
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue:
2012 14 3

Využití vybraných soft-computingových
metod v diagnostice výkonových olejových

transformátorů - 1. část

Selected Soft-Computing Methods in Power Oil Transformer
Diagnostics – part 1.

Miloš Hammer , Ondřej Janda , Jakub Ertl
hammer@fme.vutbr.cz,yjanda01@stud.fme.vutbr.cz, yertlj00@stud.fme.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

Abstrakt: Článek pojednává o využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkono-
vých olejových transformátorů. Skládá se ze tří částí. Tato první část je věnována teoretickým aspektům
neuronových sítí, fuzzy-neuronových sítí, genetickým algoritmům a genetickému evolučnímu progra-
mování. Uvedené metody jsou zde podrobněji popsány, a to s cílem jejich použití k prognóze hodnot
diagnostických veličin.

Abstract: This article deals with selected soft-computing methods in diagnostics of power oil trans-
formers and is separated into three parts. This first part is dedicated to theoretical aspects of neural
networks, fuzzy-neural networks, genetic algorithms and genetic evolutionary programing. Selected
methods are described in detail and later are used to predict diagnostics quantities.
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Abstrakt – Článek pojednává o využití vybraných soft-

computingových metod v diagnostice výkonových olejových 

transformátorů. Skládá se ze tří částí. Tato první část je věno-

vána teoretickým aspektům neuronových sítí, fuzzy-

neuronových sítí, genetickým algoritmům a genetickému evo-

lučnímu programování. Uvedené metody jsou zde podrobněji 

popsány, a to s cílem jejich použití k prognóze hodnot dia-

gnostických veličin.  

1 Úvod 

Předmětem naší činnosti je rozbor a popis spolehlivosti 

elektrických strojů, v předkládaném článku se jedná o výko-

nové olejové transformátory. U těchto strojů je životnost 

v největší míře ovlivněna životností izolačního systému, tedy 

vlastní izolace vinutí a také oleje. Rozbor spolehlivosti výko-

nových olejových transformátorů je možné provádět různým 

způsobem. Naše pozornost v tomto případě byla soustředěna 

na vyhodnocování dat z diagnostických měření (off-line dia-

gnostika). Pro průmyslovou praxi je důležitá predikce hodnot 

měřených diagnostických veličin. Získání relevantních infor-

mací o budoucím chování transformátorů má značný nejen 

technický význam, ale také význam ekonomický. Jedná se o 

možnost plánování diagnostických úkonů a plánování provozu 

dotčených transformátorů, s čímž souvisí i další druhotné 

činnosti. U transformátorů se v současné době měří a vyhod-

nocuje větší množství diagnostických veličin, pro naše účely 

jsou především důležité veličiny charakterizující stav izolační-

ho oleje a rozbor plynů rozpuštěných v oleji. Pravidelným 

měřením diagnostických veličin je získán poměrně rozsáhlý 

datový soubor, který ve své podstatě tvoří časovou řadu, která 

může být využita také pro predikci budoucích hodnot diagnos-

tických veličin. Predikci lze provádět různým způsobem, 

v tomto článku je použit netradiční způsob, a to kombinace 

časových řad a soft-computingových metod. Pro uvedené 

účely můžeme dle typu rozdělit soft-computingové metody na 

neuronové sítě, fuzzy-neuronové sítě, genetické programování 

a genetické evoluční programování [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], 

[8], [9],[10],[11],[12],[13],[14].  

2 Časové řady a prognóza 

Časová řada je chronologická sekvence měření provede-

ných na konkrétní proměnné. Zpravidla jsou měření realizová-

na v konstantních intervalech. Analýza časové řady se skládá 

ze dvou kroků. Prvním krokem je sestavení modelu, který 

reprezentuje časovou řadu. Tento model je následně použit pro 

predikce budoucích hodnot. 

Pokud má časová řada opakující se vzor, tak by následné 

hodnoty měly být funkcí hodnot předchozích. V případě, že   

je cílová predikovaná hodnota a    je hodnota   v čase  , tak 

řešením je tvorba modelu ve tvaru: 

 

    (                     )    , 

kde      je hodnota   v předešlém měření,      hodnota dvou 

měření před  , atd. a    reprezentuje šum, který nevykazuje 

predikovatelné chování. Hodnoty měřené proměnné, které 

blízce předchází aktuální měření, se nazývají “zpožděné hod-

noty“ (lag values). Pokud časová řada sleduje opakující se 

vzor, tak hodnota    většinou silně koreluje s          , kde 

       je číslo měření v jenom cyklu. Např. měříme-li veliči-

nu každý měsíc, tak můžeme výše uvedený případ modelovat 

jako     (     ). 
Cíl tvorby modelu časové řady je stejný jako u jiných pre-

diktivních technik a to sestavit takový model, kde chyba mezi 

predikovanými hodnotami a aktuálními hodnotami je co nej-

menší. Hlavním rozdílem mezi modelováním časových řad a 

jinými modelovými technikami je ten, že jsou použity zpoždě-

né hodnoty jako proměnné pro predikci a měření reprezentují 

chronologickou sekvenci. 

Tradiční analýza časových řad využívá Box-Jenkinsnův 

ARMA (auto-regresivní pohyblivé průměry) model. Tato 

technika predikuje hodnoty cílové proměnné jako lineární 

funkci zpožděných hodnot spolu s šumem z blízkých přede-

šlých hodnot. ARMA modely jsou hojně využívané, ale jsou 

omezeny svým základem v lineární funkci. 

Vedle ARMA modelů existuje skupina metod založených 

na prvcích umělé inteligence. Můžeme sem zařadit např. neu-

ronové sítě, fuzzy systémy, evoluční systémy, atd. a další 

techniky zvládající nelineární vztahy. Takže funkce   ( ) v  

 

    (                     )     
 

2012/33 – 4. 6. 2012

33 – 1 VOL.14, NO.3, JUN 2012

mailto:hammer@fme.vutbr.cz
mailto:yjanda01@stud.fme.vutbr.cz
mailto:yertlj00@stud.fme.vutbr.cz


   

může být realizována právě neuronovou sítí, evolučním sys-

témem nebo jiným typem umělé inteligence. 

Na časovou řadu vycházející z podmínek reálného světa 

můžeme nahlížet jako na organismus adaptující se na změny 

podmínek okolí. Rozdílné segmenty řady mohou být vyprodu-

kovány různými procesy. Tyto segmenty můžeme považovat 

za rozdílné konfigurace okolních podmínek. Úspěšný predikč-

ní model může být viděn jako organismus, který se vyvinul 

díky všem předešlým prostředím a v procesu získal svou 

schopnost adaptace. 

Z důvodu existence více stavů okolí se pro modelování bi-

ologického adaptačního procesu může použít posuvné časové 

okno. Analýza začíná na počátku dostupných dat časové řady. 

Velikost časového okna, resp. počet zpožděných hodnot, je 

nastavena a několik generací evolučního systému je ponechá-

no k vývoji populací řešení. Následně se časové okno posune 

tak, aby obsáhlo další měření zaznamenané v časové řadě, a 

další evoluční procesy jsou spuštěny. Tento proces se opakuje, 

dokud všechna dostupná data v časové řadě nejsou analyzová-

na. Posuvné okno umožnuje evolučnímu systému analyzovat 

všechna dostupná data a využít přitom informace a vzory dříve 

rozpoznané. Jak se okno posouvá přes dostupná data, vyšlech-

těná řešení dodávají užitečné znalosti, které jim umožnují se 

lépe adaptovat a predikovat na základě aktuálních podmínek. 

Obr.1  ukazuje proces posuvného okna. 

 

 

Obrázek 1 - Posuvné časové okno 

 

3 Neuronové sítě 

Umělé neuronové sítě jsou inspirovány základní znalostí o 

fungování lidského mozku. Mozek je složen z husté sítě na-

vzájem propojených nervových buněk. Tyto buňky jsou 

v podstatě informace zpracovávající jednotky nazývané neu-

rony. Biologický neuron přijímá podněty z jiných zdrojů, 

nějakým způsobem je kombinuje, poté na výsledku provede 

obecně nelineární operaci a tato informace je předána na vý-

stup. 

Pro dosažení podobné funkčnosti je základní prvek neuro-

nové sítě umělý neuron, který simuluje funkci neuronu biolo-

gického. 

Každý neuron je elementární jednotka zpracovávající in-

formace. K sestavení neuronová sítě musíme nejdříve rozhod-

nout, kolik neuronů použijeme a jak budou spojeny v síti. 

Jinak řečeno musíme zvolit architekturu sítě. Výstup neuronu 

je dán následujícím vztahem: 

   (   )   (∑     
 
   ), 

kde    je váhový vektor, funkce  (   ) odkazuje na přenoso-

vou funkci,    jsou vstupy neuronové sítě a   je výstupem sítě. 

Nejjednodušší formou neuronové sítě je perceptron. Jedná 

se o neuronovou síť o jednom neuronu se skokovou přenoso-

vou funkcí. Tento typ sítě je schopen klasifikovat pouze line-

árně oddělitelné problémy.  Pro problémy složitějšího, tudíž 

lineárně neseparabilního charakteru, vyžadují neuronové sítě 

vícevrstvé konfigurace.  

Vícevrstvá neuronová síť (MLP – multi-layer perceptron) 

se skládá z konečného počtu vrstev, kde každá vrstva má ko-

nečný počet neuronů. Ukázka MLP sítě je na Obr. 2. Každý 

neuron v jakékoliv vrstvě (kromě vrstvy první) je spojen se 

všemi neurony vrstvy předchozí pomocí váhových synapsí. 

První vrstva, kde informace vstupují do sítě, je nazývána 

vstupní vrstva. Vrstva, kdy vystupují výsledky ze sítě, je na-

zývána výstupní. Všechny ostatní vrstvy jsou tzv. skryté vrst-

vy. 

 

Obrázek 2 – Vícevrstvá neuronová síť 

3.1 Učení neuronových sítí 

Učení neuronové sítě je v podstatě optimalizační problém. 

Konkrétní cíl učícího procesu neuronové sítě je modifikovat 

pomocí učících párů {(     ) (     )   (     )} váhy 

spojů   sítě tak, aby následné měření chyby  ( ) bylo mini-

mální. Pro tento účel je zpravidla použita suma mocnin rozdílu 

mezi očekávaným výstupem    a výstupem          . Výstup 

sítě            je aktuální reakce sítě na vstupní vzor   . Chy-

bová funkce  ( ) je ve tvaru: 

 ( )   
 

 
∑ (  

 
)
 
    

 

 
∑ ( 

 
            

 
)
 

   . 
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Existuje značné množství algoritmů, které jsou určeny 

k modifikaci váhových spojů a současně k snižování chybové 

funkce  ( ). Pro naučení sítě je v našem případě využit algo-

ritmus Levenberg-Marquardt [1]. 

3.2 Učící algoritmus Levenberg-Marquardt 

Nechť  ( )     představuje váhový vektor při k-té itera-

ci, potom nový váhový vektor  (   ) je získán následujícím 

přírůstkovým pravidlem: 

 (   )   ( )    ( ). 

Dle Obr. 2, může být váhový vektor  ( )     formulován 

jako: 

  (   
( )    

( )      
( )    

( )    
( )      

( )). 

Dále nechť zápis chybové funkce  ( ) ve tvaru: 

 ( )   
 

 
∑(  

 )
 
 

 

 

 
∑(  

           
 
)
 

 

 

značí, že výstup sítě je jeden. V případě vícenásobných výstu-

pů sítě se sumační parametry musí změnit z   na   

        . Poté můžeme napsat, že: 

  ( )     ( ) ( ), 

   ( )    ( ) ( )   ( )  

kde 

  ( )    (          )   

 ( )  ∑   ( )    ( ) , 

  

[
 
 
 
 
 
   

   

   

   
 

   

   

   

   

   

   
 

   

   

    
   

   

   

   
 

   

   ]
 
 
 
 
 

. 

Většina nelineárních metod nejmenších čtverců je založena na 

Newtonově metodě, jež může zapsat jako: 

    [   ( )]
  
  ( ). 

Pokud  ( )   , což je zpravidla situace, kdy řešení konvergu-

je k cíli, získáme Gauss-Newton přírustkové pravidlo: 

    [  ( ) ( )]    ( ) ( ). 

Algoritmus Levenberg-Marquardt je modifikovaná verze 

Gauss-Newtonova přírůstkového pravidla ve tvaru: 

     [  ( ) ( )    ]    ( ) ( ), 

kde   je kladná konstanta,   matice identit a   je Jakobiánova 

matice. 

Z předchozí rovnice je patrné, že pokud   je velmi velké, 

tak algoritmus Levenberg-Marquardt (L-M) aproximuje meto-

du sestupného gradientu a v případě, že je nulové, přechází na 

Gauss-Newtonovu metodu [1]. Ve výsledku je L-M rychlejší 

než metoda sestupného gradientu, protože používá více infor-

mací v aproximaci. Výhoda L-M oproti Gauss-Newtonově 

metodě spočívá ve skutečnosti, že        může být kdykoliv 

převeden na výraz pozitivně definitní, což nám garantuje, že 

řešení     [  ( ) ( )    ]    ( ) ( )  existuje. 

V reálné aplikaci je   snižováno při každém úspěšném kroku a 

navýšeno pouze, pokud je při daném kroku chyba navýšena. 

Ze zápisu L-M algoritmu je patrné, že váhové přírůstky vyža-

dují inverzi matice      (N je počet vah v síti) pro každou 

iteraci algoritmu. Výpočetní složitost L-M algoritmu je zhruba 

 (  ). Pokud   je velmi velké, tak náročnost na výpočetní a 

paměťové kapacity je značná. Ale i přesto, vzhledem 

k přesnosti a zvýšené efektivnosti, je v současné době nejpou-

žívanější.  

4 Fuzzy-neuronové sítě 

Představitelem fuzzy-neuronové sítě je obecný fuzzy infe-

renční systém (FIS), který se skládá ze čtyř hlavních kompo-

nent: znalostní báze, fuzzy inferenčního systému, fuzzifikač-

ního a defuzzifikačního bloku. Znalostní báze (KB) obsahuje 

dostupné znalosti z dané problémové domény ve formě IF - 

THEN pravidel. Inferenční mechanismus zajištuje inferenční 

proces na vstupech systému za použití fuzzy pravidel. Fuzzifi-

kační blok provádí zobrazení ostrých hodnot z univerza   na 

vstupu systému na fuzzy množiny definované ve stejném 

univerzu. Defuzzifikační blok provádí inverzní operaci, a to 

zobrazení fuzzy množin z výstupního univerza   na ostré 

hodnoty taktéž definované ve  . 

Pokud chceme vytvořit stabilní a vyzrálý FIS, který je 

schopný efektivně pracovat v predikčním módu, je nutné zvo-

lit vhodné systémové parametry a strukturu. Ty musí být na-

staveny nebo odvozeny učícím procesem. Předpokladem je 

dostatečné množství vstupních a výstupních učících vzorů. 

Jeden z nejpoužívanějších učících systémů pro stanovení line-

árních a nelineárních parametrů FIS (Takagi-Sugeno typu) je 

ANFIS (Adaptivní neuro-fuzzy inferenční systém). ANFIS je 

skupina adaptivních sítí, které jsou funkčně ekvivalentní fuzzy 

inferenčnímu systému. ANFIS podporuje pouze Takagi-

Sugeno (T-S) systémy. Předpokládá se splnění následujících 

vlastností systému: 

 

 Jedná se o T-S systém prvního nebo nultého řádu 
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 Systém musí mít jeden výstup. Všechny výstupní 

funkce příslušnosti jsou stejného typu, tzn. lineární 

nebo konstantní. 

 Nesdílí se pravidla. Různá pravidla nemohou sdílet 

různé výstupní funkce příslušnosti. Počet funkcí pří-

slušností výstupu je stejný jako počet pravidel. 

4.1   Architektura ANFIS 

Pro jednoduchost předpokládejme FIS systém dle Obr. 3 se 

dvěma vstupy   a   a jedním výstupem  . Dále uvažujme bázi 

pravidel o dvou fuzzy IF-THEN pravidlech T-S typu násled-

ného tvaru: 

    ( )                               
               

    ( )                               
               

Architektura FIS systému obsahuje pět vrstev, kde funkce 

uzlů v dané rovině je stejného typu. Vstupy, výstupy a imple-

mentované matematické modely uzlů jsou popsány dále. 

 

Obrázek 3 – Jednoduchý T-S  FIS systém 

Vrstva 1 (vstupní vrstva) 

Funkce každého uzlu   v této vrstvě je ve tvaru: 

  
     ( ), 

kde   je vstup uzlu  ,      je funkce příslušnosti lingvistické-

ho termu    asociované s uzlem a    je míra příslušnosti, kte-

rou vstup   naplňuje   . Nejčastější volbou pro    ( ) je 

Gaussovská nebo zvonová funkce. Při učení jsou v této vrstvě 

nastavovány parametry funkcí příslušnosti, které tvoří antece-

dent pravidel. 

 

Vrstva 2 (pravidlová vrstva) 

 

Zde každý uzel odpovídá jednomu T-S fuzzy pravidlu. 

Vstupem uzlů jsou signály z předchozí vrstvy. Výstupem je 

vypočtená síla pravidla. Výpočet je proveden následovně: 

      ( )     ( )        , 

kde   reprezentuje sílu pravidla. Kromě násobení je možné 

implementovat i jiné operátory, které provádí zobecněný sou-

čin.  

 

Vrstva 3 (normalizační vrstva) 

 

Tato normalizační vrstva obdrží     sílu pravidla 

z předchozí vrstvy a vypočítá normalizovanou sílu daného 

pravidla. Jedná se o poměr váhy pravidla k sumě všech vah: 

  ̅̅ ̅  
  

∑   
 
   

      . 

Počet uzlů je totožný s předcházející vrstvou. 

 

Vrstva 4 (defuzzifikační vrstva) 

 

Vrstva je tvořena adaptivními uzly, které jsou napojeny na 

korespondující normalizační uzly. Dalšími vstupy jsou vlastní 

vstupy systému   a  . Uzel následně spočítá váhový konsek-

vent následujícím způsobem:  

  ̅̅ ̅     ̅̅ ̅(          )        , 

kde   ̅̅ ̅ je normalizovaná váha (síla) pravidla a  ,  ,   jsou 

parametry konsekventu. 

 

Vrstva 5 (sumační vrstva) 

 

Sumační vrstva je tvořena jediným uzlem, který vypočítá-

vá celkový výstup ANFIS.  Jedná se o sumu výstupů 

z předchozí vrstvy dle vztahu: 

∑   ̅̅ ̅    
∑      

∑    
      . 

Jak je uvedeno dříve, parametry FIS musí být vhodně na-

staveny. Parametry jsou dvojího typu: nelineární ve vstupní 

vrstvě a lineární parametry konsekventu ve vrstvě defuzzifi-

kační. Prvním krokem je přibližná inicializace FIS systému, 

který je následně vylepšován a nastavován adaptivním učícím 
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procesem. Tento proces zaštiťuje ANFIS.  ANFIS použije 

dříve inicializovaný FIS systém a nastaví jej hybridní učící 

technikou kombinující zpětnovazební gradientní metodu a 

metodu nejmenších čtverců. Na konci každé epochy je změře-

na chyba, většinou definovaná jako rozdíl celkového výstupu 

systému a požadovaného výstupu, a následně redukována. 

Učení končí, když je dosaženo přijatelné chyby systému nebo 

když je dosažen nastavený počet epoch. Gradientní metoda je 

zpravidla používána na nastavení parametrů vstupní vrstvy a 

metoda nejmenších čtverců je použita na optimalizaci parame-

trů v defuzzifikační vrstvě. 

4.2  Hybridní učící algoritmus pro ANFIS  

Učící hybridní algoritmus můžeme rozdělit na dva chody 

opakující se po každé epoše. Rozlišujeme chod dopředný a 

zpětný [8], jak je vidět na Obr. 4. 

 

Obrázek 4 – Hybridní učící algoritmus 

Dopředný chod 

 

U dopředného chodu se na vstup ANFIS systému přivádějí 

tréninkové vzory (v našem obecném případě   a  ), poté se 

postupně vypočítávají výstupy jednotlivých vrstev a nakonec 

jsou identifikovány parametry konsekventu odhadem metodou 

nejmenších čtverců.  U T-S fuzzy inference je výstupní vektor 

(v našem obecném případě  ) lineární funkce tvaru: 

             . 

Za předpokladu tréninkové množiny (vstupně/výstupní 

vektory) o velikosti  , můžeme sestavit   lineárních rovnic 

obsahující parametry konsekventů     a  : 

{

 ( )    ( )  ( )      ( )  ( )

 ( )    ( )  ( )      ( )  ( )
                                              

 ( )    ( )  ( )      ( )  ( )

}, 

kde   je počet vstupně/výstupních učících vzorů,   je počet 

uzlů v pravidlové vrstvě a     a   jsou vstupní respektive 

výstupní vzory.  

Výše uvedené rovnice můžeme napsat ve tvaru: 

     , 

kde   je výstupní vektor,   je matice velkosti     a   je 

      vektor neznámých parametrů konsekventu: 

  [

 ( )

 ( )
 

 ( )

] 

  [

  ( )   ( ) ( )   ( ) ( )  

  ( )   ( ) ( )   ( ) ( )  

 
  ( )

 
  ( ) ( )

               

  ( ) ( )  

 

        
( )    

( ) ( )    
( ) ( )

        
( )    

( ) ( )    
( ) ( )

                             
         

( )    
( ) ( )    

( ) ( )]
 
 
 
 

 

  [                   ] . 

V případě, že počet vstupně/výstupních učících vzorů   je 

větší než počet neznámých konsekventů  , mluvíme o tzv. 

přeurčeném problému, který nemusí mít žádné řešení. V tomto 

případě hledáme odhad   pomocí metody nejmenších čtverců 

značený   , který minimalizuje chybu ‖    ‖ . Pro tento 

účel využíváme pseudo-inverzní metodu: 

   (   )     , 

kde    je transponovaná   a (   )     je pseudo inverze   

pokud (   ) je nesingulární.  V momentě určení parametrů 

konsekventu můžeme vypočítat celkový výstup ANFIS 

          a následně chybový vektor   jako: 

             . 

Zpětný chod 

 

Ve zpětném chodu se aplikuje back-propagation algorit-

mus. Chybový signál je distribuován zpět sítí a pomocí řetězo-

vého pravidla (derivace složené funkce) jsou pozměněny pa-

rametry ascendentu. Např. uvažujme zvonovou funkci přísluš-

nosti v jednom z uzlů vstupní vrstvy. V případě výpočtu změ-

ny parametru   bude vypadat řetězové pravidlo následovně: 

      
  

  
   

  

  
 

  

          
 
          
 (    )

 
 (    )
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kde   je učící koeficient a E je momentální hodnota chyby pro 

výstupní ANFIS neuron: 

  
 

 
   

 

 
(           )

 . 

Tudíž, 

      (           )(  )   
  (    )

  
 

  

   

 
    

  
 

nebo 

      (           )    (    )  
 

   

 
    

  
, 

  kde v případě zvonové funkce příslušnosti 

    

  
 

 

[  (
   

 
)
  
]
  

 

   
    (   )     

(  )     
  

  

 
 (

   

 
)
    

. 

Podobně získáme koeficienty   a  . 

 

 

5 Genetické programování 

Genetické programování (GP) je metoda pro evoluční vý-

voj počítačových programů [3]. Automatická tvorba počítačo-

vých programů je cíl počítačového vědního oboru pro mnoho 

let.  Snahou je, aby po předložení problému počítači on sám 

sestavil odpovídající program na jeho řešení. GP je 

v současnosti jedna z nejslibnějších metod pro dosažní tohoto 

cíle. 

Ve své podstatě je GP jeden z mnoha evolučních algoritmů 

a je založen na Darwinově teorii evoluce [11]. Populaci zde 

tvoří počítačové programy (jedinci), které se reprodukují mezi 

sebou. V průběhu běhu algoritmu nejlepší jedinci přežívají, až 

se nakonec vyvinou do podoby, kdy v daném prostředí dávají 

kvalitní výsledky. 

Základním kamenem každého jednotlivce jsou jeho geny, 

které dohromady tvoří počítačový kód (program). Program 

jednotlivce je v podstatě stromová struktura, v které rozlišu-

jeme dva typy prvků: funkce a terminály. Terminály, v teorii 

grafů, jsou listy a funkce jsou uzly s dědici. Na ukázce na Obr. 

5 je znázorněn strom, který má dvě funkce (  a  ) a tři termi-

nály (3, x a 6). 

Funkce   má dva argumenty: 3 a výsledek sub-stromu, je-

hož kořen je  . Funkce   má také dva argumenty (x a 6). 

Celkový výstup je   (   ). Geny, které jsou dostupné pro 

GP systém, jsou zadány nebo vybraný uživatelem. Nevhodná 

volba genů může mít za následek neschopnost systémy vyvi-

nout se do podoby, kdy řeší daný problém. Vlastní algoritmus 

GP sestává ze stejných kroků jak v případě genetického pro-

gramování (GA) [11]. Popis těchto kroků je v následujících 

podkapitolách. 

 

 

Obrázek 5 – Základní strom GP 

5.1 Inicializace – tvorba náhodné populace 

Za předpokladu již vybrané množiny genů, je prvním kro-

kem vytvoření náhodné počáteční populace. V [1] jsou speci-

fikovány tři možné techniky tvorby počáteční populace: grow, 

full a  ramped-half-and-half. Počáteční populace takto vytvo-

řené neobsahují duplikované jedince. 

5.1.1 Grow 

Tato technika postupně vytvoří všechny jednotlivce v celé 

populaci. Vytvořený jednotlivec je strom o maximální zadané 

hloubce  . 

 

1. Počínaje kořenem stromu každý uzel je náhodně 

označen jako terminál nebo funkce 

2. Pokut je uzel terminál, je zvolen náhodně 

3. Pokut je uzel funkce, je opět zvolena náhodně. Tako-

výto uzel dostane tolik potomků, kolik vyžaduje 

předpis funkce. Pro každý další uzel algoritmus po-

kračuje od začátku, dokud není dosažena hloubka 

stromu   

 

Metoda negarantuje strom o hloubce  , ale pouze jen, že 

daná hloubka nebude přesáhnuta. Výstupem je množina stro-

mů o variabilní délce menší než  . Jsou možné i stromy o 

jednom terminálu. 

5.1.2 Full 

Metoda full je podobná metodě grow, jen s rozdílem, že 

hloubka stromu je garantovaná vstupním parametrem  . Počet 

uzlů ve stromu je náhodný. 

1. Každý uzel počínaje kořenovým s hloubkou menší 

než  , je náhodně zvolená funkce. Pokud hloubka uz-

lu je rovna  , uzel je označen jako náhodný terminál. 

2. Všechny funkce mají zadán počet potomků. Pro kaž-

dý potomek algoritmus začíná znovu. 

 

5.1.3 Ramped-half-and-half 
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Pro zvýšení variability konstrukce stromu, oproti přede-

šlým metodám, může být použita technika ramped-half-and-

half používaná [1]. Vstupem je pouze maximální hloubka  , 

ale i přesto metoda generuje počáteční populaci s jedinci 

ve velkém spektru rozsahů a struktury: 

 

1. Populace je rovnoměrně rozdělena na     části 

2. Každá část je rozdělena na poloviny. Jedna polovina 

je vytvořena metodou full a druhá polovina metodou 

grow. Vstupním parametrem (  a  ) pro tyto metody 

je 2. Další část populace je sestavena obdobně, ale 

s parametrem 3. Tento proces pokračuje až do části 

   , kde j použit parametr  . 

5.2 Selekce 

Bez případné selekce by celý algoritmus GP bylo jen ná-

hodné prohledávání. Je možné použít několik metod selekce 

např.: fitness-proportionate (roulette-wheel) selection, greedy 

over selection, rank selection, tournament selection. 

5.2.1 Fitness-Proportionate Selection 

Metoda fitness-proportionate selection (roulette-wheel) je 

selekce s pravděpodobností výběru individua přímo úměrnou 

jeho ohodnocení, někdy také nazývána ruletové kolo. Čím je 

jeho ohodnocení větší, tím větší výseč na ruletovém kole je 

mu přidělena. Jedinci s vyšším ohodnocením mají tedy větší 

šanci, že budou vybráni. Pravděpodobnost selekce je vypočí-

tána následovně: 

 

1. Čistý (raw) fitness, získaný s klasické fitness funkce, 

je přeformulován na standardizovaný fitness ( ( )). 

Čím nižší standardizovaný fitness jedince, tím lépe. 

Pokud čistý fitness roste, zatímco se jedinec zlepšuje, 

tak standardizovaný fitness je maximální čistý fitness 

(    ) bez čistého fitness ( ( )) daného jedince. Jest-

liže čistý fitness klesá, zatímco se jedinec zlepšuje, 

tak standardizovaný fitness stanovíme jako čistý fit-

ness daného jedince. 

 ( )        ( ) 
 

2. Standardizovaný fitness je následně přepočítán na 

upravený (adjusted) fitness, kde vyšší hodnoty vyja-

dřují lepší fitness. Tento druh fitness je vhodný 

zejména v případech, kdy standardizovaný fitness je-

dinců je blízko 0. Určení upraveného fitness (   ( )) 

je následující: 

   ( )  
 

   ( )
 

 

3. Následně je určen normalizovaný fitness (    ( )). 

Je vypočítán pomocí upraveného fitness (   ( )) ná-

sledovně: 

    ( )  
   ( )

∑    ( ) 
   

 

 

4. Na závěr se určí pravděpodobnost selekce    jako: 

  ( )  
    ( )

∑     ( ) 
   

 

 

Metodu je možné implementovat následovně: 

 

a) Nejprve seřadíme populaci dle hodnot normali-

zovaného fitness (nejlepší jedinci jsou na vrcho-

lu) 

b) Vybereme náhodné číslo   z intervalu 〈   〉 

c) Projíždíme populaci od vrcholu a sčítáme hodno-

ty normalizovaného fitness daných jedinců. 

Jakmile překročíme hodnotu  , vybereme aktu-

álního jedince. 

 

Obrázek 6 – Princip fitness-proportionate selection algoritmu 

5.2.2 Greedy Over-Selection 

Pro redukci poctu generací potřebných pro běh GP byla 

vytvořena metoda [1]  greedy over-selection. Stejně jak 

v předchozí metodě selekce jsou vybíráni jedinci dle jejich 

výkonu, ale zde je kladen na výkon silnější důraz. 

Každý jedinec je ohodnocen a jeho normalizované fitness 

je stanoveno: 

1. Na základě normalizovaného fitness je populace roz-

dělena na dvě skupiny. První skupina obsahuje 20% 

nejlepších jedinců a skupina druhá zbylých 80%. 

2. Následný výběr je 50% po obou skupinách. Vně sku-

pin je výběr dle fitness-proportionate selection. 

5.2.3 Rank selection 

Zde je každý jedinec v populaci ohodnocen v závislosti na 

fitness. Následná selekce je založena na tomto ohodnocení 

oproti předešlým metodám, které využívají rozdílů ve fitness. 

Tímto postupem se dosáhne zamezení dominantnosti kvalit-

ních jedinců v počátku běhu GP a podpoří se genetická roz-

manitost populace. 

5.3 Genetické operátory 

Jedinci v nové populaci jsou tvoření zejména třemi hlav-

ními metodami: reprodukce, křížení a mutace [2]. V momentě, 

kdy je nová populace vytvořena, stará populace zanikne. 
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5.3.1 Reprodukce 

Jedná se o asexuální metodu, kde se vybraný jedinec zko-

píruje do nové populace. Reprodukce může mít významný 

dopad na čas potřebný pro běh GP, protože nový jedinec má 

stejné ohodnocení jako jeho rodič. Z tohoto důvodu nemusí 

být znovu testován. Selekce jedince pro reprodukci je úkolem 

jedné z metod selekce. 

5.3.2 Křížení 

Křížení vyžaduje na vstupu dva jedince, výstupem pak jsou 

dva jedinci rozdílné konfigurace, kteří jsou vložení do nové 

populace. V této metodě dochází k míšení genetického materi-

álu dvou vstupních jedinců. Proces je znázorněn na  obr. 7. 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších genetických operátorů, 

protože je zdrojem nových (a teoreticky lepších) jednotlivců. 

5.3.3 Mutace 

Operátor mutace se vyskytuje s malou pravděpodobností. 

Jeho účelem je přinášet náhodné změny do struktur dané po-

pulace a bránit předčasné konvergenci. Při aplikaci tohoto 

operátoru je náhodně vybrán uzel stromu, který je, společně 

s celým podstromem, nahrazen stromem novým, zcela náhod-

ným.  

5.4 Uživatelské volby pro GP 

Před spuštěním algoritmu GP musí uživatel stanovit něko-

lik parametrů. Nejdříve musíme stanovit dostupné geny. Sys-

tém nemůže dosáhnout řešení, pokud nemá k dispozici vhodné 

prostředky. V dalším musíme zvolit tzv. kontrolní parametry a 

to zejména: 

 

1. Velikost populace. Platí, že čím složitější problém, 

tím větší populace je potřeba. 

2. Maximální počet generací. Čím větší počet generací, 

tím větší šance na dosažení řešení. Nicméně nalezení 

řešení není garantováno a je někdy vhodnější, začít 

nové hledání s jinou počáteční populací. 

3. Pravděpodobnosti genetických operátorů 

a. Křížení 

b. Reprodukce 

c. Mutace 

 

6 Genetické evoluční programování 

Genetické evoluční programováni (GEP) představil Ferrei-

ra v roce 1999 [4], jako vyústění dalšího vývoje genetických 

algoritmů (GA) a GP. GEP používá stejnou diagramovou 

reprezentaci GP, ale jednotlivci produkovaní GEP (expression 

tree  - ET) jsou vyjádřením genomu. Tudíž největším příno-

sem GEP je schopnost tvorby chromozomů, které jsou schop-

ny reprezentovat jakýkoliv ET. Za účelem čtení a vyjádření 

informací v GEP chromozomu, byl vytvořen jazyk Karva. 

Dále byla struktura chromozomů navržena tak, aby umožňova-

la vytvoření vícero genů, kde každý je zakódován v sub-ET. 

Geny se skládají z hlavy (head) a ocasu (tail). Tato organizace 

struktury GEP genů zaručuje vytvoření validního programu. 

Hlavními prvky GEP jsou: ET a chromozom. Genetický 

kód je jednoduchý: přímí vztah mezi symboly chromozomu a 

funkcemi, či terminály, které reprezentují. Pravidla jsou také 

jednoduchá, určují prostorovou organizaci funkcí a terminálů 

v ET a typy interakce mezi sub-ET. 

 

 

Obrázek 7 - Ukázka křížení: a) rodič    , b) rodič     , c) 

potomek   a d) potomek        

 

Obrázek 8 - Ukázka mutace: a) rodič    , b) potomek    

V rámci GEP tedy existují dva jazyky: jazyk genů a jazyk 

ET. Známost struktury nebo sekvence jednoho prvku zaručuje 

známost druhého prvku. Díky jednoduchým pravidlům, která 

stanovují strukturu a vzájemnou interakci ET, je možné odvo-

dit fenotyp (jedince) na základě sekvence genů a naopak. 

Tento dvojjazyčný a jednoznačný systém je právě jazyk Ka-

rva. 

6.1 Chromozom v GEP 
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V GEP, se chromozom skládá lineárních, symbolických ře-

tězců pevné délky, které jsou složeny z jednoho nebo více 

genů. I přes fixní délku GEP chromozomy kódují pro ET růz-

ných délek a tvarů.  

6.1.1 Čtení genů 

Výchozí bod GEP je vždy první pozice genu, ale uzavírací 

pozice není pevně stanovená a není vždy ve shodě s poslední 

pozicí genu. 

Například gen: 

 
       
       

 

 

může být reprezentován pomocí následujícího ET: 

 

 

Obrázek 9 – Ukázka základního GEP stromu 

Překlad genu do příslušného ET je jednoduchý. První ele-

ment (0) odpovídá kořenu stromu ET. Následně je pod koře-

nový uzel přiřazeno tolik uzlů kolik má argumentů funkce 

kořenového uzlu. Tyto uzly jsou vyplněny příslušnými ele-

menty dle genu (1 a 2). Proces se opakuje až do okamžiku, 

kdy vznikne řada vyplněná jen terminály. Příslušný gen a jeho 

stromová reprezentace vyjadřují matematický výraz: 

 
 

 
    

6.1.2 GEP geny obecně 

Obyčejně jsou geny vyvinuté pomocí GEP rozmanitější 

než v předchozím uvedený příklad. Jednak obsahují rozdílnější 

větvení, ale zejména nekódované oblasti na konci genů. Na-

příklad: 

 
                 

                  
, 

 

kde   reprezentuje mocninou funkci. Tento gen má hlavu (na 

pozicích 0 až 7) o délce ( ) 8 a ocas (pozice 8 až 16) o délce 

( ) 9. Hlava obsahuje jak funkce (mohou mít 1, 2,…,   argu-

mentů), tak terminály (proměnné a konstanty vztažené k pro-

blému), přičemž ocas obsahuje pouze terminály. Pro délku 

ocasu je dán vztah: 

    (   )    

 

Tato strukturní organizace je základním kamenem GEP, 

protože zajištuje, že všechny programy zakódované v genech 

jsou syntakticky korektní. Překlad uvedeného genu by byl 

následující: 

 

Obrázek 10 – Ukázka složitějšího GEP stromu 

V tomto případě je patrné, že ne všechny elementy v genu 

jsou použity ke konstrukci ET. Je patrné, že gen končí na 16 

pozici a výraz pro konstrukci ET na pozici 9. Konstrukce 

stromu je ukončena v momentě, kdy obdržíme řádek terminá-

lů. 

6.1.3 GEP s náhodnýma numerickými konstanty  

Dalším způsobem tvorby a prozkoumaní složitější kom-

plexity v GEP systémech je možnost zpracování náhodných 

numerických konstant (RNC).  

Tento přístup je umožněn zapracováním speciálního termi-

nálu “?”, který je použit k reprezentaci RNC a další domény 

(Dc) na konci genu. Dc je umístěn na konci genu za ocasem a 

obsahuje symboly, které jsou použity k reprezentaci náhod-

ných konstant. Délka této domény je rovna délce ocasu  .  
Předpokládejme chromozom o jednom genu s hlavou délky 

  = 7 (Dc je zvýrazněna): 

 
                       
                       

  

 

kde terminál “?” reprezentuje právě RNC. Takový gen je se-

staven jako klasický gen obsahující pouze hlavu a ocas. Ná-

sledně jsou terminály “?” nahrazeny symboly z domény Dc. 

Postupuje se zleva doprava a od vrchu dolu, jak je vidět na 

následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 11 - Konstrukce stromu s RNC 

2012/33 – 4. 6. 2012

33 – 9 VOL.14, NO.3, JUN 2012



   

6.1.4 Více genové chromozomy  

GEP chromozomy jsou většinou složeny z více genů. Při 

každém cyklu algoritmu je počet genů a délka hlavy   předem 

určena. Každý gen je zakódován do separátního sub-ET, mezi 

těmito stromy pak probíhají různé interakce a tím vznikají 

další komplexnější ET. Tyto interakce jsou popsány v další 

kapitole.  

Předpokládejme následný chromozom o délce 45 složený, 

ze tří následujících genů: 

 
               
               
               
              

  

 

kde každý gen je zakódován do separátního sub-ET. Nultá 

pozice startuje každý gen, ale závěr ET je znám až při jeho 

konstrukci. Jejich konstrukce je zobrazena na obr. 12. 

 V závislosti na řešeném problému mohou tyto sub-ET být 

vybírány v ohledu na fitness jednotlivých členů nebo mohou 

formovat více komplexní celek, který se následně ohodnotí. 

Nezávisle na předchozím, jsou jednotlivé stromy považovány 

za samostatné entity, které dohromady tvoří komplexní sys-

tém.  

6.1.5 Linkovací funkce  

Jedná se o jednu z nejjednodušších interakcí sub-ET. Když 

je sub-ET algebraický nebo logický výraz, je možné jako 

linkovací funkci použit jakoukoliv algebraickou popřípadě 

logickou funkci o více jak jednom argumentu. Nejčastější 

volbou pro algebraické výrazy je multiplikace a součet, pro 

logické výrazy pak logické nebo popřípadě funkce KDYŽ. 

Finální ET může být lineárně přeložen jako následující vý-

raz: 

 
                         

                         
 

 

 

Obrázek 12 - Multi chromozom 

6.2  Genetické operátory 

Genetické operátory jsou jádrem všech genetických algoritmů. 

Dva nejzákladnější jsou společné pro všechny typy GA: 

 

Obrázek 13 – Spojení sub-ET linkovací funkcí součtu 

selekce a replikace. Tyto operátory, ale ve skutečnosti nemají 

žádný vlastní evoluční dopad na populaci, vytváří jen genetic-

ký posun, který dělá populaci méně rozmanitou. Stavebním 

kamenem genetické evoluce je modifikace, respektive gene-

tické operace zapříčiňující variaci v populaci. GEP využívá: 

mutaci, rekombinaci a transpozici. 

6.2.1 Selekce a replikace 

Většina systémů s prvky umělé inteligence využívají něja-

ký způsob selekce prvků dle vhodného ohodnocení. Některé 

metody jsou čistě deterministické, jiné naopak osahují prvky 

neurčitosti. Pro GEP je vybrána metoda druhého typu. Jedná 

se o kombinaci ruletového kola (fitness-proportionate selecti-

on) a klonování nejlepšího individua (simple elitism).  

Na základě fitness a výstupu ruletového kola jsou jednot-

livci selektováni pro replikaci. Během replikace jsou jedinci 

slepě kopírování do další generace. Čím schopnější jedinec 

(dle fitness), tím je pravděpodobnější zanechání potomka 

větší. Ruletové kolo proběhne tolikrát kolik je jednotlivců 

v generaci (za předpokladu zachování velikosti populace), při 

každém běhu je zkopírován jeden jedinec.  

6.2.2  Mutace 

Mutace se může vyskytnout kdekoliv v chromozomu. 

Předpokladem ale je, že strukturní organizace chromozomu 

musí zůstat netknutá. V hlavě genu, může nastat změna sym-

bolu na libovolný jiný (funkce, terminál), v ocasu genu může 

dojít pouze záměně terminálu za terminál. Mutace může vypa-

dat následovně: 
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Obrázek 14 – Ukázka mutace (stav před mutací) 

Předpokládejme mutaci tohoto chromozomu v pozici 4 ge-

nu 1 (/), na pozici 0 v genu 2 (Q) a nakonec v genu 3 na pozici 

2 (+). Dostáváme: 

 

                                 
                                 

 

Je patrné, že mutace terminálu ve funkci a naopak, popří-

padě mutace funkce ve funkci o jiném počtu argumentů, mají 

za následek drastické změny v konstrukci stromu. 

 

6.2.3  Transpozice a mobilní genetické elementy    

           (IS) 

Transpoziční element je fragment genomu, který může být 

aktivován a vložen na jiné místo v chromozomu. V GEP rozli-

šujeme tři typy elementů: 

 

1. Krátké fragmenty s funkcí nebo terminálem 

na počátku, které se přenáší do hlavy genu 

(kromě kořene). 

2. Krátké fragmenty s funkcí na počátku, které 

se přenáší kořenů genů. 

3. Geny, které se celé přenáší na začátky chro-

mozomů. 

TRANSPOZICE IS ELEMENTU 
Jakákoliv sekvence v genu se může stát IS element, čímž 

pádem tyto elementy jsou vybírány náhodně v rámci chromo-

zomu.  Kopie fragmentu je vytvořena a vložena na nějakou 

pozici v hlavě genu (kromě kořene). Symboly překryté frag-

mentem jsou vymazány. 

KOŘENOVÁ TRANSPOZICE 
Tyto elementy začínají funkcí a jsou tedy hledány v hlavě 

příslušného genu. V hlavě je zvolen náhodný bod a celý pod-

strom je prohledán. V případě nalezení funkce máme počátek 

příslušného elementu. Pokud funkce není nalezena, operátor 

neprovede žádnou činnost. 

 

 

Obrázek 15 – Ukázka mutace (stav po mutaci) 

     GENOVÁ TRANSPOZICE 
V genové transpozici se přesouvají celé genové funkce na 

začátek chromozomu. Na rozdíl od předešlých typů transpozi-

cí je přesouvaný gen na původním místě vymazán. Takto je 

zajištěna stejná délka chromozomu.  

6.2.4  Rekombinace 

GEP obsahuje tři druhy rekombinací: jedno-bodová, dvou-

bodová a genová rekombinace. Ve všech případech dochází 

k náhodnému výběru dvou rodičovských chromozomů, mezi 

kterými proběhne daná výměna materiálu. 

JEDNO-BODOVÁ REKOMBINACE 
Během této rekombinace se dva vybrané chromozomy pře-

kříží v náhodně vybraném bodě za vzniku dvou nových dceři-

ných chromozomů. Předpokládejme dva následující chromo-

zomy.  

 

                  
                   
                  

 

 

Obrázek 16 - Původní chromozomy před rekombinací 

Uvažujeme-li křížení například v pozici 3 v prvním genu, 

dostáváme následující nové chromozomy: 
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Obrázek 17 - Dceřiné chromozomy vzniklé rekombinací 

S tímto způsobem rekombinace většina vzniklých potomků 

vykazuje odlišné vlastnosti než předci. Jedno-bodová rekom-

binace je velmi důležitým zdrojem genetické variace. Hned po 

mutaci je nejčastěji voleným genetickým operátorem. Celková 

pravděpodobnost rekombinace (pro všechny typy rekombina-

cí) je volena kolem hodnoty 0,7. 

DVOU-BODOVÁ REKOMBINACE 
Dvou-bodová rekombinace také vyžaduje dva náhodně vy-

brané rodičovské chromozomy. Na rozdíl od předchozího 

případu jsou ale vybrány dva body křížení. Výsledkem jsou 

opět dva nové dceřiné chromozomy. Postup je ukázán na ná-

sledujícím příkladu: 

 

                      
                      
                      

 

Zvolíme-li rekombinační body v pozicích 7 v prvním genu 

a na pozici 3 v genu 2, dostáváme následující chromozomy: 

 

                      
                      
                      

 

Síla transformace dvou-bodové rekombinace je větší než 

v předchozím případě. Nejčastěji se používá pro evoluci řešení 

pro komplexnější problémy, zejména v případě kdy jdou pou-

žity více genové chromozomy. 

GENOVÁ REKOMBINACE 
Při genové rekombinaci se vyměňují celé geny. Měnící se 

geny jsou náhodně vybrány a zabírají stejnou pozici jako 

v rodičovském chromozomu. Uvažujeme-li následující chro-

mozomy: 

 

                           
                           

                           
 

Následná genová rekombinace genu 2 dá vzniku těchto 

chromozomů: 

                           
                           
                           

 

Nově vytvoření jedinci obsahují geny z obou předchůdců. 

Ve většině případů jsou vyměněny rozdílné geny a do popula-

ce se tak dostává nový materiál. 

Je nutné si ale uvědomit, že tento operátor není schopen 

tvořit nové geny. Vytvoření jednotlivci jsou složeni z již zná-

mých genů. Při použití genetické rekombinace jako hlavního 

zprostředkovatele genetické variace je nutné pro evoluci do 

složitějších a komplexnějších problémů použít velkou počá-

teční populaci, která zajistí dostatečnou rozmanitost genů.  

7 Závěr 

Tento článek je koncipován jako první část třídílného po-

jednání o možnostech predikce pomocí soft-computingových 

metod. V této části jsou uvedené základy použitých predikč-

ních metod, konkrétně neuronových sítí, fuzzy-neuronových 

sítí, genetického programování a genetického evolučního 

programování. Je uveden také rozbor učících algoritmů a ge-

netických operátorů. I když tato část má teoretický charakter, 

autoři ji zařadili takto koncipovanou zcela záměrně, neboť 

popisované soft-computingové metody jsou v literatuře popsá-

ny na různé úrovni a většinou ne vzhledem k použití v dia-

gnostice. Navíc např. metody fuzzy-neuronových sítí, genetic-

kého programování a genetického evolučního programování se 

zatím v diagnostice nepoužívají, i když si zaslouží stejnou 

pozornost jako neuronové sítě. Proto na tuto1.část navazují 

další, kde jsou uvedené metody aplikovány na  soubory dia-

gnostických  dat a získané výsledky jsou v poslední části pou-

žity k tvorbě expertního diagnostického systému.  
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