
Sa
mp
le

Evoluční návrh kombinačních obvodů 
Zdeněk Vašíček a Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. 

Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno 
Božetěchova 2, 612 66 Brno, Česká Republika 

xvasic11@stud.fit.vutbr.cz, sekanina@fit.vutbr.cz  
Abstrakt   

Tento článek popisuje metodu evolučního návrhu, která je vhodná pro automatický návrh 
malých kombinačních obvodů. Tato metoda využívá kartézské genetické programovaní. 

Pomocí vytvořeného návrhového nástroje se podařilo úspěšně navrhnout řadu číslicových 

obvodů, např. násobičku 3x4 bitů, řadicí síť, obvod počítající medián apod. 
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1. ÚVOD 

V poslední době se značně rozšířilo použití evolučních algoritmů a díky jejich vysoké 
efektivitě i snaha tyto algoritmy aplikovat v nejrůznějších oblastech [1]. Jedná se o algoritmy 
vycházející z principů a dějů probíhajících v živé přírodě. Tento přístup se ukazuje jako velmi 
vhodný a účinný pro řešení různých optimalizačních a jiných problémů. Evolučních algoritmů 
je možné využít i pro automatický návrh jednoduchých kombinačních obvodů [2, 3, 4]. Návrh 
složitějších obvodů, tedy obvodů s mnoha vstupy a výstupy, je sice také možný, avšak 
problémem je značná doba potřebná k nalezení požadovaného řešení. Proto evoluční návrh 
není obvykle možné provádět přímo. Je nutné využit některou z technik, jako je např. 
inkrementální evoluce, evoluce na úrovni funkčních bloků nebo začlenit embryonální fázi do 
evolučního algoritmu (viz přehled v [4]). 

Evoluční návrh reprezentuje alternativní přístup k širokému spektru známých 
konvenčních postupů (např. metoda Quine-McCluskey) a poskytuje mnohdy výrazně lepší 
řešení. Klasické metody návrhu se řídí určitými pravidly a vycházejí z přesného 
matematického modelu řešeného problému. Vytvářejí tak obvod, který je pro daný postup 
stále stejný a pracuje na známém principu. V případě evolučního návrhu pouze určitým 
způsobem specifikujeme, co má daný obvod dělat (např. formou pravdivostní tabulky), 
zvolíme rekonfigurovatelný obvod, ve kterém se má řešení hledat a evoluce již sama najde 
vhodné řešení. Bylo prokázáno, že tento přístup produkuje (občas) lepší obvody, co se týče 
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množství použitých hradel nebo zpoždění obvodu, než klasické konvenční metody [3]. 
Vznikají tak obvody, které jsou sice jednoduché a rychlé, avšak pro člověka málo čitelné a 
pochopitelné. Z toho lze také usoudit, že množina řešení, kterou potenciálně generuje 
evoluční algoritmus, je značně větší, než-li množina řešení dostupná klasickými metodami. 

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s jednou z metod návrhu kombinačních obvodů 
(kartézským genetickým programováním - CGP) a ukázat, že je možné pomocí evolučního 
návrhu efektivně nalézt řešení, případně i nejlepší dosud známé řešení daného problému. 
Algoritmus bude demonstrován na několika zvolených příkladech. Pro tyto účely vznikly 
programy realizující evoluční návrh a zobrazující výsledné nalezené zapojení.  

Kromě výše zmíněné metody existují i jiné algoritmy využívají evoluci. Jedním z nich je 
např. návrh kombinačních obvodů pomocí kolonie mravenců [5]. Další informace o 
evolučním návrhu hardware je možné najít na stránkách skupiny Evolvable Hardware at FIT 
[11]. 

Tento článek je organizován následovně. Druhá kapitola popisuje použitý evoluční 
algoritmus z jeho teoretické stránky. Třetí kapitola se věnuje experimentům a pro tyto účely 
vytvořeným programům. Čtvrtá kapitola diskutuje dosažené výsledky. Článek uzavírá 
závěrečná pátá kapitola. 

2. KARTÉZSKÉ GENETICKÉ PROGRAMOVÁNÍ  

Kartézské genetické programování představil J. Miller ve svém článku v roce 1999 a poté 
společně s P. Thomsonem v roce 2000 [3][6]. V CGP je číslicový obvod chápán jako 
dvojrozměrné pole programovatelných elementů. Cílem evolučního algoritmu je nalézt 
konfiguraci těchto elementů a jejich propojení. V našem případě budeme uvažovat m×n 
programovatelných elementů (hradel), které mají dva vstupy a jeden výstup (viz obr. 1). Nad 
touto maticí se hledá vhodné propojení jednotlivých elementů tak, aby výstup vzniklého 
kombinačního obvodu byl pro všechny vstupní kombinace totožný se zadanou pravdivostní 
tabulkou a kombinační obvod tak plnil požadovanou funkci. Velikost matice se volí jako 
parametr a během výpočtu je stále stejná. Programovatelné elementy realizují jednu z r 
funkcí. V případě kombinačních obvodů to jsou AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR, ... 

Aby nemohla vzniknout zpětná vazba, jejíž vyhodnocení by se stalo velmi obtížným, 
mohou se propojit vstupy elementu pouze na výstupy elementů v předchozích sloupcích nebo 
na kterýkoliv vstup kombinačního obvodu. Speciálním parametrem, který řídí vnitřní 
konektivitu, je tzv. l-back parametr. Ten určuje, o kolik sloupců vpřed je možno připojit vstup 
elementu. Tento parametr má rozsah hodnot v intervalu <1, m>. Hodnota 1 znamená, že je 
možné vstup elementu zapojit pouze na některý z výstupů předchozího sloupce, naopak 
maximální hodnota m říká, že je možné vstup elementu připojit na jakýkoliv výstup 
předchozích sloupců. Maximální hodnota l-back parametru zajistí maximální konektivitu a 
tím možnost hledání velmi komplexních obvodů, naproti tomu zvolíme-li hodnotu 1, je 
možné výsledný obvod velmi lehce převést do zřetězeného provozu (pipeline). Výstupy 
kombinačního obvodu je možné připojit na kterýkoliv výstup elementů. 

2.1 KÓDOVÁNÍ PROPOJENÍ ELEMENTŮ (chromozom) 

Evoluční algoritmus pracuje se zakódovanými kandidátními řešeními problému 
(chromozomy). V našem případě je chromozom lineární řetězec celočíselných hodnot délky 
m×n×(počet vstupů elementu + 1) + počet výstupů. Každý výstup elementu a vstupy 
kombinačního obvodu mají přiřazeno své číslo, číslování začíná od vstupů kombinačního 
obvodu, poté následují jednotlivé programovatelné elementy (po sloupcích zleva doprava).  
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Chromozom je složen z m×n trojic celočíselných hodnot, kde první dvě udávají číslo 
výstupu, na který je připojen první a druhý vstup trojici příslušejícího elementu, třetí hodnota 
udává jakou logickou funkci element realizuje. Na konci chromozomu je n-tice, o velikosti 
shodné s počtem výstupů kombinačního obvodu. Každý prvek n-tice určuje index elementu 
(jeho výstupu), na který bude primární výstup obvodu připojen. 
 
Příklad chromozomu (1 bitová úplná sčítačka z obr. 1): 

(1,2,1)(1,2,2)(0,1,2)(4,2,5)(5,4,3)(4,0,2)(7,1,2)(1,6,5)(1,1,3)(8,9) 
Propojení jednotlivých elementů matice 3x3 zakódované tímto chromozomem je na 

obrázku 1. Tento kombinační obvod má 3 vstupy, takže index výstupu prvního elementu je 3. 
Nadbytečné elementy nepodílející se na řešení jsou vykresleny šedou barvou. Tyto elementy 
se vyznačují tím, že jejich výstup není připojen na žádný vstup.  

Na obrázku 2 je stejné propojení, hradla jsou pouze jinak umístěna. Byly vynechány 
nadbytečné elementy a jsou dodány významy vstupů a výstupů. Zde je již vidět standardní 
zapojení jednobitové úplné sčítačky využívající 4 hradla typu XOR (funkce 2) a jedno AND 
(funkce 3). 

 

 
Obr. 1: Dekódovaný chromozom - propojení elementů matice 

 

 
Obr. 2: Překreslené schéma zapojení 

2.2 EVOLUČNÍ ALGORITMUS 

Algoritmus kartézského genetické programování je založen na evoluční strategii (ES), 
konkrétně na variantě (1+λ). To je způsob, při kterém novou populaci tvoří jak λ nově 
vzniklých mutantů nejlepšího rodiče, tak i jejich rodič. Velikost populace je tedy λ+1 a na 
základě zkušeností se obvykle volí kolem 5. Pro CGP se stejně jako u ES využívá pouze 
operátor mutace, který však pracuje na jiném principu. Tento operátor je řízen parametrem 
udávajícím procentuální počet mutovaných genů (jeden gen odpovídá jedné celočíselné 
hodnotě chromozomu) a pracuje tak, že náhodně změní hodnotu genu na jinou. Je nutné ale 
pamatovat na to, že ne všechny celočíselné hodnoty jsou v konkrétním genu přípustné.  

Celý algoritmus lze popsat následujícími kroky: 



Sa
mp
le

1. Vygenerování 1+λ náhodných jedinců (chromozomů) pro inicializaci populace 
2. Ohodnocení všech jedinců populace pomocí fitness funkce  
3. Nalezení nejlépe ohodnoceného jedince (nejvyšší fitness)  
4. Vygenerování λ potomků mutací nalezeného nejlepšího jedince  
5. Nalezený nejlepší jedinec společně s jeho λ potomky tvoří novou populaci  
6. Pokud není splněna podmínka pro ukončení, pokračuje se krokem 2  

Třetí krok algoritmu je velmi kritický. Musí se zajistit, aby se v případě více možností 
výběru nevolil stále stejný jedinec populace (chromozom). Jinak by docházelo k degradaci a 
zpomalení evoluce, protože by nebyl v populaci přítomen nový genetický materiál. 

2.3 FITNESS FUNKCE 

Protože během evoluce je nutné posuzovat funkčnost zapojení, je zapotřebí nějaké 
funkce, která stanoví, jak dobré je konkrétní zapojení. Taková funkce se nazývá fitness 
funkce a je tedy mírou funkčnosti zapojení. 

Výpočet fitness hodnoty pro konkrétní chromozom se provede tak, že se vyhodnotí 
funkčnost zapojení postupným nastavováním všech možných vstupních kombinací daných 
pravdivostní tabulkou. V případě úplné definice se jedná o 2počet vstupů kombinací. Pro 
nastavenou vstupní kombinaci se vypočítají v závislosti na propojení elementů hodnoty 
výstupů. Simuluje se funkce předloženého kombinačního obvodu a porovnává se výstupní 
kombinace z dané pravdivostní tabulky s odsimulovanou výstupní kombinací. 

Hodnota fitness pak odpovídá počtu shod s předem zadanými výstupními hodnotami pro 
všechny vstupní kombinace. Pokud máme např. 4 vstupy a 2 výstupy, pak počet vstupních 
kombinací je 24 = 16. Maximální fitness pak může být 16⋅2 = 32 shod. V praxi lze simulaci 
urychlit tím, že se počítá nikoliv v bitech, ale v 32bitové aritmetice, čímž se vyhodnocování 
32x urychlí a tím sníží řád složitosti o 25. 

Kromě této jednoduché fitness funkce, která posuzuje kvalitu zapojení pouze podle 
funkčnosti, existuje i objektivní fitness, která zohledňuje i jiné důležité aspekty [7]. Jedná se 
např. o počet použitých elementů, spotřebu, zpoždění, ... V námi prováděných experimentech 
byla použita fitness sledující i počet použitých elementů a hledala se tedy zapojení používající 
nejmenší počet elementů. 

3. EXPERIMENTY  

Kartézským genetickým programováním bylo testováno několik různě složitých úloh: 
dekodér, násobička, sčítačka, řadící síť a medián. Teoreticky je možné provádět evoluční 
návrh obvodů s libovolným počtem vstupů, avšak pro více vstupů značně narůstá nejen doba 
potřebná k vyhodnocení fitness obvodu, ale i počet generací potřebných k nalezení správného 
řešení. Např. zatímco k nalezení 7 vstupového obvodu jsou potřeba při sekvenčním 
zpracování řádově minuty až hodiny, k nalezení 12 vstupového obvodu jsou to již dny. 
Výhodou je však snadná paralelizace úlohy, která výpočet značně urychlí. 

Protože naším cílem bylo srovnat složitost evolučního návrhu několika obvodů, bylo 
zapotřebí kvůli přesnějším výsledkům provést mnoho běhů evoluce a tím získat co nejširší 
spektrum nalezených řešení. Složitost úloh byla proto volena tak, aby obvody neměly mnoho 
vstupů a současně nebyly příliš jednoduché. Jako vhodné se jevily sedmivstupové obvody. 
Pro každou řešenou úlohu bylo provedeno 100 běhů evoluce. 

Všechny experimenty proběhly záměrně se stejnými parametry, tj. se stejným rozměrem 
matice, parametrem l-back a počtem logických funkcí elementu obvodu. Počet řádků matice 
byl roven počtu vstupů, počet sloupců byl volen tak, aby pro jednodušší obvody (řadicí síť, 
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medián) nebyl příliš velký a úspěšnost nalezení nebyla stále 100% a naopak pro násobičku 
nebyla úspěšnost nulová a bylo nalezeno řešení. Experimentálně bylo totiž ověřeno, že s 
rostoucím počtem elementů matice roste i úspěšnost nalezení řešení. 

Fitness funkce byla zkonstruována následovně. Pokud nebyly hodnocené řešení plně 
funkční (neměly maximální fitness), uvažovala se pouze fitness popsaná v kapitole 2.3. V 
opačném případě se bral ohled i na počet použitých elementů. Řešení s menším počtem bloků 
byly ohodnoceny větší hodnotou, než řešení s velkým počtem bloků. 

3.1 NÁVRH NÁSOBIČKY 3x4 BITY 

Pro návrh násobičky byl omezen počet logických funkcí jednotlivých elementů pouze na 
čtyři (AND, OR, XOR, propojka). Z experimentů na struktuře se čtrnácti sloupci bylo 
zjištěno, že evolucí navržené sedmibitové násobičky měly zpoždění pohybující se od 8T do 
14T. Podle toho byl volen rozměr matice (8x7 a 10x7), nad kterým se budou hledat všechny 
zmíněné obvody. Tím, že omezíme počet sloupců, nutíme evoluci hledat taková řešení, která 
mají maximální zpoždění rovné počtu sloupců, čímž jsme ale zpřísnily požadavky na hledaný 
obvod a klesne tak úspěšnost nalezení řešení. 

Neboť z praxe je známa obtížnost návrhu efektivních násobiček a děliček, lze očekávat 
podobný problém i při evolučním návrhu, což se také potvrdilo. Ze získaných výsledků je 
zřejmé, že se jedná o nejsložitější kombinační obvod z testovaných obvodů. Pro evoluční 
návrh násobičky je potřeba nejvíce generací a násobičku na struktuře 8x7 při minimálním l-
back parametru se nepodařilo do stanoveného limitu dvaceti milionů generací vůbec nalézt. 

Jelikož požadavek na malé zpoždění kombinačního obvodu a požadavek na malý počet 
hradel jsou většinou vzájemně protichůdné, musí se v praxi zvolit jeden požadavek jako 
prioritnější. Nejlepší nalezená řešení jsou shrnuta v tab. 1 a tab. 2. Na obrázku 3 a 4 je možné 
vidět, kolik elementů obsahovaly evolucí navržené obvody a jaká byla četnost výskytu těchto 
obvodů. Jedno z řešení mající 46 elementů a zpoždění 7T je na obr. 5. 

 
Obr. 3: Počet hradel nalezených řešení a  
četnost výskytu těchto řešení (struktura 8x7) 

 
Obr. 4: Počet hradel nalezených řešení a 
četnost výskytu těchto řešení (struktura 10x7) 



Sa
mp
le

 

 
Obr. 5: Jedno z nalezených zapojení násobičky 3x4 bity, které má zpoždění 7T 

Použité funkce: AND (1), OR (2), XOR (3)  

3.2 NÁVRH 7b ŘADICÍ SÍTĚ 

Řadicí síť je kombinační obvod, který umí uspořádat vstupní posloupnost k-bitových 
čísel do neklesající posloupnosti. Řadicí sítě se často využívají pro obvodovou realizaci 
řazení. Podle tzv. Zero-One teorému je zaručeno, že je-li řadicí síť schopna seřadit všech 2počet 
vstupů binárních vektorů, pak řadicí síť se stejnou strukturou je schopna seřadit libovolnou 
posloupnost k-bitových hodnot [8]. Tím se podstatně zredukuje množina vstupních vektorů a 
proto je možné provést evoluční návrh řadicí sítě. Je nutné však používat pouze logické 
funkce AND a OR, neboť řadicí síť s jinými logickými funkcemi není možné převést na 
ekvivalentní řadicí síť pracující s k-bitovými hodnotami. Převod se provede tak, že se hradlo 
AND nahradí funkcí realizující minimum ze dvou hodnot a OR funkcí realizující maximum. 
Dvojice těchto funkcí tvoří prvek nazývaný compare&swap (c&s). K těmto funkcím byla v 
experimentech navíc přidána propojka (kopie prvního vstupu elementu na výstup), aby 
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evoluce nebyla limitována l-back parametrem a strukturou. Nakonec jsme zjistili, že tato 
propojka není nutná a evoluce si poradí bez větších potíží i bez ní.  

Tento druh kombinačního obvodu je pro evoluční návrh snažší něž násobička. Jednak 
nepotřebuje mnoho elementů a jednak je potřebný počet generací značně menší než v případě 
násobičky. Pomocí evolučního návrhu se podařilo nalézt řešení sestávající z 32 hradel a 
zpoždění 6T, což je stejné řešení jako dosud nejlepší známé. Počet hradel odpovídá 16 c&s 
operacím. Jedno z nejlepších řešení je na obr. 8. Na obr. 9 je schematické znázornění řadicí 
sítě ekvivalentní s funkcí obvodu na obr. 8. Vertikální spojení dvou vstupů představuje prvek 
c&s, tedy porovnání a případnou záměnu hodnot. Na obr. 10. je ukázán příklad rozložení 
jednotlivých elementů v matici 8x7 tvořících řadicí síť. 

 
Obr. 6: Počet hradel nalezených řešení a 
četnost výskytu těchto řešení (struktura 8x7) 

 
Obr. 7: Počet hradel nalezených řešení a 
četnost výskytu těchto řešení (struktura 10x7) 
 

Legenda 

 
 

 
Obr. 8: Jedno z nejlepších nalezených zapojení 7b řadící sítě 

Použité funkce: MIN (1), MAX (2) 
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Obr. 9: Ekvivalentní schématické znázornění 7b řadící sítě 
 

 
Obr. 10: Příklad rozložení elementů v matici 

3.3 NÁVRH 7b MEDIÁNU  

Seřadíme-li N-čísel podle jejich hodnoty, nazýváme prostřední číslo mediánem vstupní 
posloupnosti. Platí, že polovina čísel posloupnosti má hodnotu menší nebo rovnu mediánu a 
polovina větší nebo rovnu. Pokud je N sudé, pak záleží na dohodě, které číslo prohlásíme za 
medián, zda-li to na pozici N/2 nebo N/2+1. Uplatnění obvodu počítající medián můžeme 
najít např. při zpracování obrazu, konkrétně pro filtraci šumu. Podobně jako u řadicí sítě i zde 
platí Zero-One teorém. 

Ukazuje se, že evoluční návrh mediánu je nejjednodušší ze všech testovaných úloh. K 
nalezení řešení je třeba nejméně generací a úspěšnost nalezení byla téměř 100%. Stejně jako u 
řadicí sítě bylo i v tomto případě nalezeno stejné řešení jako je dosud nejlepší známé řešení 
skládající se z 20 hradel a se zpožděním 6T. 

Na obrázku 11 a 12 je možné vidět, kolik elementů obsahovaly evolucí navržené obvody 
realizující medián a jaká byla četnost výskytu takovýchto obvodů. Jedno z nejlepších řešení je 
na obr. 13. 

 
Obr. 11: Počet hradel nalezených řešení a 

 
Obr. 12: Počet hradel nalezených řešení a 
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četnost výskytu těchto řešení (struktura 8x7) četnost výskytu těchto řešení (struktura 10x7) 
 

Legenda 

 
 

 
Obr. 13: Jedno z nejlepších nalezených zapojení 7b mediánu 

Použité funkce: MIN (1), MAX (2) 

3.4 NÁSTROJE PRO EVOLUČNÍ NÁVRH 

V rámci tohoto projektu vzniklo několik nástrojů. Prvním z nich je program využívající 
CGP běžící v režimu příkazové řádky, který podle zadané pravdivostní tabulky, a několika 
dalších parametrů zmíněných v kapitole 2, hledá pomocí kartézského genetického 
programování takové zapojení, které vyhovuje pravdivostní tabulce. Kromě požadavku na 
funkčnost se snaží nalézt i zapojení s co možná nejmenším počtem použitých elementů. 
Ukončení jednoho běhu evolučního návrhu je dáno maximálním dovoleným počtem generací. 
Pro návrh kombinačního obvodu je zapotřebí několik běhů, např. 100. Výstupem programu je 
soubor, který dává informace o průběhu evoluce a nejlepší nalezené řešení ve formě 
chromozomu popsaném v kapitole 2.1. 

Druhý program (obr. 14) slouží k zobrazení chromozomu a manipulaci se schématem 
propojení jednotlivých elementů. V tomto programu je možné po načtení chromozomu 
modifikovat schéma propojení, detekovat nepoužité bloky, počítat zpoždění, měnit propojení 
elementů, automaticky rozmístit elementy apod. Vzniklé schéma je pak možné uložit do 
formátu BMP. Kromě manipulace s propojením je také možné provést simulaci obvodu, 
zobrazit si stav na všech výstupech, měnit hodnoty na vstupech a sledovat změny v obvodu. 
Toho je možné využít např. při redukci elementů, které sice nejsou na první pohled 
nadbytečné, ale dají se přesto odstranit (např. u řadicích sítí). 

Další program slouží pro převod vstupní pravdivostní tabulky zadané v textové formě na 
formát vhodný pro evoluční návrh. Poslední program umí automaticky generovat pravdivostní 
tabulku některých kombinačních obvodů podle požadovaného počtu vstupů.  
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Obr. 14: Program pro manipulaci s chromozomem 

4. DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Ve všech experimentech se podařilo získat buď lepší, nebo alespoň stejně dobré řešení 
jako dosud známé. V případě násobičky 3x4 bity se i přesto, že počet logických funkcí byl 
limitován pouze na tři, podařilo nalézt lepší řešení, než potřebuje konvenční návrh (tj. 47 
dvouvstupových hradel) uvedený v [9]. Ostatní evolucí navržené obvody byly stejně složité 
jako nejlepší známé. V případě 7b řadící sítě již nemůže být nalezeno lepší řešení, neboť bylo 
v [10] dokázáno, že se jedná o nejlepší řešení. 

Experimenty proběhly na dvou různých rozměrech matice a sice 8x7 a 10x7. Dalším 
nastavovaným parametrem byl l-back, který nabýval minimální a maximální hodnoty. V 
tabulce 1 jsou shrnuty výsledky evolučního návrhu jednotlivých kombinačních obvodů pro 
matici rozměru 8x7. Tabulka 2 obsahuje stejné informace - avšak pro matici 10x7. Je možné 
si všimnout, že změnou l-back parametru na maximum, se zvýší úspěšnost nalezení řešení, 
sníží průměrný potřebný počet generací k nalezení řešení, zmenší minimální zpoždění a 
zmenší minimální počet elementů. Nyní by se mohlo zdát, že je ideální nastavit l-back na 
maximum, je však nutné podotknout, že vnitřní struktura řešení se pak často stává velmi 
komplikovanou a nelze ji již využít v zřetězeném provozu. 
 

 
Tab. 1: Srovnání výsledků nalezených kombinačních obvodů při použití struktury 8x7 
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Tab. 2: Srovnání výsledků nalezených kombinačních obvodů při použití struktury 10x7 
 

Otevřenou otázkou zůstává způsob vyhodnocení fitness funkce. Hodnocení funkčnosti 
obvodu pouze podle počtu shodných bitů není příliš efektivní, neboť obvody ohodnocené 
nulovou fitness (obr. 15a) se mohou během dalších generací evoluce změnit na obvody 
ohodnocené maximální fitness pouze přidáním inverze na výstup (obr. 15b) nebo změnou 
funkce (obr. 15c). Problémem je, že tato řešení jsou však hned vyloučena kvůli své velmi 
malé fitness hodnotě.  

 

 
Obr. 15 Obvod ohodnocený a) nulovou fitness hodnotou 

b) maximální fitness hodnotou po přidání hradla 
c) opět maximální fitness hodnotou pouze změnou funkce 

Pokud bychom sledovali detailněji všechna nalezená správná řešení řadicí sítě sestávající 
právě z funkcí AND a OR, nacházeli bychom ve schématu dvojice elementů AND a OR, 
jejichž oba vstupy jsou připojeny na stejné výstupy. Právě tyto dvojice tvoří výše zmíněný 
prvek c&s. Nevýhodou návrhu řadicí sítě pomocí kartézského genetického programování však 
je, že při l-back parametru větším než 1 se evoluce snaží připojovat některé vstupy na výstupy 
s co nejmenším zpožděním a zmenšovat tak celkové zpoždění obvodu. Díky tomu se může 
stát, že k některým elementům nenalezneme element s korespondující logickou funkcí 
připojený na stejné výstupy - nevytvoříme prvek c&s. Takové schéma pak musíme pro 
získání požadované formy modifikovat, což není vždy možné. Může se stát, že tím zvětšíme 
celkové zpoždění obvodu. 

V případě evolucí navrženého mediánu je možné v nalezeném řešení opět nacházet 
dvojice hradel AND a OR, avšak jen blízko vstupům (viz. obr. 13). To je dáno charakterem 
zapojení. Obvod realizující medián je vlastně částí řadicí sítě. Není však potřeba řadit, ale jen 
detekovat prostřední prvek. V praxi lze obvod počítající medián vyrobit tak, že se z řadicí sítě 
vynechají nepotřebná hradla. Evolucí navržený medián má však menší počet elementů, než 
takto vyrobený obvod [12]. 

5. ZÁVĚR 

V tomto článku jsme ukázali úspěšné použití kartézského genetického programování pro 
návrh kombinačních obvodů, které nemají velmi mnoho vstupů. Pro vícevstupové obvody je 
možné evoluční návrh použít také, ale značně narůstá doba potřebná k nalezení řešení, která 
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se při sekvenčním zpracování pohybuje řádově ve dnech až týdnech v závislosti na složitosti 
problému. Je proto vhodná jistá znalost řešeného problému, díky které můžeme nastavit 
některé parametry tak, abychom tuto dobu snížily. Velkou výhodou evolučních algoritmů 
však je jejich snadná paralelizace, která může výpočetní dobu několikanásobně snížit. 

Kromě experimentů uvedených v kapitole 3 byl úspěšně testován i evoluční návrh dalších 
vícevstupových obvodů s využitím paralelního zpracování na výpočetním clusteru Fakulty 
informačních technologií VUT v Brně. 
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