cena [$] 166045 161270 

Úspěšnost [%] 0 100 

Čas zpracování [s] 15 8 

    Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Metoda 4 Metoda 5 

činnost předchozí doba cena doba cena doba cena doba cena doba cena 

  činnost [dny] [$] [dny] [$] [dny] [$] [dny] [$] [dny] [$] 

1 - 14 2400 15 2150 16 1900 21 1500 24 1200 

2 - 15 3000 18 2400 20 1800 23 1500 25 1000 

3 - 15 4500 22 4000 33 3200 - - - - 

4 - 12 45000 16 35000 20 30000 - - - - 

5 1 22 20000 24 17500 28 15000 30 10000 - - 

6 1 14 40000 18 32000 24 18000 - - - - 

7 5 9 30000 15 24000 18 22000 - - - - 

8 6 14 220 15 215 16 200 21 208 24 120 

9 6 15 300 18 240 20 180 23 150 25 100 

10 2, 6 15 450 22 400 33 320 - - - - 

11 7, 8 12 450 16 350 20 300 - - - - 

12 5, 9, 10 22 2000 24 1750 28 1500 30 1000 - - 

13 3 14 4000 18 3200 24 1800 - - - - 

14 4, 10 9 3000 15 2400 18 2200 - - - - 

15 12 12 4500 16 3500 - - - - - - 

16 13, 14 20 3000 22 2000 24 1750 28 1500 30 1000 

17 11, 14, 15 14 4000 18 3200 24 1800 - - - - 

18 16, 17 9 3000 15 2400 18 2200 - - - - 
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Podle [11] byl tentýž problém řešen pomoci genetického algoritmu (GA), memetického 

algoritmu (MA), inteligence roje částic (PSO), optimalizace mravenčí kolonií a pomoci 

algoritmu skákající žáby. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tab. 4 Výsledky problému kompromisu mezi časem a náklady poskytnuté pěti 

optimalizačními algoritmy [11]  

Algoritmus 
Minimální 

doba trvání 
Průměrná 

doba trvání 
Minimální 

náklady 
Průměrné 

náklady Úspěšnost 
Čas 

zpracování 

  [dny] [dny] [$] [$] [%] [s] 

GA 113 120 162270 164772 0 16 

MA 110 114 161270 162495 20 21 

PSO 110 112 161270 161940 60 15 

ACO 110 122 161270 166675 20 10 

SFL 112 123 162020 166045 0 15 

 

Z tabulky 4 je vidět, že nejlepší výsledky jak v úspěšnosti, tak i v kvalitě řešení poskytnul 

PSO algoritmus. Tento algoritmus má druhý nejrychlejší čas zpracování hned za ACO 

algoritmem. Porovnáním výsledků z tabulky 3 a tabulky 4 lze konstatovat, že modifikovaný 

algoritmus skákající žáby poskytuje při řešení tohoto problému nejlepší výsledky jak v kvalitě 

řešení, tak v úspěšnosti, tak i v době zpracování. 

4.3 Modifikovaný algoritmus skákající žáby v optimálním plánování pro 

samostatný fotovoltaický systém  

Solární energetický systém je vynikajícím řešením pro elektrifikaci všude tam, kde není 

k dispozici elektrická rozvodná síť, nebo její rozšíření je obtížné popřípadě ekonomicky 

nevýhodné [5]. Je například vhodný pro napájení odlehlých venkovských oblastí, horských 

chat nebo lodních systémů. Výkon fotovoltaického systému závisí na několika faktorech, 

zejména na meteorologických podmínkách.  

Tato kapitola představuje příklad, který srovnává klasický algoritmus skákající žáby, 

modifikovaný algoritmus skákající žáby a genetický algoritmus při optimálním plánování 

samostatného fotovoltaického systému. Pro optimální plánování kapacity samostatného 

fotovoltaického systému jsou brány v úvahu spolehlivost a ekonomická stránka.  
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 Pro návrh samostatného fotovoltaického systému (SPV) je použito odhadu nákladů životního 

cyklu vztažených na jeden rok (Annualized Life Cycle Cost - ALCC). Ty zahrnují roční 

investiční náklady, roční náklady na instalaci, reprodukční pořizovací cenu, náklady na 

provoz a údržbu za rok. Cílem při návrhu je minimalizace ALCC [14]: 

            +        +               (9) 

CAC – investiční náklady vztažené na rok 

CAI – náklady na instalaci vztažené na rok 

CARC – reprodukční cena vztažená na rok  

CAOM – roční provozní náklady a roční náklady na údržbu 

Spolehlivostní omezení SPV systému může být definováno jako ztráta zatížení hodin (Loss 

Of Load Hours – LOLH) a je vyjádřeno následující rovnicí [14]: 

 

             

  

   

 

   

 

n – operační doba 

f (i, j) – nedostatek výkonu systému ve dni i a hodině j 

hodnoty funkce f (i, j) mohou být následující [14]: 

       

 
 
 

 
 

 
 

  
           

      
 
 

  

S (i, j) – stav kapacity baterií (BTY) ve dni i a hodině j  

Smin – minimální hodnota kapacity baterií 

L(i, j) – spotřebovaný výkon ve dni i a hodině j 

Jak uvádí [14] byl proveden experiment za použití programu Matlab, ve kterém byly 

naprogramovány algoritmus skákající žáby (SFLA), modifikace algoritmu skákající žáby 

(10) 

pro                      

pro                             

pro                      

(11) 
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(MSFLA) a genetický algoritmus (GA). Experiment byl proveden na počítači s procesorem 

Intel Core 2 Duo s taktem 3 GHz. Pro stanovení výkonnosti každého ze tří uvedených 

algoritmů jsou srovnávány dva kritéria: 

 celkové náklady na SPV, 

 doba zpracování pro dosažení optimálních hodnot. 

Výsledky experimentu jsou shrnuty v tabulce 5. 

Tabulka 5 ukazuje přehled instalovaných výkonů fotovoltaiky (PV), baterií (BTY) a celkové 

náklady na samostatný fotovoltaický systém při použití třech výše zmíněných algoritmů. 

Výpočty byly provedeny pro různé spolehlivosti a tedy různé hodnoty funkce LOLH (0h až 

400h). Z obou tabulek je vidět, že náklady na samostatný fotovoltaický systém se zvyšují při 

splnění požadavku vyšší spolehlivosti systému, tzn. že LOLH je nepřímo úměrná nákladům 

na systém. V případě LOLH 400h jsou při použití modifikovaného algoritmu skákající žáby 

celkové náklady spojené s SPV nejmenší a to 2719 $.  Při použití GA jsou náklady spojené 

s SPV 3266 $ a při použití SFLA jsou náklady spojené s SPV 3576 $.  Nekratší výpočetní čas 

měl v experimentu MSFLA a to 0,428 s. Naopak, nejhorší čas výpočtu měl genetický 

algoritmus, doba výpočtu byla 27,68 s. MSFLA překonal v experimentu jak SFLA tak GA a 

to při výpočtu celkových nákladů i ve výpočetním čase. 

Tab. 5 Srovnání SFLA, MSFLA a GA v oblasti Chiayi (Taiwan) v roce 2008 [14] 

  SFLA MSFLA GA 

LOLH PV BTY Cena Čas PV BTY Cena Čas PV BTY Cena Čas 

[h] [Wp] [Wh] [$] [s] [Wp] [Wh] [$] [s] [Wp] [Wh] [$] [s] 

0 5744 6253 9923 14,020 3810 5372 7414 0,5290 3738 5600 7497 28,62 

10 4752 4942 8054 16,274 2520 4895 5815 0,4810 3667 4400 6612 28,30 

20 4260 4361 7172 4,397 2169 5086 5597 0,4510 3583 3743 6083 28,00 

50 3921 3654 6357 13,666 3194 3084 5251 0,4570 3483 3349 5716 28,89 

100 3362 3068 5406 5,850 2961 3125 5049 0,4060 3315 2921 5260 28,44 

150 3201 2828 5085 12,183 1578 3455 3906 0,4500 2696 3083 4758 27,95 

200 2372 2858 4285 7,654 2326 2347 3893 0,4600 2326 2984 4325 28,16 

400 1982 2382 3576 9,386 1285 2426 2917 0,4280 1809 2177 3266 27,68 
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V tabulce 6 jsou zachyceny optimální velikosti SPV systémů. K výraznému snížení 

instalovaného výkonu PV a kapacity baterie je dosaženo při snížení požadavku na 

spolehlivost. Je zřejmé, že různé lokality mají různé fotovoltaické vlastnosti spojené 

s různými náklady na instalaci. Počasí na Chiayi je charakteristické bohatším slunečním 

zářením, což vede k nižším nákladům na SPV. 

Tab. 6 Optimální řešení SPV systému za použití MSFLA ve třech oblastech Taiwanu [14] 

  Chiayi Hengchun Tungchitao 

LOLH PV BTY Cena PV BTY Cena PV BTY Cena 

[h] [Wp] [Wh] [$] [Wp] [Wh] [$] [Wp] [Wh] [$] 

0 3810 5372 7414 5544 13437 1423 6834 17721 18786 

10 2520 4895 5815 4505 13511 13626 8125 14743 18041 

20 2169 5086 5597 8390 7395 13315 12198 5737 15954 

50 3194 3084 5251 4681 10328 11640 5101 12365 13437 

100 2961 3125 5049 7498 5368 11057 6143 7601 11233 

150 1578 3455 3906 5814 6021 9835 3660 9507 10073 

200 2326 2347 3893 6935 5949 8917 4728 7200 9562 

400 1285 2426 2917 3952 3815 6497 4516 4382 7439 
 

 

4.4 Využití algoritmu skákající žáby v bezdrátových senzorových sítích 

Rozvoj bezdrátových senzorových sítí (WSN – Wireless Senzor Network) byl motivován 

především vojenskými aplikacemi, jako je např. dozor nad bojištěm. Dnes se tyto sítě 

používají v mnoha průmyslových a komerčních aplikacích, jako je monitorování a řízení 

průmyslových procesů, sledování schopnosti strojů atd. [7]. 

Bezdrátová senzorová síť je vybudována z uzlů, viz obr. 4, jejichž počet se pohybuje od 

jednotek až ke stovkám, dokonce i několika tisícům, přičemž každý uzel je připojen 

k jednomu senzoru. Každý takový uzel senzorové sítě má několik částí, rádiový vysílač 

s vnitřní anténou nebo možností připojení externí antény, mikroprocesoru, elektrického 

obvodu tvořícího rozhraní se senzorem a zdroje energie, obvykle baterie [7]. 
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Obr. 4 Příklad bezdrátové senzorové sítě [7] 

Měřením pokrytí bezdrátové senzorové sítě je možno porozumět stavu pokrytí sledované 

oblasti, přizpůsobit rozmístění senzorových uzlů, nebo efektivně přidat senzorové uzly 

v budoucnu s cílem prodloužení životnosti sítě [17]. V posledních letech vědci provedli 

rozsáhlý výzkum v oblasti pokrytí bezdrátových senzorových sítí. Byly navrhnuty 

optimalizační metody pro pokrytí WSN pomoci inteligence roje částic (PSO), pomoci 

genetického algoritmu (GA) nebo pomoci algoritmu mravenčí kolonie (ACO) [17]. 

Jak uvádí [20] bylo provedeno deset nezávislých optimalizačních experimentů pro každý 

z pěti optimalizačních algoritmů. Experimenty vycházejí z předpokladu rozmístění čtyřiceti 

senzorů v prostoru 50 m x 50 m. K určení výkonnosti algoritmů byly porovnány výsledky, 

které poskytly následující algoritmy [20]: 

 particle swarm optimization, 

 shuffled frog leaping algorithm, 

 ant colony optimization, 

 chaotic particle swarm optimization, 

 intelligent single particle optimizer. 

Průměry pokrytí prostoru bezdrátovou senzorovou sítí jsou uvedeny v tabulce 7.  

 

Gateway - 

brána 

Senzorový 
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Cílová stanice 
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Tab. 7 Porovnání výkonu pěti optimalizačních algoritmů použitých pro optimalizaci pokrytí 

v bezdrátových senzorových sítích [20] 

Algoritmus Pokrytí 

  [%] 

Particle swarm optimization 80,5 

Shuffled frog leaping algorithm 81,4 

Ant colony optimization 80,3 

Chaotic particle swarm optimization 84,1 

Intelligent single particle optimizer 86,7 

 

Z tabulky je možné vidět, že průměrná hodnota pokrytí u algoritmu skákající žáby je 81,4 %. 

Tento výsledek je lepší než při použití PSO (Particle swarm optimization) algoritmu, u 

kterého byla průměrná hodnota pokrytí 80,5 %. Algoritmus skákající žáby dosáhl lepších 

výsledků než ACO (Ant colony optimization) algoritmus, u kterého byla průměrná hodnota 

pokrytí 80,3 %. V experimentu bylo dosaženo nejlepších výsledků pomoci Intelligent single 

particle optimizer, průměrná hodnota pokrytí byla u tohoto algoritmu 86,7 %. Tento výsledek 

je o 2,6 % lepší než při použití Chaotic particle swarm optimization. 

 

  



23 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat algoritmus skákající žáby a uvést jeho příklady 

praktických aplikací. Práce je zpracována formou literární rešerše. Při psaní této bakalářské 

práce jsem vycházel převážně z literatury psané v anglickém jazyce. Literatura psaná 

v českém jazyce se týká pouze problému optimalizace a optimalizačních algoritmů obecně. 

K algoritmu skákající žáby se mi nepodařilo najít žádnou česky psanou literaturu. 

Algoritmus skákající žáby je vhodný pro řešení kombinatorických optimalizačních problémů. 

Jelikož se jedná o heuristický algoritmus, nelze od něj očekávat nalezení přesného řešení, ale 

takového řešení, které danému problému vyhovuje a je možné jej získat za použití výpočetní 

techniky v přijatelném čase.  

Z dostupné literatury se mi podařilo nalézt a popsat příklady praktických aplikací, řešených 

pomoci algoritmu skákající žáby popř. jeho modifikací. Jedná se o opravu sítě mostů, problém 

kompromisu mezi časem a náklady v projektovém řízení, použití modifikovaného algoritmu 

skákající žáby v optimálním plánování pro samostatný fotovoltaický systém, a použití 

algoritmu skákající žáby pro optimální pokrytí senzorových uzlů v bezdrátových senzorových 

sítích. 

V prvních třech příkladech se jedná především o minimalizaci nákladů popř. o kompromis 

mezi časem a náklady. Čtvrtý příklad řeší rozmístění senzorových uzlů v bezdrátové 

senzorové síti takovým způsobem, aby se dosáhlo maximálního pokrytí sítě signálem ze 

senzorových uzlů. Ve všech těchto příkladech byly výsledky, které poskytnul algoritmus 

skákající žáby popř. modifikovaný algoritmus skákající žáby porovnány s výsledky, které 

poskytly jiné algoritmy, např. genetický algoritmus nebo optimalizace pomoci mravenčí 

kolonie. Z tohoto srovnání vyplývá, že algoritmus skákající žáby, popř. jeho modifikace 

poskytují lepší výsledky jak v kvalitě řešení, tak i ve výpočetním čase.  

Algoritmus skákající žáby je možné použít i při řešení jiných optimalizačních problémů, než 

jsou uvedeny v této práci. Lze jej aplikovat například při projektování vodovodní sítě, pro 

rozvrhování výroby, při agregaci dat v bezdrátových senzorových sítích nebo 

v elektrotechnice při návrhu parametrů PID regulátoru. 
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