
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je optimalizace hejnem světlušek a její využití v průmyslovém 

prostředí. Cílem této práce je seznámení s biologií inspirovanými algoritmy, zejména těmi, 

které spadají do kategorie inteligence hejna. Následuje vysvětlení samotného algoritmu 

světlušek, který je součástí algoritmů spadajících do inteligence hejna, jeho pravidla a druhy. 

V poslední kapitole jsou řešeny aplikace algoritmu světlušek – optimalizace, klasifikace a 

inženýrské aplikace. Byla provedena obsáhlá literární rešerše z dostupné odborné literatury, 

jejíž cílem bylo nalezení velkého množství využití optimalizace hejnem světlušek a dalších 

aplikací.  
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světlušek; využití algoritmu světlušek. 

 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor’s thesis is a firefly optimization and its use in the industrial 

environment. The objective of this thesis is acquaint with a bioloy inspired algorithm, mainly 

those what are part of swarm inteligence. It’s follow by explaination of a firefly algorithm itself 

which is part of algorithms belong to swarm inteligence, rules and kinds of this algorithm. In 

the last chapter are shown applications of firefly algorithm – optimization, classificaation and 

engineering applications. Huge research was performed based on sources of scientific 

publications and the objective was finding big amount of uses of firefly optimization and other 

applications. 

 

Keywords 

Firefly algorithm, nature-inspired algorithm, swarm inteligence, firefly optimization, use of 

firefly algorithm. 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Biologií inspirované algoritmy ........................................................................................... 2 

3 Inteligence hejna ................................................................................................................. 3 

3.1 Optimalizace hejnem částic .............................................................................................. 4 

3.2 Optimalizace mravenčí kolonií ......................................................................................... 4 

3.3 Optimalizace včelím rojem ............................................................................................... 5 

3.4 Algoritmus umělého rybího hejna .................................................................................... 6 

3.5 Algoritmus inteligentních kapek ....................................................................................... 6 

3.6 Optimalizace inspirována potravním chováním bakterií .................................................. 7 

3.7 Algoritmus umělého imunitního systému ......................................................................... 7 

3.8 Optimalizátor skupinovým vyhledáváním ........................................................................ 8 

3.9 Algoritmus skákající žáby ................................................................................................ 8 

4 Algoritmus světlušky......................................................................................................... 10 

4.1 Pravidla algoritmu světlušek ........................................................................................... 10 

4.2 Algoritmus ...................................................................................................................... 10 

5 Studie algoritmu světlušek ................................................................................................ 12 

5.1 Klasický algoritmus světlušky ........................................................................................ 13 

5.2 Modifikovaný algoritmus světlušky ............................................................................... 15 

5.3 Hybridní algoritmus světlušky ........................................................................................ 16 

6 Aplikace algoritmu světlušek ............................................................................................ 18 

6.1 Optimalizace ................................................................................................................... 18 

6.2 Klasifikace ...................................................................................................................... 21 

6.3 Inženýrské aplikace ......................................................................................................... 22 

7 Závěr.................................................................................................................................. 24 

8 Seznam použité literatury .................................................................................................. 25 

 

 



1 

1 Úvod 

Algoritmus světlušky je součástí inteligence hejna, která spadá do biologií inspirovaných 

optimalizačních metod. Tyto metody představují rychle se rozvíjející a významný směr při 

řešení problémů v informatice. Nachází nejlepší optimální řešení a přitom si zachovávají 

rovnováhu mezi komponenty. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vyčerpávající literární rešerše dostupné 

odborné literatury, zejména vědeckých článků. 

První kapitola seznamuje s biologií inspirovanými algoritmy a různými druhy existujících 

algoritmů. 

Ve druhé kapitole je představena inteligence hejna a algoritmy spadající do této kategorii. 

Samotný algoritmus světlušky spadá také do této kategorie. Seznámení s ostatními algoritmy je 

důležité pro následné porovnání s algoritmem světlušky při využití řešení různých problémů. 

Třetí kapitola je zaměřena na algoritmus světlušky, jeho vysvětlení, kroky použité v samotném 

algoritmu a jeho pravidla. 

Čtvrtá kapitola se zabývá studiem algoritmu světlušek. Tento světlušky je rozdělen na hybridní 

a modifikovaný. Oba druhy jsou popsány a dále jsou k nim nalezeny a přiřazeny konkrétní 

příklady a studie. 

Pátá kapitola se zabývá aplikacemi algoritmu světlušek a to optimalizací, klasifikací  

a inženýrskými aplikacemi. Všechny tři skupiny byly vysvětleny a ke každé z nich byly 

přiřazeny využívané techniky. Dále byla nalezena využití v každé z kategorií ze studií 

dostupných z odborné literatury napříč všemi odvětvími.  
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2 Biologií inspirované algoritmy 

Biologií inspirované algoritmy umí řešit mnoho podstatných problémů hlavně v oblastech 

optimalizace, klasifikace a rozhodování. Optimalizační algoritmy jsou používány pro hledání 

minima dané účelové funkce. Optimalizační algoritmy se rozdělují podle principu, na kterém 

pracují, podle jejich složitosti a tak dále.  

Vlastnosti algoritmů lze dělit dle stupňů efektivity a složitosti na: 

- Enumerativní algoritmy 

- Tyto algoritmy jsou využívány pro výpočet všech možných kombinací daného 

problému. Jsou vhodné při řešení problémů s malým množstvím hodnot. Při použití 

těchto algoritmů v obecné rovině by se jednalo o velice časově náročný způsob 

řešení. 

- Deterministické algoritmy 

- Deterministické algoritmy používají přesné matematické metody s hlavním 

požadavkem na správnou funkci, který vyžaduje omezující vstupní předpoklady.  

Výsledkem takovýchto algoritmů je jedno řešení. 

- Stochastické algoritmy 

- Tyto algoritmy používají v procesu vliv náhody. Hledáním hodnot argumentů 

účelové funkce, jehož výsledkem je vždy nejlepší řešení. Stochastické algoritmy 

jsou velmi pomalé a nejsou vhodné pro konkrétnější odhady. 

- Smíšené algoritmy 

- Jedná se o propojení stochastických a deterministických metod, které spolu 

spolupracují. Výhodami tohoto propojení je jejich dobrá efektivnost a výkonnost, 

malé požadavky na předběžné informace a umění najít více možných řešení 

v jednom zkoumání.  
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3 Inteligence hejna 

Inteligence hejna, anglicky Swarm Inteligence (SI) [1] je umělá inteligence založená na základě 

kolektivního chování samo-organizačních systémů. Tento pojem byl založen G. Benim a  

J. Wangem v roce 1989 v souvislosti s robotickými systémy [2].  

Mezi příklady inteligence hejna řadíme techniky, které je možno vidět v tabulce 1 společně 

s jejich českým překladem a používanou zkratkou.  

Tab. 1 Techniky využívající inteligenci hejna [1] 

ANGLICKÝ POJEM ČESKÝ PŘEKLAD ZKRATKA 

Ant Colony Optimization Optimalizace mravenčí kolonií ACO 

Firefly Swarm Optimization Optimalizaci hejnem světlušek FSO 

Particle Swarm Optimization Optimalizace hejnem částic PSO 

Artificial Bee Colony Optimalizaci včelím rojem ABC 

Fish Swarm Algorithm Optimalizaci hejnem ryb FSA 

Intelligent Water Drops Algorithm Algoritmus inteligentních kapek IWD 

Bacterial Forgaging Optimization Optimalizace bakteriálního 

potravního chování 

BFO 

Artificial Immune System 

Algorithm 

Optimalizace algoritmem 

umělého imunitního systému 

AIS 

Group Search Optimizer Optimalizace optimalizátorem 

skupinového vyhledávání 

GSO 

Shuffled Frog Leaping Algorithm Optimalizace skákajícími žábami SFLA 

Techniky inteligence hejna se obvykle skládají z populací jednoduchých agentů, kteří reagují 

mezi sebou a svým prostředím pomocí interakce. Agenti se řídí jednoduchými pravidly.  

A ačkoli zde není žádná centralizovaná kontrola řízení toho, jak by se jednotlivci měli chovat, 

lokální interakce vedou ke vzniku komplexu globálních chování.  

Uplatňování zásad inteligence hejna je také využíváno v robotice, kde inteligence hejna je 

vztažena na obecnější soubor algoritmů. Inteligence hejna je kolektivní inteligence skupiny 

jednoduchých samovolných agentů. Nezávislý agent se stává subsystémem, který interaguje 

s okolím, které je složeno z jiných agentů, ale působí relativně nezávisle na všech ostatních 

agentech. Autonomní zástupce se neřídí příkazy od vůdců anebo celkového plánu. Například 

ptáci pouze upravují a koordinují své pohyby s pohyby ostatních v hejně, nejlépe s těmi, kteří 

jsou nejblíže ke středu hejna. Ptáci v hejnech se snaží udržet si svou pozici, ale vyhnout se 
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kolizím s ostatními jedinci. Ptáci neberou v potaz žádné příkazy, neboť zde neexistuje žádný 

vedoucí jedinec. Kterýkoli pták může být v přední, střední či zadní straně hejna. Chování 

takového hejna má mnoho výhod jako například ochrana před predátory a hledání potravy. 

Je známo 5 základních principů popisu inteligence hejna [2]: 

  Princip blízkosti (Proximity Principle) – populace by měla být schopna provádět časově 

a prostorově jednoduché výpočty. 

 Princip kvality (Quality Principle) – populace by měla být schopna reagovat na faktory 

kvality v životním prostředí. 

 Princip různorodé odezvy (Diverse Response Principle) – populace by neměla dopustit 

vykonávat svoji činnost spolu příliš úzkými kanály. 

 Princip stability (Stability Principle) – populaci by měl zůstat stejný způsob chování  

a neměnit se pokaždé kdy se změní podmínky životního prostředí. 

 Princip adaptability (Adaptability Principle) – populace by měla být schopna změnit 

svůj způsob chování v případě, že se zlepší její životní podmínky. 

3.1 Optimalizace hejnem částic  

Optimalizace hejnem částic, anglicky Particle Swarm Optimization (PSO) řadíme mezi globální 

optimalizační algoritmy pro řešení problémů. Tato metoda byla vyvinuta Dr. Ebehartem a Dr. 

Kennedym v roce 1995 a byla inspirovaná chováním hejn ptáků a ryb [4]. 

PSO má mnoho společných znaků s algoritmy evolučními, například s genetickým algoritmem 

(GA). Systém je inicializován s populací náhodných řešení a vyhledávání optima podle 

aktualizace generací. Na rozdíl od GA, PSO nemá operátory evoluce, jako jsou crossover  

a mutace.  

Každá částice má svou vlastní polohu, rychlost a paměť předchozích úspěchů v hledání. 

Úspěšnost agentů hejn je ovlivňována těmi z úspěšnějších agentů. Největší výhodou PSO je 

jeho snadná implementace a rychlá konvergence k optimu pro širokou škálu účelových funkcí 

[5].  

3.2 Optimalizace mravenčí kolonií 

Optimalizace mravenčí kolonií, anglicky Ant Colony Optimization (ACO) je meta-heuristický 

přístup pro kombinatorické optimalizační úlohy, který je inspirován chováním mravenců 

v kolonii při hledání potravy. Poprvé byl představený v práci M. Doriga roku 1992 [6]. 
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Dříve než je použita ACO, je nutností optimalizovaný problém převést na problém hledání 

nejlepší cesty váženého grafu. Jednotlivci svým pohybem po grafu tvoří řešení problému  

a dosahují námi požadovaného globálního řešení tím, že se řídí určitými pravidly v průběhu 

daného počtu iterací. 

Mravenec je schopný najít svou cestu mezi zdrojem jídla a hnízdem anebo obejít překážku bez 

toho, aby použil vizuální indikace. Tato schopnost je dána tím, že mravenci za sebou nechávají 

feromonovou stopu, podle které se potom orientují ostatní mravenci [7]. 

Vezmeme-li v potaz soubor mravenců pohybujících se grafem a každý z nich přispívá 

k distribuci feromonových stop, tak další mravenci pak dávají přednost právě té dráze, která 

obsahuje největší množství feromonové stopy. Protože je feromon prchavá látka, která se časem 

vypařuje, tak snižuje atraktivnost trasy a mravenci si obvykle vybírají trasy nové a nepoužívané, 

což je možné vidět na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Vliv feromonu na pohyb mravenců [8] 

3.3 Optimalizace včelím rojem 

Optimalizace včelím rojem neboli Artifical Bee Colony (ABC) je inspirována včelím 

společenstvem. Inspiruje se především chováním včel, způsobem hledání zdrojů potravy anebo 

chování v dob hledání nového hnízda [9]. Algoritmus byl poprvé představen D. Karabogou 

[10]. V elementárním algoritmu existují tři druhy včel a to dělnice, vyčkávající včely  

a průzkumníci. Každé dělnici patří dočasné řešení, které se v každém iterativním kroku snaží 

zlepšit díky lokálnímu hledání. Snahou dělnic je přilákání vyčkávajících včel. Vyčkávající 

včely si vyberou takovou dělnici, která má lepší řešení. Vyčkávající včely se snaží zlepšit řešení 

dané dělnice díky lokálnímu hledání. Při nalezení lepšího řešení dochází k aktualizaci řešení 

dělnice. Pokud k nalezení lepšího řešení nedojde, dělnice zůstane na své pozici. Pokud ale 
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dělnice své řešení nezlepší po několika iteracích, opouští svou pozici a stane se průzkumníkem. 

Průzkumníci si vybírají náhodný bod v prohledávacím prostoru a změní se opět na dělnici, 

ovšem ale na této nové pozici. 

3.4 Algoritmus umělého rybího hejna  

Algoritmus umělého rybího hejna neboli Artificial Fish Swarm Algorithm (AFSA) je jedním 

z nejlepších způsobů optimalizace hejnem. Tento algoritmus je inspirovaný kolektivním 

pohybem hejn ryb, jejich společenským chováním a chováním při hledání potravy. AFSA byl 

představen X. Liem v roce 2002[11]. AFSA představuje schopnost vyhnout se minimu za 

účelem dosáhnutí globální optimalizace. Existují 3 definovatelné typy chování a to hledání 

potravy, rojení se v případě hrozby a následování ke zvýšení šance na dosažení úspěšného 

výsledku [3]. 

- Hledání je náhodné hledávání potravy s tendencí soustředění se na potraviny a s cílem 

minimalizovat uspokojení z potravy. 

- Rojení je zaměřeno na uspokojení potřeb příjmu potravy, zabavení členů hejna a získávání 

nových členů hejna. 

- Sledovací chování – následování se projevuje, když ryba nalezne jídlo a její sousedi ji 

následují. Řídí se vizuálním smyslem, kdy je některá ryba vnímána jako ta, která nalezla 

větší množství potravy než ostatní. 

3.5 Algoritmus inteligentních kapek  

Algoritmus inteligentních kapek vody neboli Intelligent Water Drops Algorithm (IWD) je 

metoda navrhnutá H. Shah-Hosseinem v roce 2007 [12]. Je inspirován procesy přírodních 

říčních systémů, které tvoří akce a reakce probíhající mezi kapkami vody v řece a změny, které 

se dějí v prostředí, kterým řeka teče. 

Na základě pozorování chování vodní kapky je vytvořena umělá kapka vody, která má některé 

z vlastností kapky vody. Dvě důležité vlastnosti umělé vodní kapky jsou množství půdy, kterou 

v sobě nese a rychlost, kterou se pohybuje. 

Prostředí, ve kterém teče voda, závisí na problému, který je brán v úvahu. IWD se pohybuje 

v jednotlivých konečně dlouhých krocích. Z aktuálního umístění na jeho další místo se rychlost 

zvyšuje nelineárně úměrně k množství půdy, kterou v sobě nese. Platí, že IWD půdy je nepřímo 

úměrné času, který je potřeba k překonání vzdálenosti první a druhé polohy. 

Důležitou vlastností IWD je preference cest s malým množstvím půdy na dně před cestami 

s větším množstvím půdy na dně. Pro realizaci tohoto jevu je potřeba použít rovnoměrné 
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náhodné rozdělení mezi půdy dostupných cest tak, aby pravděpodobnost výběru následující 

cesty byla nepřímo úměrná půdně dostupných cest. Platí, že čím méně půdy na dně cesty leží, 

tím je větší pravděpodobnost, že si ji IWD vybere. 

3.6 Optimalizace inspirována potravním chováním bakterií 

Optimalizace algoritmu inspirována potravním chováním bakterií neboli Bacterial Forgaging 

Optimization Algorithm (BFOA) byla představena K. M. Passinim v roce 2002 [13]. Tyto třídy 

algoritmů dědí vlastnosti vzorců chování bakterií. Složité a organizované aktivity vystavené 

v potravním procesu bakterií inspiruje nový přístup k řešení optimalizačních problémů. 

BFO algoritmus se skládá ze tří hlavních mechanismů a to chemotaxe, reprodukce  

a eliminačního rozptýlení. Pohyb buněk – neboli chemotaxe je aktivita bakterií, jejich 

shromažďování se v nutričně bohatých oblastech. Mechanismus komunikace mezi buňkami je 

založen na stimulaci biologického chování pohybu bakterií a to plavání nebo pádu. Reprodukce 

vychází z konceptu přirozeného výběru. V tomto principu pouze nejlepší bakterie přežívají  

a předávají své genetické znaky následujícím generacím. Zatímco ty zbylé, méně přizpůsobené, 

mají tendenci zahynout. Eliminační rozptýlení je náhodné vybrání části populace bakterií, 

snížení jejich počtu a jejich rozdělení do náhodných pozic v prostředí. Tímto způsobem dochází 

k zajištění různorodosti druhů a zabránění uvěznění v lokálním optimu. 

3.7 Algoritmus umělého imunitního systému  

Algoritmus umělého imunitního systému neboli Artifical Immune System Algorithm (AIS) se 

zabývá oddělením struktury a funkcí imunitních a výpočetních systémů a zkoumání využití 

těchto systémů k řešení výpočetních úloh z matematiky, inženýrství a informačních technologií. 

Byl představen roku 1999 D. Dasguptou [14]. 

Umělý imunitní systém (AIS) kombinuje vlastnosti adaptabilního systému, jako jsou například 

imunitní paměť, rozpoznání imunity, extrakce příznaků, rozličnost a robustnost a získává 

pozornost díky svému silnému adaptivnímu učení a schopnosti paměti. 

Postup v AIS: 

- Inicializace protilátek 

o Antigeny představují hodnoty objektivní funkce f(x), které mají být 

optimalizovány. 

- Klonování 

o Je stanovena afinita nebo fitness funkce každé protilátky. Na této 

způsobilosti jsou protilátky klonovány tak, aby byla nejvíce klonována ta 
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nejlepší. 

- Hypermutace 

o Tyto klony jsou pak podrobovány procesu hypemutace, v nichž jsou klony 

mutovány nepřímo úměrně jejich afinitě. Klony s nejlepší protilátkou jsou 

mutovány nejméně a klony s horší protilátkou jsou mutovány nejvíce. Tyto 

klony jsou pak ohodnocovány podle jejich originálních protilátek, z nichž 

nejlepší protilátky jsou vybrány pro další iteraci.  

3.8 Optimalizátor skupinovým vyhledáváním 

Optimalizátor skupinovým hledáním neboli Group Search Optimizer (GSO) je populačně 

založený optimalizační algoritmus, který si metaforicky přijímá model producent – gauner (PS) 

k navržení optimálních vyhledávacích strategií. Je inspirovaný potravním chováním zvířat 

v přírodě. Podobně jako PSO, populace GSO je nazývána skupinou a každý jedinec v populaci 

se nazývá člen. Ve vyhledávacím prostoru zná každý člen svou vlastní pozici, svůj úhel a směr 

pohybu. Skupina tvoří tři typy členů a to výrobci, scroungers-gauneři a rangers-hlídači. 

- Výrobci 

o Nacházejí místo s nejlepší potravou – hodnota zdatnosti. Pokud má nové 

místo lepší hodnotu zdatnosti než předchozí, přesune se k tomuto bodu nebo 

zůstane ve své současné poloze a pouze otočí hlavou v náhodně novém úhlu 

a směru. Pokud výrobce nemůže naleznout novou lepší pozici ani po vícero 

opakováních a změnách úhlů, otočí hlavu zpět do úhlu 0. 

- Hlídači 

o Pokud gauner nalezne lepší polohu, než je ta stávající výrobce a další 

gauneři, pak v dalším opakování prohledávání se přemění na výrobce  

a všichni ostatní členové, včetně bývalého producenta, se budou řídit 

strategií gaunerů. 

3.9 Algoritmus skákající žáby 

Algoritmus skákající žáby neboli Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA) byl navrhnut  

M. Eusuffem a K. Lanseyem v roce 2003 [15]. SFLA je populační, meta-heuristický algoritmus, 

který má účinnou matematickou funkci a schopnost globálního průzkumu. 

Je inspirován chováním žab při hledání potravy, přičemž je bráno v potaz, že žáby sedí na 

náhodně umístěných kamenech v jezírku. Jedná se o kombinaci výhod geneticky založeného, 

memetického algoritmu a sociálního chování PSO algoritmu. 
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Postu v SFLA: 

- Počáteční populace 

o Jednotlivé žáby jsou si rovnocenné a představují soubor řešení. 

- Třídění a rozšiřování 

o Žáby jsou seřazeny v sestupném pořadí podle jejich fitness funkce. Poté je 

každá žába rozdělena do jiné podskupiny celé populace, což je nazýváno 

jako memeplex. Celá populace je rozdělena do m memeplexů, z nichž každá 

obsahuje n žab. 

- Evoluce memeplexu 

o Nezávislé lokální vyhledávání, které je prováděno pro každý memeplex žab. 

- Míchání 

o Po určitém počtu memetických evolučních kroků jsou žáby zamíchány mezi 

memeplexy, což umožní žábám vyměňovat informace mezi různými 

memeplexy a zajistí, že se mohou přesunout na optimální polohu. 

- Konečné podmínky  

o Při nalezení globálního řešení anebo dosažení maximálního počtu 

opakování algoritmus končí. 
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4 Algoritmus světlušky 

Algoritmus světlušky je heuristický algoritmus, navrhnutý X. S. Yangem [15]. Je inspirován 

svitem svatojánských mušek. Algoritmus představuje populačně založený proces s mnoha 

agenty (vnímanými jako svatojánské mušky), kteří řeší optimalizační problém. Agenti spolu 

komunikují navzájem přes bioluminiscenci, která jim umožní zkoumat prostor efektivněji než 

v náhodném hledání. 

Optimalizace hejnem světlušek je technika založena na předpokladu, že řešení problému může 

být vnímáno jako látka (světluška), která svítí přímo úměrně k nastavené kvalitě. Následkem 

toho každá světluška, která svítí více, láká své partnery (bez ohledu na pohlaví), což způsobuje 

prozkoumávání prostoru účinněji. 

4.1 Pravidla algoritmu světlušek 

Existují 3 pravidla algoritmu světlušek založena na svítivých vlastnostech skutečných 

světlušek. 

- Všechny světlušky mají jedno pohlaví a pohybují se vstříc více svítivým  

a atraktivním jedincům bez ohledu na pohlaví. 

- Stupeň atraktivity světlušky je přímo úměrný její svítivosti. Svítivost se může 

snižovat tak, jak se zvětšuje vzdálenost mezi jednotlivými světluškami. 

- Svítivost a intenzita světla je určena hodnotou cílové funkce daného problému. 

4.2 Algoritmus  

Algoritmus světlušky pracuje tak, že je náhodně umístěna populace n světlušek ve tmě do 

vyhledávacího prostoru. Zezačátku všechny světlušky mají stejnou svítivost l0. Každá iterace 

je složena z aktualizace luciferinu a poté následuje pohyb na základě přechodového pravidla. 

V průběhu pohybu každá světluška využije pravděpodobností mechanismus, který rozhodne  

o pohybu směrem k sousedovi, který má hodnotu luciferinu větší než je její.  

Algoritmus postupuje po diskrétních krocích a iteruje se jeden výpočtový krok, který se 

opakuje konstantně-krát (parametr zadaný uživatelem). Algoritmus říká, že pro t od 1 do tmax 

se má provést: 

1. Aktualizace hladiny luciferiny každé světlušky i v závislosti na hodnotě účelové 

funkce 𝑙𝑖(t) = 𝑙𝑖(𝑡 − 1) ∗ 𝜌 + 𝛾 ∗ 𝑓(𝑥𝑖(𝑡))                                                                  (1) 

2. Porozhlédnutí ve svém okolí 𝑁𝑖(𝑡) po ostatních světluškách s větší hladinou luciferinu. 

Tedy 𝑁𝑖(𝑡) = {𝑗 ∶ 0 <  ǁ 𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡) < 𝑟𝑑
𝑖  Λ 𝑙𝑖(𝑡) < 𝑙𝑗(𝑡)}                                      (2) 
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3. Dojde k náhodnému vybrání jednoho jedince a poté následování směru právě vybraného 

jedince. Světluška j ∈ 𝑁𝑖(t) bude vybrána s pravděpodobností 

𝑃(𝐽) = ∑
lj(t)− li(t)

lk(t)− li(t)𝑘∈Ni(t)                                                                                                  (3) 

4. Upravení obzoru agentem 𝑟𝑑
𝑖  = min {𝑟𝑠, 𝑚𝑎𝑥{0, 𝑟𝑑

𝑖 (𝑡 − 1) +  𝛽 ∙ (𝑛𝑡 −  ǁN𝑖(t)ǁ)}}   (4) 

Výstupem algoritmu jsou pozice jednotlivých agentů. Jejich shluky považujeme za 

jednotlivá nalezená optima. xi(t) – poloha agenta i v čase. [16], [17] 

 

f – účelová funkce 

tmax – počet iterací výpočtového kroku 

𝑟𝑑
𝑖 (t) – vzdálenost, kam agent i v čase t dolétne 

𝛾 – luciferinový koeficient, doporučená hodnota: 0,6 

𝜌 – koeficient rozpadu luciferinu za časovou jednotku, doporučená hodnota: 0,4 

𝛽 – konstantní parametr, doporučená hodnota: 0,08 

𝑛𝑡 – parametr používaný pro řízení počtu sousedů, doporučená hodnota: 5 
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5 Studie algoritmu světlušek 

V literatuře je možné naleznout několik variant algoritmů světlušek. Proto je zde nutné použití 

určitého schéma za účelem jejich roztřízení. Nejjednodušší způsob členění je rozlišit algoritmy 

světlušek podle jejich parametrů algoritmu a také strategie parametrů [18]. Nastavení těchto 

parametrů je rozhodující pro dobrý výkon, a proto jsou pečlivě vybírány vývojáři. Existují dva 

způsoby, jak správně vyhledat parametry algoritmu. Prvním způsobem je nastavení parametrů, 

které je uskutečněno před startem algoritmu a které je v průběhu iterací neměnné. Druhým 

způsobem je kontrola parametrů v průběhu chodu logaritmu [19]. 

Chování algoritmu světlušek ale nezávisí pouze na vlastních hodnotách parametrů, ale také na 

tom, které komponenty nebo funkce jsou do něj zahrnuty. Proto by měl být systém třídění 

schopný roztřídit algoritmy v souladu s těmito zohledněnými aspekty. Jedná se o následující 

aspekty: 

- Co je změněno? 

- Jaké změny jsou provedeny? 

- Co je rozsahem změny? 

Z prvního aspektu může být algoritmus světlušky členěn podle složek nebo funkcí, které je 

tvoří. A ty jsou: 

- reprezentace světlušek (binární, reálná), 

- schéma obyvatel (roj, multi-roj), 

- hodnocení fitness funkce, 

- vyhodnocení nejlepšího řešení (nadřazené chování, podřazené chování), 

- pohyb světlušek (rovnoměrně, po Gaussově křivky, podle náhodné procházky, chaoticky). 

Pokud jde o druhý aspekt, který se zabývá provedenými změnami, můžeme algoritmus 

světlušky rozdělit na: deterministický, přizpůsobivý, sebe-přizpůsobivý.  

Nakonec, podle posledních aspektů, změny v algoritmu světlušky mohou ovlivnit: prvek 

světlušky, celou světlušku nebo celou populaci. 

Algoritmus světlušky funguje jako globální řešitel problémů. To znamená, že pro několik 

nepřetržitých optimalizačních problémů, algoritmus nalezne požadovaného řešení. Potíž 

nastává, když příslušné řešení u některých dalších optimalizačních problémů nemůže být 

nalezeno. To je ve shodě s teorií No-Free-Lunch (NFL), doslovně přeloženo jako teorie žádného 

volného oběda, která ukazuje, že nelze najít univerzálně nejlepší stochastický algoritmus pro 

globální optimalizaci [20]. 



13 

Obr. 2 Dělení algoritmu světlušek [21] 

Obcházením tohoto teorému je hybridizace, která je aplikována na optimalizační algoritmy pro 

řešení souboru problémů. V souladu s tím mohou být algoritmy světlušek hybridizovány 

s dalšími optimalizačními algoritmy, technikami strojového učení, heuristikami, atd. 

Hybridizace může probíhat v téměř každé složce algoritmu světlušky, například v inicializaci 

procesu, hodnocení funkce, pohybu funkce. 

Dělní klasického algoritmu světlušky můžeme vidět na obrázku 2, kde je rozdělen na 

modifikovaný a hybridní. Lze si všimnout, že klasické algoritmy světlušek byly použity 

především na spojité optimalizační problémy. Kvůli zajištění optimálních výsledků při řešení 

různých tříd problémů, byly předmětem mnoha modifikací a hybridizací. Hlavní směr těchto 

modifikací je směřován do rozvoje elitářských a binárních algoritmů světlušek, náhodné 

procházky, chaosem založené algoritmy světlušek a paralelně umístěné algoritmy světlušek. Na 

druhé straně je hybridizace aplikována na tyto klasické algoritmy světlušek: orlí strategie, 

genetický algoritmus, diferenciální evoluce, lokální výzkum, neuronové sítě, učící se automaty 

a mravenčí kolonie. 

5.1 Klasický algoritmus světlušky 

Algoritmus světlušky je inspirován změnami intenzity světla a byl vyvinut X. S. Yangem v roce 

2008 [22]. V publikaci, která představuje klasický algoritmus světlušky, jsou popsány i další 

přírodou inspirované meta-heuristiky. Vše bylo formulováno a poté realizováno v Matlabu. 

Kvůli prokázání jeho výkonu byly použity čtyři vrcholy dvourozměrné funkce. Výsledky těchto 

Algoritmy světlušek 

MODIFIKOVANÉ: 

 Elitářský 

 Binární 

 Gaussovský 

 Lévův let 

 Chaotický 

 Paralelní 

HYBRIDNÍ: 

 Strategie orlů 

 Genetické 

algoritmy 

 Diferenciální 

evoluce 

 Místní 

vyhledávání 

 Neuronová síť 

 Učící se automaty 

 Mravenčí kolonie 
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pokusů odhalily multimodální vlastnosti tohoto algoritmu. To znamená, že klasický algoritmus 

světlušky je mimo jiné schopen odhalit více optimálních řešení v prostoru současně. 

Yang ve své studii [23] zjistil, že nový algoritmus světlušky je obzvláště vhodný pro 

multimodální optimalizaci aplikací. Toto tvrzení byl odvozeno ze skutečnosti, že se světlušky 

mohou automaticky rozdělit na několik podskupin, protože přitažlivost sousedících světlušek 

je silnější než přitažlivost na delší vzdálenosti. 

Experimenty prokazující toto tvrzení byly provedeny na hledání globálního optima různých 

multimodálních testových funkcí ve srovnání s genetickým algoritmem a optimalizací hejnem 

částic. Algoritmus světlušky byl nadřazený oběma zmíněným algoritmům z hlediska účinnosti 

a také úspěšnosti. Proto X. S. Yang spekuloval, že algoritmus světlušky je potenciálně 

schopnější řešit další nedeterministické polynomicky časové náročné problémy. 

Stejný autor ve své studii experimentoval s řešením problémů při navrhování nelineárních 

tlakových nádob pomocí optimalizace klasickým algoritmem světlušek [24]. Tento problém 

patří do třídy spojitých optimalizačních problémů. Jako první ověřil algoritmus použitím určité 

standardní testovací funkce. Výsledek algoritmu světlušky pro optimalizaci návrhu talkové 

nádoby naznačil, že tento algoritmus je potenciálně silnější než ostatní existující algoritmy jako 

je například optimalizace hejnem částic. 

Yangova studie poskytuje přehled o povaze přírodou inspirovaných meta-heuristických 

algoritmů zahrnující kukaččí vyhledávání, genetický algoritmus, simulované žíhání  

a optimalizace hejnem částic [25]. Na základě společných charakteristik těchto algoritmů, X. 

S. Yang navrhl nový obecný meta-heuristický algoritmus pro optimalizaci a nazval ho 

Generalized Evolutionary Walk Algorithm (GEWA), doslovně přeloženo jako generalizovaný 

evoluční chodící algoritmus. GEWA má následující tři hlavní části: 

- Globální průzkum randomizací. 

- Intenzivní lokální vyhledávání pomocí náhodné procházky. 

- Výběr toho nejlepšího pomocí elitářství. 

Zajímavé je, že tento algoritmus se snaží vyvážit průzkum a využití pro nový kontrolní parametr 

randomizace. Hodnota parametru je závislá na problému. 

R. Parpinelli v jeho průzkumu New inspirations in swarm intelligence, doslovně přeloženo jako 

nové inspirace v inteligenci hejn [26] vysvětlil základy, které inspirují vývojáře nových 

přírodou inspirovaných algoritmů založených na inteligenci hejna. Těmito základy jsou 

bakteriální shánění potravy, bioluminiscence světlušek, zamoření šváby, komáří hledání 
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hostitelů, netopýří echolokace a různé včelí algoritmy, které jsou inspirovány hledáním potravy 

a pářením.  

5.2 Modifikovaný algoritmus světlušky 

Algoritmus světlušky závisí především na změně intenzity světla a na formulaci přitažlivosti. 

Oba faktory umožňují značný prostor pro zlepšení algoritmů. Například Lulseged a kolektiv 

[27] upravili náhodný pohyb nejjasnější světlušky. Když je v pozici, kdy se současná nejlepší 

pozice nemění, může být snižována svítivost. Navrhovaná úprava se snaží zlepšit pozici 

nejjasnější světlušky generováním m-rovnoměrných náhodných vektorů a přesunout ji ve 

směru, který se blíží lepšímu výkonu. Pokud neexistuje takový směr, nejjasnější světluška 

zůstane ve své současné pozici. V tomto případě nejjasnější světluška je také elitním řešení, 

protože nebude nikdy nahrazena nejlepším nalezeným řešením v současné generaci. 

Experimenty, které byly provedeny optimalizací sedmi srovnávacích funkcí, ukazují, že tyto 

modifikované algoritmy světlušek překonávají klasické předchůdce. 

Mnoho binárních algoritmů světlušek se objevilo při řešení různých tříd problémů. S. Palit [28] 

navrhl binární algoritmus světlušky pro dešifrování, kvůli určení prostého textu z textu 

zašifrovaného použitím Merkle-Hellmanova šifrovacího algoritmu. Změny téměř všech složek 

binární algoritmu světlušky je potřeba převést kvůli novému vyobrazení světlušek. Výsledky 

tohoto algoritmy byly porovnány s výsledky genetického algoritmu. Toto srovnání ukázalo, že 

navrhovaný binární algoritmus světlušky byl mnohem účinnější než genetický algoritmus při 

použití ke stejnému účelu. 

X. S. Yang v jeho studii [29] poskytl přehled o sblížení a účinnosti studií meta-heuristiky  

a snažil se poskytnout kostru pro analýzu meta-heuristiky právě za účelem sbližování a 

účinnosti. Byly vzaty v úvahu tři dobře známé meta-heuristiky a to simulované žíhání, 

optimalizace hejnem částic a algoritmus světlušky. Dopad metod randomizace Gausovy 

náhodné procházky a Lévových letů byl také analyzován v tomto dokumentu. Závěrem bylo, 

že nejdůležitější otázkou pro nově vyvinuté meta-heuristiky je poskytnou vyvážený kompromis 

mezi místním využíváním a globálním průzkumem za účelem zlepšení jeho fungování. 

L. Coello a kolektiv ve svém článku[30] navrhli kombinaci algoritmu světlušky s chaotickými 

mapami pro zlepšení konvergence klasického algoritmu světlušek. Použitím sekvencí chaosu 

bylo prokázáno, že jsou zvláštně účinné při lehčím útěku od lokálního optima. Navrhovaný 

algoritmus světlušek používá tyto chaotické mapy k ladění parametrů randomizace α  

a koeficientu absorpce světla γ. Srovnání nadbytku spolehlivosti optimalizace je bráno jako 

objasnění síly navrhovaného algoritmu světlušek používající chaotické mapy. Výsledky 
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simulace navrhovaného algoritmu byly porovnány s jinými optimalizačními techniky 

uvedenými v literatuře a bylo zjištěno, že navržený algoritmus překonal již dříve nejznámější 

řešení. 

5.3 Hybridní algoritmus světlušky 

Podle teorie NFL jsou si jakékoli dva řešitelé ekvivalentní, když je srovnán jejich průměrný 

výkon napříč všemi problémy. To znamená, že mohou dosáhnout průměrných výsledků ve 

všech třídách problému. Konkrétní heuristiky jsou určeny pro vyřešení zadaného souboru 

problémů a pro zlepšení výsledků řešitelů problému. To znamená, že heuristiky využívají 

konkrétní znalosti daného problému v oblasti. Ve skutečnosti mohou být tyto heuristiky také 

začleněny do algoritmu světlušek, který je druhem obecného řešení problémů. Hybridizovaný 

algoritmus světlušky obecně zlepšuje výsledky při řešení daného problému. Algoritmus 

světlušky může být také použit jako heuristika pro hybridizaci s jinými obecnými řešiteli 

problému díky jeho vlastnosti, tj. multi-modalitě a rychlejšímu sblížení. 

Jako první hybridizaci algoritmu světlušek formuloval X. S. Yang ve své studii [31]. 

Formuloval novou meta-heuristickou metodu vyhledávání orlí strategii, angl. Eagle Strategy 

(ES), která kombinuje Lévy lety s algoritmem světlušek. ES byla inspirována chováním orlů 

při získávání potravy. Tito orli létají svobodně přes jejich území náhodným způsobem 

podobným právě Lévy letům. Když je kořist vidět, orel se ji snaží chytit tak efektivně, jak jen 

je to možné. Z algoritmického hlediska se ES skládá ze dvou složek a to z náhodného hledání 

Lévy letů  

a intenzivního lokálního vyhledáváním. Tento hybridní meta-heuristický algoritmus byl použit 

pro funkci Ackley s Gaussovým šumem. Výsledky simulace ukázaly, že ES by mohly 

významně překonat PSO algoritmy jak z hlediska účinnosti, tak také úspěšnosti. 

Ve studii Luthra a kolektivu [32] se diskutovalo o hybridizaci algoritmu světlušky pro 

dešifrování jednopísmenných substitučních šifer operátory mutace a crossoveru běžně 

používaných v genetických algoritmech. Dominantní gen crossoveru byl použit jako operátor 

crossoveru, zatímco permutace mutace byla vzata v úvahu pro mutaci. Z experimentů bylo 

vypozorováno, že algoritmus pracuje lépe pro delší textové vstupní kódy. Pro menší vstupní 

kódy bude potřeba použít větší celkový počet generací. 

Ve studii Fistera Jr. a kolektivu [33] byl klasický algoritmus světlušky hybridizován pomocí 

místního heuristického vyhledávání a aplikován na 3barvený graf, který je známým 

kombinatorickým problémem optimalizace. Výsledky navrhovaného memetického algoritmu 
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světlušek byly srovnány s výsledky hybridních evolučních algoritmů barvením řady středně 

velkých náhodných grafů (grafy s 500 vrcholy), které byly generovány pomocí Culbersonova 

náhodného generátoru grafů. Výsledky byly pro algoritmus světlušky velmi slibné a poukázaly 

na potenciál, který tento algoritmus může mít v případě aplikování i na jiné kombinatorické 

optimalizační problémy. 

Nandy a kolektiv [34] aplikovali meta-heuristiku světlušek s metodou zpětného šíření pro 

tréning neuronové sítě. Zde byl algoritmus světlušky včleněn do zpětného šíření algoritmu tak, 

aby se dosáhlo rychlejší a zlepšení rychlosti konvergence při výcviku neuronové sítě. Ukázalo 

se, že navržený algoritmus směřoval k lokálnímu optimu během několika interakcí. Tyto 

výsledky byly porovnány s výsledky genetických algoritmů při optimalizaci stejného problému. 

Bylo zjištěno, že navrhované algoritmy spotřebovávají méně času ke sblížení a zlepšení míry 

konvergence s minimálním návrhem neuronové sítě. 

Hassanzadeh a kolektiv [35] zkřížili celulární učící se automaty neboli CLA s algoritmem 

světlušek. V této meta-heuristice bylo CLA zodpovědné za vytváření různorodých řešení 

v populaci světlušek, zatímco algoritmus světlušky zlepšoval tato řešení ve smyslu lokálního 

vyhledávání. Výkon navrhovaného algoritmu byl vyhodnocen na pěti známých srovnávacích 

funkcích. Experimentální výsledky ukázaly, že byl schopen najít globální optima a zlepšit 

rychlost průzkumu standartního algoritmu světlušek. 

Aruchamy a kolektiv vyvinuly model Flexible Neural Tree (FNT) [36], doslovně přeloženo 

jako flexibilní nervový strom pro data mikro souboru k předpovědi rakoviny pomocí 

optimalizace mravenčí kolonií. Vlastnosti zakódované v nervovém stromu byly naladěny 

pomocí algoritmu světlušky. Tento navrhovaný model pomohl najít optimální řešení pro 

rychlejší sblížení s menšími chybami. V rozsáhlých experimentech bylo srovnáno provedení 

mezi algoritmem světlušek a optimalizací hejnem částic. Výsledky ukázaly, že algoritmus 

světlušky byl lepší než optimalizace hejnem částic, jak z hlediska úspěšnosti, tak také z hlediska 

účinnosti. 
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6 Aplikace algoritmu světlušek 

V dnešní době je algoritmus světlušky a jeho varianty aplikovány pro řešení mnoha nejen 

optimalizačních a klasifikačních problémů, ale také řešení technických problémů v praxi. 

Taxonomie vyvinutých aplikací algoritmu světlušek je znázorněna na následujícím obrázku, 

což je vidět na obrázku 3.  

Jak je z obrázku vidět, algoritmus světlušky byl použit na následující třídy optimalizačních 

úloh: nepřetržité, kombinatorické, omezené, multi-objektivní, dynamické a hlučné 

optimalizaci. Kromě toho se používá pro klasifikaci problémů ve strojovém učení, dolování dat 

a neuronových sítích. Algoritmus světlušky je využíván téměř v každém odvětví technických 

oborů. Tato práce bude zmiňovat zejména oblasti zpracování obrazových dat, optimalizace 

výroby, bezdrátové senzorové sítě, optimalizace podniku, robotiky, sémantických webů,  

chemie a stavebního inženýrství. 

Obr. 3 Aplikace algoritmu světlušek [21] 

6.1 Optimalizace 

Kontinuální optimalizace 

Většina klasických publikací o algoritmu světlušek používá kontinuální optimalizační 

problémy. V zájmu dokončení komplexního obrazu této oblasti, byla přezkoumána studie 

Gandomiho [37], kde byl použit algoritmus světlušky pro řešení smíšených 

spojitých/diskrétních strukturálních problémů týkajících se paprskem svařované konstrukce, 

konstrukce tlakových nádob, spirálovité komprese pružin, železobetonové konstrukce nosníků, 

konstrukce stupňového konzulového nosníku a design bočního nárazu auta. Výsledky 

optimalizace ukázaly, že algoritmus světlušky je mnohem efektivnější než ostatní meta-

heuristické algoritmy jako jsou optimalizace hejnem částic, genetické algoritmy a diferenciální 

evoluce. Ačkoli algoritmus světlušky byl velmi efektivní, oscilační chování bylo zpozorováno 
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jako proces přibližující se optimálnímu konstrukci. Celkové chování algoritmů světlušek by 

bylo možné zlepšit postupným snižováním parametrů. 

Kombinatorické optimalizace 

Algoritmus světlušky je také používán pro řešení kombinatorický optimalizačních problémů, 

Durkota v jeho práci [38] upravil algoritmus světlušky k řešení třídy diskrétních problémů 

pojmenovaných jako kvadratické určení problému (QAP), kde jsou řešení reprezentovány jako 

permutace čísel. V tomto algoritmu jsou spojité funkce jako atraktivita, vzdálenost a pohyb 

mapovány do nově vyvinutých samostatných funkcí. Experimentální výsledky byly uplatněny 

na 11 různých problémech QAP. Autor poukázal na rychlou konvergenci a úspěšnost na 

nejjednodušších problémech, zatímco algoritmy často spadají do lokálního optima při řešení 

obtížných problémů. 

Studie Sayadiho a kolektivu [39] představila novou diskrétní meta-heuristiku světlušek pro 

minimalizaci rozdílu času mezi začátkem a koncem úkolu či práce pro permutaci toku obchodu. 

Výsledky navrhovaného algoritmy byly srovnány s dalším existujícím algoritmem a to 

s optimalizací mravenčí kolonií. Studie ukazuje, že algoritmus světlušky funguje lépe než 

mravenčí kolonie pro řešení těchto problémů.  

První snahu aplikovat meta heuristiky světlušek do grafu plánovacího problému byla provedena 

Hönigem [40]. Výsledky rozsáhlého experimentu s 36 000 úlohami problémů ukazují, že 

algoritmus potřebuje méně výpočetního času než všechny ostatní v testu používané meta 

heuristiky. 

Jati a kolektiv [41] aplikovali algoritmus světlušky pro symetrický problém obchodního 

cestujícího, který je dobře známým nedeterministickým polynomiálním časově náročným 

problémem. V tomto evolučním diskrétním algoritmu světlušky (EDFA) byla použita 

permutace reprezentace, kde prvek pole představoval město a index reprezentoval pořadí turné. 

M-pohyby byly generovány pro každou světlušku za použití inverzní mutace. Výsledky 

simulace ukázaly, že EDFA si vedl velmi dobře pro TSPLIB příklady ve srovnání 

s memetickým algoritmem. Bohužel často může být zachycen do lokálního minima. 

Khadwilard a kolektiv[42] vyvinuly algoritmus světlušky pro řešení problému obchodního 

plánování úloh (JSSP). Výpočetní experiment byl proveden za použití pěti testovacích souborů 

dat z dobře známé OR-knihovny pro nalezení nejnižšího rozdílu mezi začátkem a koncem 

sekvencí úkolu. Autoři uvádějí, že i když algoritmus světlušky mohl nalézt nejlepší známé 

řešen, několikrát také spadal do lokálního optima. 
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Studie Kwieciena a kolektivu [43] bylo experimentováno s algoritmem světlušek pro 

optimalizaci frontového systému, který také patří do třídy nedeterministických polynomiálních 

časově náročných problémů. Teorie pořadí poskytuje metody pro analýzu komplexních služeb 

v oblasti systémů, počítačových systémů, komunikací, dopravních sítí a výroby. Tento 

algoritmus byl testován řešením dvou problémů nalezených v literatuře. Výsledky experimentu 

provedené na vybraných frontových systémech byly slibné ve srovnání s výsledky genetického 

algoritmu. 

Omezení optimalizace 

První příspěvek k oblasti omezení optimalizace byla proveden S. Lukasikem a kolektivem [44], 

kteří experimentovali s klasickým algoritmem světlušek pro omezení kontinuální optimalizace. 

Navrhovaný algoritmus byl testován sadou 14 problémů a získané výsledky byly srovnány 

s existujícím optimalizačním algoritmem hejnem částic. Algoritmus světlušky byl překonán 

hejnem částic v jejich testech.  

H. Gomes využil algoritmus světlušky pro optimalizaci a optimalizaci konstrukční hmotnosti, 

co se týče velikosti a tvaru tím, že bral v úvahu omezení. Tento optimalizační problém měl 

extrémně nelineární chování s ohledem na omezení frekvence zejména pro tvarovou 

optimalizaci. V tomto algoritmu bylo s omezením zacházeno jako s trestnými funkcemi, které 

mají vliv na fitness funkci. Byla testována řešení tří příkladů rostoucí obtížnosti, které byly 

srovnány s výsledky v literatuře. Z inženýrského hlediska fungoval algoritmus světlušky dobře 

ve všech třech případech. [45] 

Multi-objektivní optimalizace 

X. S. Yang formuloval nový multi-objektivní algoritmus světlušky [46] pro multi-objektivní 

optimalizace, která rozšiřuje algoritmus světlušky pro produkci Paretovy optimální přímé 

fronty. Tento algoritmus byl testován na podmnožině multi-objektivních funkcí s konvexní, 

nekonvexní a nesouvislou Paretovou frontou. Výsledky byly porovnány s jinými algoritmy pro 

multi-objektivní optimalizaci, jako jsou vektorově hodnocené genetické algoritmy (VEGA), 

multi-objektivní diferenciální evoluce, diferenciální evoluce pro multi-objektivní optimalizaci, 

multi-objektivní včelí algoritmus. Yangův závěr byl, že navržený algoritmus je efektivní pro 

multi-objektivní optimalizaci. 

Mírně odlišným problémem se zabýval Niknam a kolektiv, kde autoři navrhli multi-objektivní 

algoritmus světlušky tak, aby se dalo dosáhnout souboru nedominantních řešení. [47] Ladění 

randomizace a absorpce koeficientů proběhlo na základě využití chaotických map  
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a samo adaptivních pravděpodobnostních strategií, které byly využity pro zlepšení celkové 

výkonnosti algoritmu. Problém byl definován jako multi-objektivní a výkonnost navrhovaného 

algoritmu byla úspěšně potvrzena numerickou simulací. 

Dynamické prostředí 

Mnoho problémů v reálném světě jsou většinou časově různé optimalizační problémy. Z tohoto 

důvodu je potřeba speciální mechanismus pro detekování změny prostřední a následnou reakci 

na ni. Algoritmus světlušky může být použit i pro dynamické prostředí. Tímto druhem 

optimalizace se zabývají následující autoři. 

A. Abshouri a kolektiv hybridizovali algoritmus světlušky pomocí učících se automatů [48], 

které byly odpovědné za ladění parametrů světlušek jako je náhodnost α, atraktivita β0 a 

absorpční koeficient γ. Hlavní myšlenkou tohoto algoritmu je rozdělení populace světlušek do 

souboru interakce roje, který bude schopen reagovat rychle na měnící se životní prostředí. Tento 

algoritmus byl testován na různých příkladech multimodálního dynamického pohybu vrcholů 

a získané výsledky byly porovnány s dalšími algoritmy pro dynamické prostředí, jako jsou 

multi-kvantová optimalizace hejna, rychlá optimalizace hejna a optimalizace buněčným hejnem 

částic.  Ukázalo se, že tento algoritmus světlušky výrazně předčil ostatní zmiňované algoritmu. 

S. Farahani a kolektiv vyvinuli multi-rojový algoritmus založený na algoritmu světlušek pro 

dynamické prostředí [49], které rozdělí populaci částic do souborů inter reagujících rojů. Každý 

roj reaguje místně parametrem vyloučení a globálně prostřednictvím operátora anti-

konvergence. Výsledky tohoto algoritmu byly porovnány v závislosti na výkonu a přesnosti a 

ukázaly, že navržený algoritmus výrazně předčil ostatní algoritmy. 

M. Sulaiman [50] představil aplikaci algoritmu světlušek pro stanovení optimálního umístění a 

velikosti distribuované výroby energie v distribučních sítích. V této studii byl testovací systém 

použit pro představení účinnosti algoritmu světlušek a byl srovnán s genetickým algoritmem. 

Toto srovnání ukázalo, že výkon algoritmu světlušek se zdá být stejně dobrý jako při použití 

genetického algoritmu při řešení problému optimální alokace. 

6.2 Klasifikace 

Klasifikace algoritmu je postup pro výběr hypotéz ze souborů alternativ, které nejlépe vyhovují 

souborům pozorování a údajů. Tento druh algoritmu se obvykle objevuje ve strojovém učení a 

neuronové síti. Ačkoli může být klasifikace považována za optimalizaci, J. Holland [51] napsal, 

že učení (jako součást systému klasifikace) je vnímáno jako proces adaptace zejména 
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v neznámém prostředí a ne jako problém optimalizace. V následujících odstavcích se tato práce 

bude přezkoumávat toto tvrzení. 

H. Banati a kolektiv hybridizovali algoritmus světlušky[52] s Rough Set Theory (RST), 

doslovně přeloženo jako hrubá sada teorií s cílem najít podmnožinu vlastností. Algoritmus 

světlušky simulovat systém atraktivity skutečných světlušek, které vedly k výběrové funkci 

řízení. Experimentální výsledky ukázaly, že navržený algoritmus překonal další vybrané 

metody jako genetický algoritmus, optimalizace mravenčí kolonií, optimalizaci hejnem částic 

jak z hlediska času, tak i z hlediska optimálnosti. 

M. Horng a kolektiv navrhli algoritmus světlušky pro výcvik Radial Basis fuction (RBF), 

doslovně přeloženo jako radiální základní funkce sítě, která je typem neuronové sítě používající 

radiální základní funkci jako jeho aktivaci funkce.[53] V těchto algoritmech je každá světluška 

představována jako konkrétní RBF sít pro klasifikaci. Výkon navrhovaného algoritmu světlušek 

byl měřen podle procenta správné klasifikace a střední kvadratické chyby a složitosti na pěti 

datových souborech. Získaný výsledek pro algoritmus byl porovnán s algoritmem klesání 

gradientu (GD), genetickým algoritmem, optimalizací hejnem částic. Výsledky ukázaly, že 

použitím algoritmu světlušek bylo možné získat uspokojivé výsledky, které by použitím 

genetického algoritmu nebo GD nebyly lepší. Zřejmě by ale nebyl lepší než algoritmy včelí 

kolonií a částice roje. 

Senthilnath a kolektiv aplikovali algoritmus světlušky pro shromažďování datových objektů do 

skupin podle hodnoty jejich atributů. [54] Výkon algoritmu světlušek pro třídění byl srovnán 

s výsledky dalších přírodou inspirovaných algoritmů jako optimalizace včelím rojem  

a optimalizace hejnem částic a dalšími 9 metodami. Autoři došli k závěru, že algoritmus 

světlušky je vhodná a účinná metoda pro shromažďování. 

6.3 Inženýrské aplikace 

Algoritmus světlušky se stal zásadní technologií pro řešení problémů v technické praxi. 

V současné době existují aplikace pro skoro každou technickou oblast. Následující tabulka 2 

ukazuje oblasti, ve kterých byl algoritmus světlušky aplikován a počet studií vytvořených v této 

oblasti. 
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Tab. 2 Oblasti využití inženýrských aplikací, ve kterých byl využit algoritmus světlušky [21] 

Technické oblasti Počet studií 

Industriální optimalizace 14 

Zpracování obrazových dat 8 

Antenna design 4 

Obchodní optimalizace 2 

Stavební inženýrství 2 

Robotika 2 

Sémantický web 1 

Chemie 1 

Meteorologie 1 

Bezdrátové senzorové sítě 1 

Dennodenně se objevují nové studie v nových technický oblastech, které využívají algoritmus 

světlušky. Tato skutečnost jen dokazuje, že vývoj aplikací využívající algoritmus světlušky je 

velmi rozmanitý a rozšiřuje se rychle. 
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7 Závěr 

Tato práce se zabývá algoritmem světlušky, optimalizací hejnem světlušek a její využití 

v průmyslovém prostředí. V současné době se algoritmus světlušky rozšiřuje napříč všemi 

odvětvími a v podstatě neexistuje žádné odvětví, kde by algoritmus světlušky nemohl být 

aplikován. Mimo to je vývoj tohoto algoritmu velmi dynamický, protože dochází k častým 

objevům nových aplikací.  

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření vyčerpávající rešerše z dostupné odborné literatury. 

Tato práce čerpá z anglické literatury, neboť na dané téma jsou publikace v českém či 

slovenském jazyce značně limitovány. Tato práce přináší mnohé poznatky, které mohou být 

využity pro výzkum a další studium této problematiky. 

V práci je přehled technik spadajících do umělé inteligence a jejich stručný popis a dále se práce 

zabývá algoritmem světlušek, který se využívá k řešení mnoha problémů. 

Práce obsahuje mnoho příkladů a studií využití jak hybridních, tak i modifikovaných algoritmů 

světlušky, ale také hlavně aplikací algoritmu světlušek. 

Bylo nalezeno mnoho příkladů z dostupné odborné literatury, kde byl využit algoritmus 

světlušky pro optimalizaci, klasifikaci a inženýrské aplikace. Práce je souhrnem a přehledem 

mnoha studií od různých autorů na téma využití algoritmu světlušek. Tato práce ukazuje, že 

algoritmus světlušky má multi-modální charakteristiky, zvládne řešit multi-modální problémy 

velmi účinně a může být použit při obecném globálním řešení stejně tak dobře jako při místním 

heuristickém hledání. 
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