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Abstrakt:
V práci předkládáme původní symbolický model episodické paměti pro virtuální
bytost vycházející z Gibsonovy teorie afordancí. Pracujeme s modelem episodické
paměti na události, do níž se zaznamenávají krátké příhody, vztahující se ke
konkrétnímu místu a času. Jejich ukládání do episodické paměti a vybavování je
ovlivněno subjektivními prožitky a současnými cíly. Modelovaná virtuální bytost se
pohybuje v jednoduchém virtuálním světě a je řízena hierarchickým reaktivním
plánováním s prvky Belief–Desire–Intention architektury. Je vybavena filtrem
pozornosti, díky kterému se do paměti ukládají pouze důležité informace, což
výrazným způsobem přispívá k omezení velikosti paměti. Zabýváme se jak aspekty
uvěřitelnosti modelované virtuální bytosti, například tím, jestli dokáže převyprávět
svůj „denní příběh“, tak technickými otázkami ohledně velikosti paměti a rychlosti
přístupu. Součástí práce je prototypová aplikace implementovaná v programovacím
jazyce Python, na které ověřujeme funkčnost navrženého modelu. V závěru práce
předkládáme výsledky provedených testů.
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Abstract:
In this thesis we introduce a model of episodic memory for a human-like agent, who
is designed according to Gibson’s theory of affordances. Episodic memory represents
personal history of an agent. It stores memories related to particular places and
moments, their storage and retrieval depends on subjective feelings and current
goals. In this thesis we discuss the believability of the agent as well as some
technical issues concerning memory size and memory access time. As a part of our
work, we implemented a human-like agent with hierarchical reactive planning,
including some features of Belief–Desire–Intention. The agent remembers only
important things, i.e. things which passed through the attention filter. Thanks to this
filter, memory size can be significantly reduced. At the end of the thesis we
introduce results of some tests, which were performed in our prototype
implementation.
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Kapitola 1
Úvod
Virtuální bytosti dnes už zdaleka nenacházejí uplatnění pouze v počítačových
hrách. Oblast jejich využití se stále rozšiřuje – používají se například v různých
výukových aplikacích [1], ve virtuálním vypravěčství („virtual story-telling“) [2], a
v neposlední řadě k modelování vlastností živých organismů.
V případě modelování vlastností živých organismů jde především o modelování
chování živých organismů (lidí nebo zvířat). Není zde kladen tak silný důraz na
grafickou representaci jako v předchozích případech. Takovým virtuálním bytostem
říkáme animati, (název odvozen z „artificial animal“ – tj. umělé zvíře) [3], [4].
Ve virtuálním vypravěčství (vyprávění příběhu, který se vytváří dynamicky na
základě vůle diváka) se setkáváme s tzv. virtuálními lidmi [5], kteří mají za úkol
podpořit věrohodnost vyprávěného příběhu. Při jejich modelování se zaměřujeme
především na otázku jejich uvěřitelnosti („believability“), tj. jak dobře dokáží
„oklamat“ diváka. Nevadí nám, pokud postavy nějakým způsobem „podvádějí“
(například při získávání informací o světě). Uvěřitelnost virtuálních bytostí je rovněž
velmi důležitá ve výukových aplikacích a v počítačových hrách. Pokud jsou
virtuální bytosti uvěřitelné, je možné mnohem lépe napodobit reálné situace a
vzbudit tak zájem uživatele. V ideálním případě by uživatel neměl poznat, zda proti
němu stojí postava simulovaná počítačem, nebo jiný člověk.
Uvěřitelnost virtuálního bytosti by podstatným způsobem vzrostla, pokud by
byla vybavena pamětí, která by umožňovala převyprávět minulé události, na kterých
se virtuální bytost podílela nebo které viděla, zejména pak ty události, které pro ni
byly nějakým způsobem zajímavé nebo důležité. Dále by měla být schopna využít
informací uložených v paměti k zefektivnění činností, které vykonává (například
informaci o umístění předmětu, který hledá). V paměti by mělo být možné rychle
vyhledávat, protože ve všech výše uvedených oblastech použití je nezbytné, aby
virtuální bytost jednala v reálném čase. Vzhledem k tomu, že prostředí, ve kterém se
virtuální bytosti obvykle pohybují, bývá velmi rozlehlé a složité, je kromě rychlosti
vyhledávání v paměti důležitá i velikost paměti. V ideálním případě by velikost
paměti neměla vůbec záviset na velikosti světa.
V této bakalářské práci představíme původní model episodické paměti, která
umožňuje převyprávět minulé události a virtuální bytost díky ní dokáže lépe (tj.
rychleji) plnit své cíle. Tato paměť má relativně malou velikost a je možné v ní
efektivně vyhledávat. Součástí práce je implementace modelu episodické paměti. V
této prototypové aplikaci jsme se snažili modelovat reálné situace, se kterými se
virtuální bytost může setkat v počítačových hrách, výukových aplikacích nebo ve
virtuálním vypravěčství. Naším cílem bylo jednak ověřit funkčnost modelu a jednak
pomocí testů rozhodnout, zda má smysl episodickou paměť v reálných aplikacích
implementovat. Musíme zdůraznit, že jsme se v prototypové aplikaci zaměřili hlavně
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na model episodické paměti, ostatní části virtuální bytosti jsme implementovali
pouze v rozsahu nutném pro vytvoření tohoto modelu.
Klademe si za cíl, aby naše virtuální bytost byla věrohodná jak „zevnitř“ tak
„zvenčí“ (alespoň co se paměti týče), pohybuje se někde na rozmezí mezi animatem
a virtuálním člověkem. Budeme se tedy držet neutrálního označení virtuální bytost.
Výsledky práce byly zveřejněny na semináři Kognícia a umelý život VII ve
Smolenicích [29], na konferenci European Conference on Artificial Life v Lisabonu
[31] a v Technical Report 4/2007 [30], v práci tyto texty na několika místech volně
citujeme (tyto části jsou označeny svislou čarou).
Práce je členěna do sedmi kapitol. Po Úvodu následuje druhá kapitola, ve které
nastíníme psychologické pozadí práce a provedeme podrobnou analýzu problému, ve
třetí kapitole budou představeny dosavadní práce zabývající se pamětí virtuálních
postav. Ve čtvrté kapitole popíšeme původní model episodické paměti. V kapitole
páté seznámíme čtenáře s prototypovou implementací, šestá kapitola se zabývá
provedenými testy a předkládá výsledky těchto testů. V závěru nastíníme možná
rozšíření našeho modelu paměti.
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Kapitola 2
Psychologické pozadí
Paměť je v informatice jedním z nejpoužívanějších pojmů. S počítačovou pamětí
se nutně setkal každý, kdo někdy používal počítač. Také s lidskou pamětí, nebo
obecně s pamětí živých bytostí, se setkáváme denně. O počítačové paměti víme
téměř všechno – jsme schopni určit její velikost, rychlost vyhledávání, víme, kde
přesně se v paměti informace nacházejí. Počítačová paměť sama o sobě je narozdíl
od lidské paměti „hloupá“ – je to jenom obrovské skladiště informací, které
s uloženými daty neumí pracovat a nemá z nich žádný užitek.
O paměti živých bytostí toho víme jen velmi málo. Informace o ní totiž nelze
získat jednoduchým způsobem – při zkoumání paměti narážejí psychologové na
nejrůznější překážky, včetně etických. Většina informací, které máme o lidské
paměti a o způsobu zpracování a uložení informací, vychází z výsledků nejrůznějších
psychologických experimentů. Tyto experimenty zpravidla spočívají v řešení
různých úloh, které jsou zadávány účastníkům experimentu, kterými bývají například
dobrovolníci z řad studentů. Poznatky vyplývající z těchto experimentů poskytují
odpovědi pouze na konkrétní otázky a jsou značně ovlivněny návrhem experimentu,
způsobem jeho provádění, výběrem účastníků experimentu apod. Kvůli složitosti
lidského mozku a množství parametrů, na kterých experimenty závisí, je téměř
nemožné navrhnout a provést takový obecný experiment, který by poskytl odpověď
na obecné otázky týkající se fungování paměti a způsobu uložení informací v paměti
[6].
Při vytváření modelu episodické paměti jsme proto vycházeli kromě prací
psychologů také z vlastní introspekce.
Jedna z možných definic paměti v kognitivní psychologii říká, že paměť je
„prostředek, jímž saháme do své minulé zkušenosti proto, abychom tuto informaci
užili v přítomnosti“ [6]. Součástí návrhu modelu paměti proto musí být nejenom
způsob uložení informací, ale i mechanismy, které umí s uloženými informacemi
pracovat a které umožňují využít minulé zkušenosti pro splňování úkolů
v přítomnosti.
Z výzkumu kanadského neurochirurga Wildera Penfielda vyplývá, že si pacienti
v průběhu elektrické stimulace mozku často vybavují jednotlivé episody a události,
ale sémantická fakta, která neměla k žádné události vztah, si nevybavují [7]. Tato
skutečnost nasvědčuje tomu, že existují dva oddělené paměťové systémy. Jeden pro
organizaci a ukládání informace, která je ve vztahu k určitému času („Co jste jedli
včera ráno?“) a druhý pro zpracování informace, která vztah k času nemá („Jak se
jmenuje autor Romea a Julie?“).
Endel Tulving na základě těchto zjištění navrhl rozdělovat paměť na paměť
sémantickou – paměť pro neosobní fakta, která nereprodukujeme v časovém
kontextu a paměť episodickou – paměť pro osobní prožitky [8]. Hlavní rozdíl mezi
oběma typy paměti je v subjektivních prožitcích při ukládání a vybavování
informací: v případě episodické paměti jsou informace vždy vázané k vlastní osobě a
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jejím prožitkům, u sémantické paměti považujeme zpracovávané údaje za neosobní –
objektivní [9].
Episodická paměť je tedy pamětí na události (episody) z vlastního života.
Jednotlivé vzpomínky se typicky váží k určitým konkrétním místům a okamžikům.
Episodickou paměť používáme, pokud si potřebujeme vybavit něco, co se nám
přihodilo v nějaké konkrétní době nebo v určitém kontextu.
Virtuální bytost vybavená episodickou pamětí by měla být schopna odpovědět
na otázky typu:
–
–
–
–
–

„Co jsi dělala včera odpoledne?“
„Který předmět jsi naposledy používala, když jsi zametala?“
„Kde/kdy jsi naposledy viděla předmět x?“
„Co dělal dnes ráno tvůj soused?“
„Proč jsi včera dělala z?“

Schopnost odpovědět na podobné otázky by vedla nejen ke zvýšení uvěřitelnosti
virtuální bytosti, ale také k zefektivnění jejího chování ve světě. Bytost by pak mohla
při splňování úkolů využívat své minulé zkušenosti, například informace o tom, kde
se nacházejí předměty, které bude ke splnění úkolu potřebovat.
Jak už bylo řečeno, lidská episodická paměť nebyla zatím přesně popsána,
nicméně můžeme v několika bodech shrnout funkce, které by měly být zahrnuty v
modelu episodické paměti:

Hierarchická povaha činností. Model episodické paměti by měl pracovat
s episodami, tj. celistvými událostmi, k jejichž splnění je typicky potřeba několik
předmětů. Tyto události mají hierarchickou povahu, je možné je rozložit na
jednodušší akce, a tyto rozkládat dále až na jednoduché nedělitelné akce.

Vhodná struktura informací v paměti. Informace v paměti by měly být
uloženy takovým způsobem, aby z nich bylo možné jednoduchým způsobem zpátky
sestavit činnosti, které virtuální bytost v minulosti prováděla, tj. aby byla schopna
odpovědět na výše uvedené otázky.

Subjektivní hledisko. Episody by měly v paměti zaznamenány z pohledu
virtuální bytosti, tj. jedna událost, může být dvěma virtuálními bytostmi uložena
dvěma různými způsoby.

Selekce informací. Do paměti by se neměly ukládat všechny informace,
které virtuální bytost přijímá z prostředí, ale pouze „důležité“ informace, tj. pouze
předměty, kterým virtuální bytost věnovala pozornost, pouze ty činnosti ostatních
virtuálních bytostí, které ji zaujaly a důležité činnosti, které prováděla. Nepodstatné
informace nejsou do paměti vůbec zaznamenány. Důležitou součástí modelu by tedy
měl být filtr pozornosti.

Zapomínání. Přes značné omezení velikosti paměti díky selekci
informací, které se do paměti ukládají, poroste velikost paměti v závislosti na čase.
Je proto nutné některé informace zapomínat. Doba, po kterou si virtuální bytost
uchovává informace v paměti, by měla záviset na tom, jak důležitá pro ni informace
byla v době, kdy si ji do paměti ukládala. Jeden z možných mechanismů, jak docílit
uvěřitelného zapomínání, je použití emocí. Čím silnější emoce se váže k dané situaci,
tím déle si bude virtuální bytost událost pamatovat, včetně všech jejích podrobností.
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Kapitola 3
Příbuzné práce
3.1 Enti
„Enti“ je studentský projekt, jehož cílem bylo vytvořit simulátor prostředí
podobného přirozenému lidskému světu. Práce na projektu probíhala v letech 2000
až 2002 [11], [12], [13], [14].
Enti jsou autonomní agenti, kteří svým chováním napodobují lidské bytosti –
starají se o svůj virtuální svět a snaží se v něm přežít, tj. zajistit si základní životní
potřeby. Svět, ve kterém se Enti pohybují, je tvořen dvourozměrnou čtvercovou sítí.
Čas je diskrétní – měří se na „kola“.
Paměť Enta je tvořena databází informací. Ent si dokáže vybavit všechny
informace, které má v databázi, tj. daná informace je v daný okamžik buď známá
nebo neznámá – neexistuje žádný mezistupeň (jako u lidí). Nemůže se stát, že by si
Ent vybavil něco jenom částečně nebo až za delší dobu.
Reprezentace informací v paměti. Informace se do paměti ukládají ve formě tzv.
smyslů, což jsou věty (n-tice) s pevným počtem, pořadím a významem parametrů.
Např.
 BYT_CO_CIM,
 SEBRAT_KDO_KDE_ODKDY_DOKDY_CO_ZCEHO.
Tato reprezentace informací byla zvolena především proto, aby se do paměti
daly ukládat i věty vyřčené jinými Enty a aby se údaje získané od jiných Entů ve
formě vět daly dobře porovnávat s ostatními informacemi uloženými v paměti.
Co je uloženo v paměti:
Enti si pamatují různé informace o prostředí, ve kterém se pohybují, a o svých
zážitcích. V paměti jsou uloženy:
1) základní neměnné informace o světě:
 velikost místností, propojení místností mezi sebou atd.,
 ISA vztahy (ISA vztah je vztah vypovídající o hierarchickém
uspořádání světa – odvozeno z anglického „is a“ např. „Chihuahua is
a dog.“),
 další informace (zda je předmět rozbitelný, co se čím čistí apod.).
2) informace o světě, které se mohou měnit, např. hodnoty vlastností předmětů a
jejich poloha (při odchodu z místnosti zůstane v Entově paměti otisk celé místnosti,
tj. informace o všech předmětech, které se v ní nacházely).
3) oznamovací věty vyslovené jinými Enty.
Minulé události, věrohodnost. Měnící se hodnoty vlastností jsou přepisovány, proto
jsou v databázi uloženy pouze poslední hodnoty (s výjimkou oznamovacích vět
jiných Entů). Proto databáze neumožňuje zpětné dohledávání informací o vzdálenější
minulosti.
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Paměť Entů se snaží zachytit různou věrohodnost informací. Na věrohodnost má
vliv věrohodnost autora informace (pevně daná a neměnná pro každého Enta) a její
stáří – čím starší je informace, tím je méně věrohodná.
Shrnutí. Podle autorů se způsob reprezentace informací v paměti ve formě smyslů
později neukázal jako nejvhodnější [14]. Jeho nevýhodou je například to, že v paměti
jsou informace o předmětu a o jeho vlastnostech reprezentovány odděleně.
V důsledku toho jsou některé operace s pamětí neefektivní.
Výhody a nevýhody architektury paměti:
některé informace (případně jejich logická seskupení) se z databáze
vyhledávají obtížně
neefektivní ukládání a vyhledávání informací
+
jednoduchý přechod mezi daty v databázi a jejich lingvistickou formou
(snadné ukládání zaslechnutých vět, odpovědi na otázky)
+
určování věrohodnosti informací (např. podle autora nebo stáří dané
informace)
Hlavní rozdíl mezi naším modelem paměti a pamětí Entů spočívá v tom, že náš
model používá filtr pozornosti. Naše virtuální bytost si díky filtru pozornosti
pamatuje pouze informace, které jsou pro ni důležité a v důsledku toho vykonává
akce, které považuje za podstatné, na rozdíl od Enta, který si pamatuje všechny
dostupné informace o všech předmětech v místnosti.

3.2 Model episodické paměti implementovaný v Soar
Soar je architektura určená pro vývoj systémů, které projevují inteligentní
chování. Používá se k realizaci nejrůznějších projektů z oblasti umělé inteligence a
kognitivní vědy. Soar existuje od roku 1983 a stále se vyvíjí [15].
Soar má tři oddělené části paměti. Dlouhodobá paměť („long-term memory“), je
část paměti, ve které jsou zaznamenána pravidla typu podmínky -> akce (tzv.
produkce), kterými se postavy implementované v Soar řídí. V pracovní paměti
(„working memory“) je zachycen současný stav okolního světa a aktuální problém,
který se virtuální postava snaží vyřešit. Třetím typem paměti v Soar je preferenční
paměť („preference memory“). Jsou v ní uloženy preference, podle kterých se
rozhoduje, která z možných produkcí se použije v případě, že více produkcí
odpovídá stavu světa zachyceném v pracovní paměti.
Model episodické paměti
V následující části popíšeme rozšíření Soar o episodickou paměť. Cílem autorů bylo
vytvořit obecný model episodické paměti na úrovni architektury, který by umožňoval
využití episodické paměti, nezávisle na úkolech, které se mají vykonávat, a který by
byl použitelný pro vytváření inteligentních agentů i pro modelování lidského chování
[17].
Požadavky na episodickou paměť shrnují v několika bodech:
 Episodická paměť je úplně (architektonicky) nezávislá na mechanismu
rozhodování
 Vzpomínky – „episody“ se do paměti ukládají automaticky
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Vyvolanou vzpomínku lze odlišit od současných vjemů
Aktér si pamatuje danou episodu ze svého úhlu pohledu
Každá episoda zůstane v paměti jinak dlouho
Aktér umí seřadit episody do časové posloupnosti

Používání episodické paměti lze rozdělit do několika fází:
Kódování informace. V této fázi je potřeba rozhodnout, kdy se episoda zaznamená
do paměti a co všechno se zaznamená. V modelu episodické paměti v Soar se nová
episoda zaznamená pokaždé, když agent provede jakoukoliv akci. Zaznamenají se
všechny prvky, které právě jsou v pracovní paměti (WMEs – working memory
elements).
Uložení informace, tj. způsob uložení episod a jejich zapomínání. V modelu paměti
v Soar jsou kromě episod uloženy všechny WME, které byly někdy použity
(uspořádané do stromu). Episody a WME jsou navzájem propojeny ukazateli – každá
episoda obsahuje ukazatele na všechny WME, které jsou její součástí, a každý WME
má sérii ukazatelů na episody, které ho obsahují.
Vyvolání informace, tj. kdy se spouští mechanismus vyvolání vzpomínky a jak
zjistíme, která episoda má být vyvolána. V Soar se vyvolání episody spouští
umístěním speciálního objektu do pracovní paměti. Tento objekt obsahuje informace
(v podobě WME), které mají být obsaženy v hledané episodě, a je porovnáván se
všemi uloženými episodami metodou kterou autoři nazvali „best match“. Jde o to
najít episodu, která se shoduje v co největším počtu WME.
Použití informace, tj. jak bude vyvolaná episoda použita ke zlepšení rozhodování.
Algoritmus „best match“:
Ve stromu všech WME v episodické paměti se najdou ty WME, které jsou
v objektu hledaných prvků. Každý prvek ve stromu obsahuje ukazatele na episody,
jejichž je součástí. Vytvoří se seznam episod, které se shodují s objektem hledaných
prvků alespoň v jednom WME. Dál už se porovnávají pouze episody z tohoto
seznamu. Vybere se ta episoda, která se shoduje v největším počtu prvků.
Jakmile je episoda vyvolána, je možné jednoduchým způsobem získat
následující episodu pomocí příkazu „next episode“.
Vyvolaná episoda je použita k vybrání následující akce agenta.
Eaters. Autoři testovali použití této architektury na jednoduchém příkladě – Eaters.
Eaters je agent typu packman, který se pohybuje ve světě 16x16 dlaždic (ve světě
jsou zdi – na některé dlaždice nelze vstoupit). Eater sbírá žrádlo, které má dvě možné
hodnoty (5 a 10 bodů). Cílem agenta je v co nejkratším čase (s co nejmenším počtem
kroků) dosáhnout co nejvyššího skóre.
Autoři testovali 3 typy Eaterů. Náhodný Eater se ve světě pohybuje náhodně –
jeho skóre slouží jako dolní hranice. Chamtivý Eater – z možných políček, na které
může v následujícím kole vstoupit, si vybere to s nejvyšší hodnotou, tento Eater
sloužil jako „horní odhad“ možného výsledku. Třetí Eater je řízen episodickou
pamětí.
Eater nezná hodnoty objektů kolem něj, vidí pouze jejich tvar. Cílem je, aby se
Eater rozhodl pomocí episodické paměti, jakým směrem se pohne. Eater zkoumá
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každý směr zvlášť. Pro každý ze čtyř možných směrů se vytvoří objekt, který
obsahuje informace o současné situaci a navržený směr dalšího pohybu. Ke každému
objektu se vyvolá episoda z episodické paměti a episoda následující v čase – tato
episoda obsahuje skóre, kterého Eater dosáhl, když se vydal navrženým směrem (=
směrem, který je ve vyvolané episodě). Eater si vybere ten směr, který se už dříve
ukázal jako nejvýhodnější.
Ukázalo se, že Eater řízený episodickou pamětí měl jen o málo lepší výsledky
než Náhodný Eater. Čtyři objekty, které Eater zkoumá jsou totiž skoro stejné, až na
směr. Může se tedy lehce stát, že při výběru příslušné episody z paměti převáží shoda
ostatních prvků objektu. Tato situace by se dala lehce vyřešit nastavením priorit, což
by ovšem bylo závislé na konkrétním úkolu.
Aktivační mechanismus. Autoři však chtěli vytvořit architekturu pro obecné
použití. Bylo tedy potřeba vytvořit obecný mechanismus (nezávislý na typu úkolu),
který by při porovnávání zvýhodnil „důležitější“ prvky porovnávaného objektu.
K tomuto účelu bylo využito aktivačního mechanismu, který byl do architektury Soar
přidán v roce 2004 [19]: Každý WME dostane při svém vzniku „počáteční aktivaci“.
Tato počáteční aktivace je odvozena z hodnot aktivací už existujících WME, které
byly testovány produkcí, kvůli které byl vytvořen nový WME. Aktivace WME se
zvýší, kdykoliv ho nějaká produkce testuje. Hodnota aktivace se s časem snižuje.
Čtvrtý Eater využíval tohoto aktivačního mechanismu při výběru nejvhodnější
episody tak, že se místo počtu shodných prvků porovnávaly součty aktivací
hledaných a nalezených prvků. S takto upraveným Eaterem dosáhli autoři velmi
dobrých výsledků, které se blížily výsledkům Chamtivého Eatera. Navíc se ukázalo,
že čím víc zkušeností Eater získá, tím lepších výsledků dosahuje.
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Kapitola 4
Model episodické paměti
Na tomto místě musíme znovu zdůraznit, že jsme se v naší práci soustředili
především na paměť jako takovou. Virtuálnímu světu a ostatním aspektům virtuální
bytosti jsme se věnovali pouze v rozsahu bezprostředně nutném pro implementaci
modelu paměti.
Vlastní model paměti se skládá ze dvou hlavních částí – krátkodobé a
dlouhodobé paměti. Krátkodobá paměť se dál dělí na percepční pole, do kterého se
ukládají „odrazy“ předmětů (tzv. fantomy [5]), které virtuální bytost vnímá, tj.
předmětů, které projdou filtrem pozornosti. Pozornost je ovlivněna stresem, který
určuje hranici mezi vědomou a nevědomou pozorností. Trvanlivost fantomů
v percepčním poli je ovlivněna habituací, tj. postupným přivykáním na podněty [6].
Procesní část, ve které se nacházejí činnosti, které chce virtuální bytost v danou
chvíli vykonávat a paměťovou část, ve které jsou uloženy fantomy předmětů
vybavené z paměti.
V dlouhodobé paměti jsou uchovány informace, které vymizely z krátkodobé
paměti. Její součástí jsou kromě datových struktur na uchování těchto informací i
mechanismy na ukládání, vybavování (tj. vyhledávání v paměti) a zapomínání.
Kromě toho je dlouhodobá paměť propojena s lingvistickým modulem, který jednak
umožňuje dotazovat se na informace z paměti a jednak převádí informace získané
z paměti do srozumitelné podoby.
Celková architektura naší virtuální bytosti, včetně mechanismu výběru akcí, je
zachycena na Obr. 1. Její jednotlivé části budou podrobně rozebrány v následujících
odstavcích. Nejprve však popíšeme abstrakci světa, ve kterém se virtuální bytost
pohybuje, a způsob, kterým je řízena, neboť je to nezbytné pro pochopení fungování
vlastního modelu episodické paměti.

4.1 Abstrakce světa
Svět. Model paměti je zamýšlen pro diskrétní i spojité virtuální světy. Pro účely
prototypu jsme ovšem prostor i čas diskretisovali. Čas se počítá v kolech – krátkých,
dále nedělitelných časových úsecích. Prostor je representován dvourozměrnou maticí
čtvercových místností, které jsou propojeny dveřmi. Každá místnost je rozdělena na
menší části – pole, na kterých mohou ležet různé předměty. V rámci zjednodušení
v našem modelu virtuální bytost nechodí po místnosti, ale „dosáhne“ (a vidí) na
všechny předměty v místnosti.
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Prostředí
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Prostředí
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Obr. 1. Celková architektura naší virtuální bytosti. KP – krátkodobá paměť, DP
– dlouhodobá paměť, PP – percepční pole, PČ – procesní část krátkodobé paměti,
PaČ – paměťová část krátkodobé paměti. Fantomy jsou znázorněny kroužky,
poukazy na sloty činností čárkovanou šipkou. Šedivě znázorněné moduly nejsou
zatím v prototypové aplikaci implementovány. Emoce mohou ovlivňovat retenci
informací v paměti. Lingvistický modul slouží k vytváření vět o tom, co postava
dělala na základě informací z paměti.

Afordance. Representace chování vychází ze symbolicko-relační representace ISMA
(„intention – suitability – materialisation – advice“) [5][20], jež staví na Gibsonově
teorii afordancí („affordances“) [21]. Jedná se o percepční teorii, která bývá
označována jako ekologická v tom smyslu, že popisuje vnímání organismu na úrovni
jeho interakce s prostředím. V jistém smyslu abstrahuje kognitivní procesy, přesněji
zahrnuje je do procesů percepčních, což představuje přesně tu úroveň abstrakce,
která je vhodná pro simulace virtuálních lidí. Zjednodušeně řečeno Gibson tvrdí, že
máme (lidé a zvířata) tendenci vnímat svět nikoli prostřednictvím fyzických
vlastností objektů (má to čtyři nohy, desku a opěradlo, tudíž jde o židli), nýbrž skrze
afordance. To jsou jakési nabídky, které nám prostředí činí. Teorie dále tvrdí, že jsou
afordance vnímány přímo, tedy že přímo vnímáme smysl objektu, to jest k čemu se
hodí, nikoli objekt samotný.
Myšlenka afordancí je přenesena do modelu následovně. Virtuální bytost může
provádět tzv. činnosti. Ty mají určeno, které typy předmětů jsou potřeba k tomu, aby
mohly být provedeny. Pro každý typ předmětu disponuje činnost slotem. Na sloty
poukazují konkrétní předměty, tzv. zdroje činnosti (Obr. 2). Tomuto „poukazu“
říkáme afordance (sloty si lze představit jako parametry, za které je možné dosadit
jednotlivé proměnné – předměty). Pokud se virtuální bytost rozhlíží, vidí přímo
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afordance předmětů. Předmět může mít (a typicky má) více afordancí. O předmětech
tedy lze hovořit jako o entitách, které „nabízí“ činnosti, na něž poukazují (například
jablko nabízí, že ho lze sníst – „eatability“ – nebo že s ním lze házet –
„throwability“).
zdroj 1

zdroj 2

a1

a2

zdroj n
an

činnost
Obr. 2. Činnost má určeno, jaké afordance jsou potřeba k jejímu splnění.
K afordancím (a 1 až a n) jsou v průběhu simulace připojovány předměty (zdroje
činnosti). Každá činnost může mít 0 až n zdrojů.
Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost jednoduše rozšiřovat prostředí.
Pokud přidáme do prostředí nový druh předmětu, stačí definovat jaké má afordance.
Virtuální bytost se nemusí složitě učit, k čemu předmět slouží a může ihned nový
předmět používat k plnění svých cílů.

4.2 Řízení virtuální bytosti
Modelovaná virtuální bytost je autonomní agent – sám od sebe se pohybuje ve
světě a snaží se splnit své cíle (v našem modelu jim říkáme záměry). Je řízena
hierarchickým reaktivním plánováním s prvky BDI architektury ( „Belief – Desire –
Intention“)1 [24].
Jedná se o jeden z možných způsobů řízení autonomních agentů. Agent nemá
předem určenou žádnou sekvenci akcí, které by vedly ke splnění jeho záměrů.
Rozhoduje se reaktivně, v závislosti na okolnostech, které ve světě nastaly, a podle
změn svých interních stavů. Díky tomu agent může reagovat i na zásahy do světa
„zvenčí“ (například na změny, které ve světě provede jiný agent, nebo které ve světě
provede uživatel).
Je potřeba zdůraznit, že virtuální bytost nemá žádné biologické potřeby a
nemusí se tedy starat o své přežití. Její záměry a denní rozvrh jsou předem
definované.
Záměry jsou realizovány prostřednictvím činností. Ke splnění jednoho záměru je
potřeba splnit právě jednu činnost, typicky ovšem máme na výběr mezi více různými
1

BDI je jeden z nejznámějších modelů rozhodování, založený na uznávaném psychologickém
modelu, který vytvořil v polovině 80. let Michael Bratman [22].
Belief reprezentuje znalost světa - v našem případě je to znalost rozvržení místností a způsob, jak mezi
nimi lze procházet.
Desire (touha) je cílový stav, kterého chce agent dosáhnout. Agent se tedy zaměřuje na to, co chce
dělat místo toho, jak to bude dělat.V našem případě odpovídá záměrům. Intention pak představuje
konkrétní plán, jak splnit touhu. V našem případě není tento plán statický, ale vytváří se pomocí
hierarchického reaktivního plánování. Intention odpovídá jedné cestě v AND-OR stromu, která vede
ke splnění záměru v jeho kořeni.
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činnostmi. Například záměr „jíst“ může být splněn dvěma různými činnostmi –
„uvařit večeři“ a „jít do restaurace“. Další činnosti se uskuteční v případě, že prvně
vybraná činnost selže. K tomu dojde, pokud virtuální bytost není schopna nalézt
některý ze zdrojů činnosti, buď kolem předmětu prošla, ale nevšimla si ho, tj.
hledaný předmět neprošel filtrem pozornosti (to se může stát kvůli vysoké hodnotě
stresu), nebo hledaný předmět ve světě vůbec není.
Ke splnění činnosti je potřeba, aby virtuální bytost vnímala všechny její zdroje –
pro zjednodušení si všechny nalezené zdroje sbírá a ukládá si je do kapsy.
Při splňování činností dochází ke vzniku dalších záměrů, či přesněji řečeno
podzáměrů (nejčastějším příkladem je podzáměr Want(affordance) vyvolaný za
účelem nalezení zdroje procesu). Vzniká tak AND-OR strom, který má v kořeni
původní záměr, listy jsou tvořeny atomickými akcemi (Tab. 1), které lze provést
v jednom kole simulace, a na cestě z kořene do listu se pravidelně střídají záměry a
činnosti (Obr. 3). Konkrétní záměry a činnosti jsou popsány v Kapitole 6 v Tab. 3.

záměr
činnost or činnost
podzáměr

or

činnost
podzáměr

podzáměr

činnost or činnost or

činnost

činnost
atomická akce

atomická akce

atomická akce

Obr. 3. AND-OR strom – hierarchie záměrů a činností.
Chování modelované virtuální bytosti je representováno lesem takových ANDOR stromů. Kořen každého stromu představuje jeden možný tzv. hlavní záměr.
Jejich množina je předem známá. Každý hlavní záměr má předem definovanou
aktivitu – funkci času, která určuje, jak moc chce virtuální bytost daný záměr splnit
(aktivita záměru může nabývat hodnot 0–100 %). V určitém čase virtuální bytost
vykonává ten záměr, který má v tomto čase nejvyšší aktivitu – tento záměr
označujeme jako aktivní.
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Obr. 4. Příklad aktivity záměru v průběhu jednoho dne. Na vodorovné ose je čas
v hodinách, na svislé aktivita záměru. Čárkovaně je vyznačena doba, kdy jsou
činnosti preaktivní.

aktivita

Virtuální bytost rozlišuje dva druhy činností – dlouhodobé a krátkodobé.
Krátkodobá činnost je činnost, která se po shromáždění zdrojů provede v jednom
kroku. Příkladem takové činnosti může být činnost „jíst“. Bytost najde předmět s
afordancí „možnost předmět sníst“ a činnost se provede. Tím je splněn příslušný
záměr a dočasně (dokud by byla větší než nula) poklesne jeho aktivita. (Obr. 5).
Dlouhodobá činnost se provádí tak dlouho, dokud virtuální bytost nemá na práci
jinou pro ni důležitější činnost.

aktivita

čas
splnění

čas
Obr. 5. Záměr, který byl realizován krátkodobou činností. Jeho aktivita po
provedení dočasně poklesne na nulu (tzv. drop-out).
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Jdi (A,B)
Seber (T)
Polož (T)
Proveď (P)
Rozhodni se (P)

přechod z místnosti A do místnosti B (A, B musí být
sousední místnosti)
sebrání předmětu T (pokud virtuální bytost předmět T
vnímá a pokud je předmět ve stejné místnosti jako
virtuální bytost)
položení předmětu T do aktuální místnosti
vykonání procesu P (pokud jsou shromážděny všechny
jeho zdroje)
vytvoření nového záměru
Tab. 1. Atomické akce

Koncentrace na činnost. Pokud se virtuální bytost delší dobu snaží splnit nějakou
činnost, roste pravděpodobnost, že činnost dokončí i přesto, že má již v plánu něco
jiného. Koncentrace se zaměřuje na činnosti, tedy ne na záměry, ale na jejich
konkrétní provedení. Do našeho modelu je myšlenka přenesena následovně. Pokud
se začne splňovat nějaká činnost, vypočítá se její aktivita jako:
activity(P) = max(intention_activity(P), concentration),

concentration

kde intention_activity(P) je aktivita záměru, který je činností P splňován (v případě
činnosti, která byla do procesní části krátkodobé paměti přidána kvůli zajímavému
předmětu je intention_activity(P) rovna maximu ze zajímavostí afordancí jeho
zdrojů) a concentration je hodnota funkce (Obr. 7), která aproximuje křivku
koncentrace na Obr. 6.
Navíc pokud aktivita záměru klesne na nulu, není splňování příslušné činnosti
ihned ukončeno, ale aktivita procesu klesá postupně (sníží se o 5 % z maximální
hodnoty za jedno kolo).

time
Obr. 6. Křivka koncentrace na určitou činnost (konkrétně koncentrace studenta
na text, který se má naučit). Na začátku činnosti koncentrace roste pomalu, což je
způsobeno vlivem různých rušivých vjemů z okolí. Potom pozornost prudce roste a
po dosažení vrcholu pozvolna klesá. [25]
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Obr. 7. Aproximace křivky koncentrace. Na y-ové ose je počet kol od začátku
splňování činnosti. Koncentrace dosahuje maximální hodnoty 45% a nejvyšší
hodnoty dosahuje po 20ti kolech od začátku splňování činnosti.

4.3 Krátkodobá paměť
Krátkodobá paměť slouží k ukládání informací po dobu několika málo minut,
většinou po dobu provádění určité činnosti.
Krátkodobá paměť v našem modelu odráží základní vlastnosti lidské krátkodobé
paměti. Paměť byla navržena tak, aby se do ní ukládaly pouze relevantní informace –
informace, které jsou pro virtuálního bytost důležité, tj. informace, které projdou
filtrem pozornosti. Nepodstatné informace ze svého okolí virtuální bytost vůbec
nebere na vědomí. To jí za prvé umožňuje více se soustředit na věci, které jsou pro ni
důležité, a za druhé výrazným způsobem zmenšuje velikost paměti.
Krátkodobá paměť se skládá ze tří částí – percepčního pole, procesní části a
paměťové části. Do percepčního pole se ukládají „odrazy“ předmětů (tzv. fantomy) z
vnějšího světa, které postava vnímá, tzn. jejich afordance, pozici a stav. V procesní
části jsou činnosti, které chce virtuální člověk vykonat nebo které právě vykonává.
Paměťová část je analogií percepčního pole pouze s tím rozdílem, že se v ní nachází
fantomy předmětů zrekonstruované z dlouhodobé paměti.
Procesní část. Pokud se v procesní části objeví činnost, znamená to, že ji postava
chce vykonat, tj. že na ni „myslí“. Procesní část může obsahovat více činností.
Aktivita těchto činností je odvozena od aktivity hlavních záměrů v
kořenech příslušných AND-OR stromů. Činnosti v percepční části jsou v jednom ze
třech stavů – jsou buď aktivní, preaktivní nebo zablokované. V procesní části je
uložena celá hierarchie činností – činnosti, které jsou výše v hierarchii, jsou dočasně
zablokovány a jejich potomci zdědí jejich aktivitu. Z nezablokovaných činností se
v každém kole vybere činnost s nejvyšší aktivitou (aktivní činnost), což je činnost,
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kterou se bude virtuální bytost v daném kole snažit splnit. Ostatní činnosti jsou
preaktivní.
Do procesní části se generují činnosti dvěma způsoby. Zaprvé jako výsledek
procesu výběru činnosti k záměru (viz Obr. 3) – to jsou činnosti, které postava chce
vykonat. Zadruhé se může činnost objevit spontánně jako reakce na nějakou událost,
např. spatření zajímavého předmětu (viz níže). Pokud je ovšem tato spontánně
evokovaná činnost dlouho preaktivní, tzn. pokud se neprosadila mezi ostatními
činnostmi v procesní části, po deseti kolech z krátkodobé paměti opět vymizí (tzv.
fade-out).
Pokud se činnost splní, je z procesní části krátkodobé paměti automaticky
odstraněna. Pokud procesní část obsahuje nějakou zablokovanou činnost příslušnou
k právě odstraněné činnosti, tato zablokovaná činnosti se odblokuje.
Percepční pole. Do percepčního pole se ukládají fantomy předmětů, které projdou
filtrem pozornosti. To mohou být buď předměty, které virtuální člověk aktivně
vyhledal, protože je potřebuje pro splnění nějaké činnosti v procesní části (a to
aktivní, preaktivní nebo i zablokované), nebo předměty, které ho pasivně zaujaly,
neboť jsou obecně zajímavé. Vyhledáním se rozumí aktivní vnímání, tj. rozhlížení se
za účelem spatření věci s určitou afordancí. Zajímavost předmětu se skládá ze dvou
složek – statické a dynamické. Statická zajímavost je pro každý předmět pevně
definovaná a neměnná (např. jasně červený předmět je zajímavý). Dynamická část se
mění v závislosti na záměrech virtuálního člověka (např. jestliže chci splnit činnost
„sněz něco jedlého“, zajímavost jedlých věcí se zvětší).
Pokud je do percepčního pole vložen fantom, který byl aktivně vyhledán, je
automaticky přiřazen ke všem činnostem z procesní části, k jejichž splnění by mohl
být použit. Pokud je do percepčního pole vložen fantom zajímavého předmětu, jsou
do procesní části přidány všechny činnosti, na které předmět poukazuje. Pokud tedy
má virtuální bytost hlad a rozhodne se ho utišit tím, že něco sní, a spatří jablko,
fantom jablka poukáže na činnost „sněz něco jedlého“. Pokud jde bytost náhodou
kolem jablka a to ji zaujme, objeví se v procesní části jak činnost „sněz něco
jedlého“, tak i činnost „hoď něčím, čím lze házet“. Tak se může stát, že virtuální
bytost vykoná i jiné činnosti, než které odpovídají jejím hlavním záměrům.
Pokud virtuální bytost přejde do jiné místnosti, přestane okamžitě vnímat
předměty, které byly v původní místnosti, a tyto předměty jsou odstraněny
z percepčního pole. Pokud virtuální bytost nějaký předmět vnímá, ale nepoužívá ho
(předmět není přiřazen k žádné činnosti), dochází k tzv. habituaci – virtuální bytost
si na podnět zvyká, věnuje mu stále menší pozornost a předmět je po deseti kolech
z percepčního pole úplně odstraněn. Kapacita percepčního pole je teoreticky
neomezená, ovšem díky výše popsaným procesům počet fantomů obvykle nepřekročí
10, což zhruba odpovídá experimentálně zjištěným hodnotám (obvykle se uvádí
velikost krátkodobé paměti 7±2 položky [6]).
Paměťová část. Fantomy v paměťové části představují vzpomínky na objekty
zrekonstruované z dlouhodobé paměti během procesu vybavování. Tento proces je
volán, pokud postava chce splnit nějakou činnost z procesní části, ale z percepčního
pole na ni nepoukazuje žádný fantom (pokud není záznam nalezen ani v dlouhodobé
paměti, postava začne předmět hledat náhodně).
Fantomy v paměťové části se chovají analogicky fantomům z percepčního pole,
pouze nejsou zapomínány okamžitě při přechodu mezi místnostmi. Jsou
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odstraňovány, pokud se ukáže, že nejsou validní (předmět není tam, kde měl být),
nebo pokud je předmět nalezen – v takovém případě je fantom přemístěn do
percepčního pole.

4.4 Výběr akcí a jejich provádění
Mechanismus výběru akcí a jejich provádění je následující:
1) Je vybrán záměr s nejvyšší aktivitou (aktivní záměr). Soutěže se účastní jak
hlavní záměry, tak i podzáměry. Podzáměry dědí aktivitu od svého hlavního záměru,
podzáměr tedy nahrazuje v soutěži záměrů svého rodiče, který je dočasně
zablokován.
2) K aktivnímu záměru je vybrána činnost, pomocí které bude záměr splňován,
tato činnost je přidána do procesní části krátkodobé paměti.
3) Pokud jsou v percepčním poli fantomy předmětů, které je možné použít ke
splnění činnosti (mají požadované afordance), poukáží na sloty činnosti.
4) Z činností v krátkodobé paměti je vybrána aktivní činnosti, která se bude
vykonávat; ostatní zůstávají preaktivní.
5) Pokud jsou v percepčním poli všechny předměty potřebné k vykonání
činnosti, činnost se vykoná. Pokud se jedná o krátkodobou činnost, je smazána
z percepčního pole a aktivita odpovídajícího hlavního záměru je snížena na nulu
(drop-out). V případě dlouhodobé činnosti se činnost i její záměr dál snaží prosadit
mezi ostatními činnostmi/záměry. Skoč na krok 1
6) Pokud zdroje činnosti nejsou v percepčním poli, vznikne nový záměr
Want(afordance), jehož cílem je nalezení předmětu s požadovanou afordancí.
7) Nově vytvořený záměr dědí aktivitu a ostatní vlastnosti svého rodičovského
záměru; v příštím kole soupeří s ostatními záměry.
8) Skoč na krok 1
Záměr Want(afordance) lze splnit čtyřmi různými procesy: předmět s danou
afordancí se hledá nejprve v prostředí (virtuální bytost si nemusí předmětu všimnout
hned na první pohled), potom v kapse (bytost ověřuje, zda náhodou předmět, který
má v kapse nepřestala vnímat), následuje hledání informace o předmětu v paměti a
při jeho nenalezení bytost prohledává prostředí náhodně. Pokaždé po změně
místnosti se opět prohledává prostředí.

4.5 Pozornost
Jak už bylo řečeno, virtuální bytost si neukládá do paměti všechny informace
z okolního světa, ale vnímá pouze informace, které jsou pro ni nějakým způsobem
důležité. K tomu, abychom správně rozhodli, které předměty jsou důležité a které
nikoli, použijeme mechanismus pozornosti. Použití pozornosti nám dovoluje výrazně
snížit množství informací, které se do paměti ukládají, a je proto důležitou součástí
našeho modelu.
Jak vyplývá z různých psychologických experimentů, alokace pozornosti je
flexibilní a odpovídá momentálním záměrům [26]. Lidská pozornost je rozdělena na
vědomou a nevědomou. V případě úmyslné pozornosti si subjekt všímá stimulu,
protože odpovídá úkolu, který chce subjekt splnit. Neúmyslná pozornost je pozornost
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věnovaná aktivitám, které jsou vyvolané okolním světem. Jsou to takové aktivity,
které vznikly na základě vstupních informací z prostředí, nezávisle na úkolech, které
má sledovaný subjekt splnit.
Jedním z klasických problémů psychologie je otázka dělitelnosti pozornosti.
Pokud přijímáme z okolí více podnětů, dělí se naše pozornost mezi všechny tyto
podněty, nebo věnujeme celou pozornost tomu podnětu, který je pro nás
nejdůležitější? A pokud je pozornost dělitelná, jakým způsobem se mezi podněty
dělí? V našem modelu jsme se rozhodli modelovat dělení úmyslné pozornosti podle
Kahnemanovy kapacitní teorie („capacity theory“) [26], která říká, že celková
kapacita lidské pozornosti je omezená, ale ne konstatní. Kapacita pozornosti závisí
na nabuzení (bdělosti, „arousal“) sledovaného subjektu.
Pozornost může být mezi konkurenční podněty rozdělena téměř libovolným
způsobem. Všechny podněty, které vyžadují pozornost, soutěží o přidělení části
z celkové pozornosti. Míra nabuzení a množství pozornosti věnované konkrétnímu
podnětu2 obvykle není konstantní, ale mění se v závislosti na aktuálních záměrech
sledovaného subjektu.
V našem modelu se pozornost dělí mezi předměty v okolí podle toho, do jaké
míry je pro virtuální bytost důležité vykonat činnost, ke které je možné předmět
použít.
Neúmyslná pozornost je dělena mezi zajímavé předměty podle jejich atraktivity.
Zbývá určit hranici mezi úmyslnou a neúmyslnou pozorností. Rozhodli jsme se
určit tuto hranici pomocí stresu. Celková pozornost (100%) je rozdělena na dvě části:
o vědomá pozornost: effort = effort_def - (stress/2)
o nevědomá pozornost : effort_attr = 100 - effort
(Hodnota effort_def je nastavena na 80%.)
Tedy pokud roste stres, virtuální bytost se hůře soustředí na činnost, kterou
právě vykonává, tj. roste pravděpodobnost, že nějaký atraktivní předmět zaujme jeji
pozornost místo předmětu, který původně hledala.
Stres v čase t se vypočítá jako
stress (t ) 
kde

1  ex
, (hyperbolický tangens)
1 ex

x   activity ( p ) , P jsou nesplněné aktivní a preaktivní činnosti
pP

v percepčním poli v čase t.
Na základě pozornosti je potom v každém kole určena pravděpodobnost, že si
bytost předmětu všimne. Tato pravděpodobnost se počítá v každé místnosti zvlášť
(součet pravděpodobností všech předmětů v každé místnosti je maximálně 100%).
V každém kole si bytost může všimnout nejvýše jednoho předmětu.
Pravděpodobnost, že si bytost všimne předmětu T v místnosti R se skládá ze
dvou složek:

2

Množství pozornosti přiřazené konkrétnímu podnětu označuje Kahneman jako snahu ("effort").
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 prob_Attractivity(T) odráží zajímavost předmětu v procentech (tato složka
může nabývat hodnoty maximálně effort_attr) a je dána následujícím vztahem:

prob _ Attractivi ty (T ) 

basic _ attr (T ) * min(effort _ attr ,  basic _ attr ( s ))
sR

 basic _ attr ( s)

,

sR

tj. pokud je součet atraktivit všech předmětů v místnosti menší než část
pozornosti vyhrazená pro zajímavé předměty, nemusí být tato pozornost celá
vyčerpána (dosahuje maximálně hodnoty effort_attr ).
 prob_Intention(T) vyjadřuje, jak je předmět důležitý ke splnění záměrů
virtuální bytosti. prob_Intention vyjadřujeme v procentech a nabývá hodnoty
maximálně effort.

prob _ Intention (T ) 

attr (T ) * min(effort ,  attr ( s ))

 attr (s)

sR

,

sR

kde basic_attr je statická část zajímavosti předmětu (může nabývat hodnot od 0
do 100%) a attr vyjadřuje, do jaké míry je předmět pro virtuální bytost důležitý
z hlediska splnění záměrů. attr(T) je rovna zajímavosti nejzajímavější afordance
předmětu T v čase t. Zajímavost afordancí závisí na aktivitách záměrů v čase t,
konkrétně odpovídá aktivitě nejaktivnější činnosti v percepčním poli.
Celková pravděpodobnost, že si virtuální bytost předmětu všimne, je součet
obou složek:
prob(T) = prob_Attractivity(T) + prob_Intention(T).
Pokud je v místnosti velké množství předmětů, může být celková
pravděpodobnost prob(T) pro konkrétní předmět T velmi malá. Může se tak snadno
stát, že virtuální bytost nevidí předmět hned „na první pohled“. Pokud bude bytost
pokračovat v hledání předmětu, pravděpodobnost, že si ho všimne, se zvyšuje. Pokud
bytost nevidí předmět na první pohled, pravděpodobnost, že předmět uvidí při k-tém
pokusu je:
prob_Intention(k) = prob_Intention(1)*k.
Je-li úspěšně provedena nějaká činnost, její zdroje přestanou být pro virtuální
bytost zajímavé. Např. pokud ji zaujme červený míč, začne si s ním hrát, ale po
chvíli pro ni přestane být zajímavý, přestože zajímavost červeného míče je stále
stejně velká (hodnota basic_attr je dočasně snížena na nulu). Poté, co bytost přestane
předmět vnímat, se postupně zajímavost zdrojů činnosti opět zvyšuje (v každém kole
o 1), dokud nedosáhne původních hodnot.
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4.6 Dlouhodobá paměť
V dlouhodobé paměti jsou zaznamenány informace o polohách předmětů a
provádění činností tak, aby bylo možné zodpovědět následující otázky:
Co jsi dělala v čase T?
Co jsi dělala v časovém intervalu (A,B)?
Kde byl předmět X v časovém intervalu (A,B)?
Kde jsi naposledy viděla předmět X?
Kde jsi naposledy viděla zdroj činnosti P?
Kdy jsi prováděla činnost P?
Při návrhu dlouhodobé paměti jsme kladli důraz zejména na to, aby bylo možné
co nejrychleji odpovědět na otázky, které virtuální bytost běžně používá při
splňování svých cílů, tj. na otázky „Který předmět jsi použila naposledy ke splnění
činnosti?“ a „Kde se tento předmět nachází?“. Na tyto otázky odpovídá bytost v
konstantním čase.
Dále je virtuální bytost schopna převyprávět, co dělala v určitém časovém
intervalu. U starších událostí si nepamatuje všechny detaily činností („jedla jsem“ vs.
„hledala jsem jablko, pak jsem ho sebrala, pak jsem ho snědla“). Model teoreticky
dokáže odpovědět i na otázku „proč“ („protože jsem měla hlad“), neboť bytost chápe
základní souvislosti mezi záměry a činnostmi díky AND-OR stromům
representujícím chování (má záměr a k němu vybírá nejvhodnější činnost).

Předměty

Typ předmětu

Informace o předmětu

Jehla

Info 1

Vědro

Info 1

Seno
Kámen
Mrkev

Info 1

Info 2

Info 3

Info 2

Info 1
Info 1

Info 2

čas
Obr. 8. Příklad uložení informací o fantomech předmětů v paměti. Slovník
obsahuje pouze názvy těch předmětů, o kterých je v paměti alespoň jeden záznam.
Info – konkrétní informace o předmětech – obsahují polohu předmětu a jeho stav
v čase, kdy byla informace do paměti uložena.
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Fantomy předmětů uložené v paměti jsou organizovány v datové struktuře, která
umožňuje přístup k jednotlivým položkám pomocí jejich názvů (této datové struktuře
budeme říkat slovník4), což umožňuje nalézt záznamy týkající se konkrétního typu
předmětu podle jeho názvu v konstantním čase. Kromě toho jsou tyto záznamy
řazeny podle času, takže nalezení nejnovější informace o předmětu stojí jeden přístup
do paměti. Způsob uložení informací o fantomech předmětů je znázorněn na Obr. 8.
Také činnosti jsou v paměti organizovány ve slovníku. Při zaznamenávání času,
ve kterém byly činnosti vykonávány, jsme se inspirovali lidskou představou o časové
posloupnosti akcí. Vycházeli jsme z toho, že lidé obvykle přesně nevědí, v kolik
hodin (nebo dokonce minut i vteřin) konkrétní činnost vykonávají. Většinou mají
během dne několik „záchytných bodů“, od kterých jsou schopni převyprávět
následující sled událostí. Např. „Ve 13:50 skončila přednáška, potom jsem jel
tramvají domů, najedl jsem se a šel jsem na procházku. V osm hodin jsem šel do
kina.“ – zde mají funkci „záchytných bodů“ konec přednášky a návštěva kina.
V našem modelu jsem omezili počet „záchytných bodů“ na začátky dnů, záchytné
body poukazují na činnosti na nejvyšší úrovni, tj. na činnosti, které odpovídají
hlavním záměrům. Kromě těchto „záchytných bodů“ jsou činnosti propojeny
časovými ukazateli, pomocí kterých je možné zpětně dohledat časovou posloupnost
provádění činností. Každý časový ukazatel obsahuje kromě informace o čase
informaci o záměru, který danou činnost vyvolal a v případě atomických akcí i počet
jejich opakování. (Informace o čase postupně z paměti vymizí kvůli zapomínání a
zůstanou pouze „záchytné body“.) Navíc jsou časovými ukazateli propojeny činnosti
na nejvyšší úrovni stromu, což podstatně zrychluje vyhledávání v paměti, zejména
při odpovídání na otázku „Co jsi dělala v čase T?“- díky použití těchto ukazatelů
stačí projít pouze činnosti na nejvyšší úrovni, jejichž počet bývá několikrát menší v
porovnání s počtem všech akcí prováděných během dne. Při každém provedení
procesu jsou zaznamenány názvy fantomů předmětů, které poukazují na sloty
činností. Fantomy předmětů se propagují nahoru v hierarchii činností, jak je patrné
z Obr. 7.

Obr. 9. Uspořádání činností v paměti. Kroužky znázorňují fantomy, obdélníky
činnosti, šipky časové ukazatele mezi činnostmi.
V následujících odstavcích uvedeme složitost vyhledávání v paměti. Díky
použití slovníku, který je součástí modelu paměti, je složitost nezávislá na konkrétní
implementaci. Slovník umožňuje v konstantním čase jak přístup ke svým položkám
pomocí jejich názvů, tak i určení nepřítomnosti položky ve slovníku.

4

Podle pythonovské datové struktury slovník (“dictionary”).
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Na nejčastěji pokládané otázky dokáže paměť odpovědět v konstantním čase,
tyto otázky používá virtuální bytost při splňování svých cílů:
Čas potřebný k zodpovězení otázky „Který předmět jsi použila naposledy ke
splnění činnosti?“ závisí na počtu slotů činnosti, což je pro příslušnou činnost pevně
dané, zpravidla malé číslo (v řádu jednotek). Vyhledání příslušné činnosti je díky
použití slovníku možné v konstantním čase. Na otázku lze tedy odpovědět v čase
O(1).
K zodpovězení otázky „Kde jsi naposledy viděla předmět T?“ je potřeba nalézt
záznamy o předmětu, což je díky použití slovníku možné v konstantním čase. Pro
nalezení nejaktuálnější informace o předmětu stačí přistoupit k poslednímu záznamu
o předmětu (záznamy o předmětech jsou seřazeny podle času). Na otázku lze tedy
odpovědět také v čase O(1).
Ostatní otázky slouží pro zvýšení uvěřitelnosti virtuální bytosti a jsou vyvolány
jejím lidským partnerem.
„Kdy jsi prováděla činnost P?“ Přístup k činnosti P trvá konstantní čas. Po
přístupu k činnosti P stačí projít všechny příslušné časové ukazatele. Jejich počet
závisí na tom, kolikrát se v průběhu simulace činnost P vykonávala. Na otázku lze
tedy odpovědět v čase O(n), kde n je počet provádění činnosti P v průběhu simulace.
„Kde byl předmět X v časovém intervalu (A, B)?“ – v nejhorším případě je
potřeba prohledat všechny záznamy týkající se předmětu X, čas potřebný na
zodpovězení této otázky je tedy O(n), kde n je počet záznamů týkajících se předmětu
X.
„Co jsi dělala v časovém intervalu (A,B)?“ Pro vypsání činností provedených
v časovém intervalu (A, B) je potřeba pomocí časových ukazatelů najít prvně
provedenou hlavní činnost v tomto intervalu (konstanta c - odpovídá počtu hlavních
činností od začátku dne, který odpovídá času A do A) a pomocí časových ukazatelů
vypsat další činnosti (kterých je n) – zde se procházejí všechny úrovně stromu
procesů, tj. vypisují se i detaily provádění činností. Čas této operace je O(n + c).
Příklad odpovědi ze současné prototypové implementace:
“I was doing SearchRandom for smokeability because of Smoke. I
was doing go from room 1 to room 2 because of SearchRandom. I was
doing look in environment because of SearchRandom. I was doing go
from room 2 to room 5 because of SearchRandom. I was doing pick up
Calumet1 because of Smoke. I was doing Smoke.”
Kapacita dlouhodobé paměti. Zatímco velikost krátkodobé paměti lze alespoň
přibližně určit pomocí různých psychologických experimentů, velikost dlouhodobé
paměti určit neumíme. Někteří teoretici se dokonce domnívají, že je kapacita
dlouhodobé paměti nekonečná [27], [28].
Ukládání. Do dlouhodobé paměti jsou zaznamenávány informace z krátkodobé
paměti. V paměti je zaprvé zaznamenán strom všech činností, které virtuální bytost
v průběhu simulace prováděla. Za druhé jsou ke slotům činností přiřazovány
poukazy od fantomů předmětů, které byly při splňování činností použity (Obr. 9).
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Činnosti jsou propojeny ukazateli s informací o čase, kdy byly přidány do procesní
části krátkodobé paměti. Přidání záznamu o činnosti do dlouhodobé paměti tak
fakticky znamená pouze přiřazení poukazů mezi fantomy a sloty činností a vytvoření
časového ukazatele od poslední činnosti v paměti na nově přidávanou činnost.
Vyhledávání. Virtuální bytost je schopna v paměti díky její struktuře efektivně
vyhledávat informace. Je schopna jednak využívat informace ze své paměti
k zefektivnění svého pohybu po světě a jednak odpovídat na otázky, které se týkají
jeho minulosti. Obě tyto skutečnosti velkou měrou přispívají k věrohodnosti virtuální
bytosti.
Paměť je zejména optimalisovaná na vyhledávání informací o tom, který typ
předmětu se naposledy používala jako zdroj činnosti a kde se daný předmět nachází.
Tyto informace bytosti pomáhají při plnění jejích záměrů, a jak ukazují naše testy
(kapitola 5), vedou ke zrychlení jejich splňování. Dále dokáže virtuální bytost
poměrně efektivně odpovídat na otázky týkající se jejích minulých aktivit.
Zapomínání. Jednou z důležitých částí modelu paměti je zapomínání. Za prvé
zapomínání zabraňuje tomu, aby velikost paměti stále rostla, za druhé zvyšuje
uvěřitelnost virtuálních bytostí. Zřejmě čím starší je informace v paměti, tím méně
detailů si o ní pamatujeme. Pokud jde ale o informaci, která v nás vyvolala silné
emoce, je pravděpodobné, že si ji budeme pamatovat i po velmi dlouhé době, včetně
všech detailů. Stejně tak by to mělo být i v případě virtuálních bytostí.
V našem modelu probíhá zapomínání formou „konsolidace“ vždy o půlnoci.
Z paměti odstraníme nejnižší patra stromů činností, tj. zapomeneme detaily
provádění činností, fantomy předmětů v paměti se v současném modelu
nezapomínají. Je to kvůli tomu, že nalezené předměty se propagují nahoru
k rodičovským činnostem. Aby mohly být fantomy předmětů z paměti odstraněny,
muselo by dojít k odstranění celého jednoho stromu, včetně činnosti, která je v jeho
kořeni.
Jedním z možných zlepšení zapomínání, a přiblížení se zapomínání v lidské
paměti, je zapomínání založené na emocích. Toto rozšíření modelu budeme
podrobněji diskutovat v závěru práce.
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Kapitola 5
Implementace
Testovací program, na kterém jsme ověřili funkčnost představeného modelu
paměti a provedli základní testy, jsme implementovali v jazyce Python. V naší
aplikaci jsme se snažili co nejvěrněji modelovat reálné situace, ve kterých se
virtuální bytost může ocitnout ve virtuálním vypravěčství, výukové aplikaci nebo
počítačové hře s příběhem. Abychom namodelovali reálné podmínky, potřebovali
jsme především, aby naše testovací virtuální bytost byla obklopena velkým
množstvím předmětů, vykonávala různorodé úkoly a aby virtuální svět, ve kterém se
pohybuje byl dynamický. Prototypová aplikace umožňuje sledovat vývoj simulace
života virtuální bytosti, zobrazuje např. obsah krátkodobé paměti, je v ní možné
nastavovat různé parametry a pokládat bytosti otázky ohledně její minulosti. Součástí
aplikace je také editor světa s možností ukládat a nahrávat vytvořené světy.
Svět. Svět, ve kterém se modelovaná virtuální bytost pohybuje, tvoří dvojrozměrná
čtvercová síť velikosti 9x9 polí. Svět je rozdělen na 9 místností (velikosti 3x3 pole),
které jsou propojeny dveřmi (Obr. 10). Virtuální bytost může mezi místnostmi
přecházet. V rámci zjednodušení v našem modelu virtuální bytost nechodí po
místnosti, ale „dosáhne“ na všechny předměty v místnosti.
V místnosti může být libovolný počet předmětů. Každý předmět má určenou
svoji afordanci (nebo více afordancí), polohu a statickou a dynamickou složku
zajímavosti. (Dynamická složka zajímavosti se mění v průběhu simulace, podle
aktuálních záměrů).
Aplikace umožňuje simulovat několik dní života virtuální bytosti. Den trvá 24
hodin, jedno kolo simulace trvá 12 vteřin (tj. 1 den trvá 7200 kol).
Ve světě se nevyskytují žádné další virtuální bytosti, jejich přítomnost je ale
imitována prostřednictvím dynamiky světa.
Součástí aplikace je editor světa, ve kterém je možné měnit dveře mezi
místnostmi, a přidávat do světa předměty (díky využití teorie afordancí je umožněno
i přidávání nových typů předmětů).
Předměty. Předměty mají následující parametry:
 poloha ve světě (x-ová a y-ová souřadnice)
 zajímavost předmětu závislá na záměrech (attr)
 atraktivita předmětu (basic_attr, může nabývat hodnot 0–100%)
Dynamika prostředí. Snažili jsme se vytvořit virtuální svět, který by modeloval
prostředí, ve kterém se pohybuje více osob – ať už hráčů nebo ostatních virtuálních
bytostí. Dynamika světa určuje, do jaké míry se okolní svět mění bez přičinění
zkoumané virtuální bytosti. Zahrnuje náhodné přibývání předmětů, mizení předmětů
a jejich přemisťování. Předměty se mění (přibývají, mizí a přemisťují se) náhodně
během celého experimentu:
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– Na začátku každého dne se podle následujícího vztahu určí počet předmětů,
které se v průběhu dne změní:
počet změněných předmětů = počet všech předmětů na začátku dne*dynamika
– Náhodně se vyberou kola, ve kterých dojde během následujícího dne ke
změně nějakého předmětu.
– Ve vybraných kolech se náhodně rozhodne mezi smazáním, přidáním a
přemístěním předmětu.
– V případě přidání předmětu se náhodně vybere typ předmětu a vygeneruje se
pozice, na kterou se předmět přidá.
– V případě smazání a přemístění předmětu závisí pravděpodobnost toho, že
bude změněn konkrétní předmět, na tom, jak často se předmět používá, tj. kolikrát
byl sebrán virtuální bytostí a kolikrát byl samovolně přemístěn. Pravděpodobnost
vybrání předmětu X, který se nachází v místnosti R je určena vztahem:
pst ( X ) 

pickedUp( X )  moved ( X )
,
 ( pickedUp(s)  moved ( s))
sR

kde pickedUp(X) je počet sebrání předmětu X virtuální bytostí v průběhu
simulace, moved(X) je počet samovolných přemístění předmětu X.
Např. dynamika 1 odpovídá tolika změnám za den, kolik je ve světě předmětů.
Nemusí však dojít ke změně všech předmětů, některé předměty mohou být změněny
vícekrát. Dynamika může nabývat kladných reálných hodnot (může být větší než 1).
Kromě toho, že se předměty ve světě mění automaticky v rámci dynamiky
prostředí, může uživatel měnit předměty v průběhu simulace ručně – může je
přemisťovat, přidávat i odstraňovat a sledovat reakce virtuální bytosti na tyto změny.
Virtuální bytost. Jelikož cílem naší práce nebylo simulovat umělý život, virtuální
bytost nemá implementovány žádné motivace ani pudy („drives“) – nemusí se starat
o zajištění svých životních potřeb jako je přijímání potravy, rozmnožování apod.
V tomto ohledu je „nesmrtelná“. Řídí se předem definovanými záměry.
Záměry. Záměry jsme se snažili zvolit tak, aby věrohodně napodobovaly činnost
lidské bytosti. Virtuální bytost v průběhu dne vykonává sedm neměnných akcí. Tyto
akce si můžeme představit například jako akce nutné k zajištění biologického
fungování bytosti – např. jídlo, spánek –, nebo jiné činnosti, které bytost dělá
pravidelně každý den přibližně ve stejnou dobu – např. cestu do práce, nebo
pravidelnou obchůzku střeženého území. Záměry neměnných akcí mají předem
stanovenou aktivitu.
Navíc musí virtuální bytost v průběhu dne vykonat tři běžné akce, které simulují
přítomnost ostatních virtuálních bytostí. Běžné akce virtuální bytost vykonává každý
den, ale neví, ve které části dne bude potřeba akci vykonat. Každý den jsou ze
seznamu běžných akcí náhodně vybrány tři akce. Může to být například ošetření
nemocného.
V průběhu každého dne navíc virtuální bytost provede jednu překvapivou akci,
což je akce, kterou jinak virtuální bytost v běžném dni neprovádí, tudíž na ni není
nijak předem připravena (v paměti nejsou obsaženy žádné informace, které by
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zefektivnily provedení překvapivé akce). Překvapivá akce je každý den experimentu
jiná, je náhodně vybrána ze seznamu překvapivých akcí.
Konkrétní příklad scénáře je uveden v kapitole 6 (Tab. 3).
Aktivita záměrů je funkcí času, může nabývat hodnot 0–100%. Parametry
neměnných, běžných i překvapivých akcí lze jednoduše měnit.
Dlouhodobá paměť. Datové struktury byly již formálně popsány v kapitole 4. Při
jejich implementaci jsme využili pythonovskou datovou strukturu slovník
(„dictionary“). Záznamy ve slovníku mohou být indexovány různými druhy
proměnných, např. textovými řetězci, což umožňuje přístup k položkám podle jejich
názvů.
Zapomínání zatím není implementováno. Pro účely experimentů jsme simulovali
zapomenutí nejnižšího patra paměti (tj. atomických akcí) odečtením počtu položek
z tohoto patra od celkového počtu záznamů v paměti.
Model naivní paměti. V naší prototypové aplikaci je možné nastavit různé módy
používání dlouhodobé paměti. Kromě použití módu s episodickou pamětí umožňuje
aplikace jednak vypnout dlouhodobou paměť úplně (v takovém případě virtuální
bytost využívá pouze krátkodobou paměť) a jednak umožňuje přejít do módu naivní
paměti (do dlouhodobé paměti se zaznamenávají všechny informace, které virtuální
bytost ze světa přijímá, tj. v každém kole se do paměti uloží informace o všech
předmětech v místnosti, ve které se virtuální bytost nachází a akce, kterou bytost
provádí).

Obr. 10. Ukázka z prototypové aplikace.
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Kapitola 6
Testy
Hlavním cílem testů bylo rozhodnut, zda má smysl episodickou paměť pro
virtuální bytosti implementovat v reálných aplikacích. Skutečnost, že episodická
paměť zvýší uvěřitelnost virtuální bytosti je zřejmá. Naším cílem tedy bylo zjistit zda
velikost paměti zůstává v mezích vhodných pro reálné aplikace a zda přispěje
k zefektivnění plnění záměrů virtuální bytosti.
Prvním dílčím cílem testů bylo zjistit, zda použití episodické paměti vede ke
zlepšení chování virtuální bytosti z hlediska času, který je nutný pro splňování
záměrů. Tento čas je v naší simulaci ovlivněn délkou hledání předmětů potřebných
k provedení koncové činnosti (např. k nalezení jablka, které lze sníst). Provedení
různých koncových činností pak vždy trvá stejně dlouho.
Druhým dílčím cílem bylo zjistit velikost dlouhodobé paměti v porovnání
s modelem naivní paměti, do které se v každém kole zaznamenávají fantomy všech
předmětů, které se nacházejí ve stejné místnosti jako virtuální bytost.

6.1 Konkrétní scénář
Pro účely testů jsme vytvořili konkrétní virtuální bytost – šamana. Šamana si lze
představovat jako postavu z počítačové hry. Návrhem záměrů jsme se snažili co
nejvíce přiblížit možným činnostem, které by postava šamana prováděla:
Šaman sedí ve své chýši a rozjímá. Provádí neměnné akce, jako je spánek, jídlo,
úklid chýše; každé ráno se umyje, každé odpoledne se vydává sbírat byliny a večer
kouří rituální dýmku.
Během dne k šamanovi přijdou tři virtuální bytosti a žádají ho o pomoc. Šaman
umí léčit bolavé zuby, vyléčit jakoukoliv nemoc pomocí léčivých bylin, předpovídá
budoucnost, umí vysílat informace vzdáleným členům kmene pomocí kouřových
signálů, nebo vyrobit voodoo panenku.
Kromě výše popsaných aktivit je šaman nucen čelit nepředvídatelným
událostem. Musí být schopen uhasit požár, bojovat se šamanem ze sousedního kmene
nebo připravit chýši na příchod silné bouře.
Pro účely testů jsme modelovali pět dní života šamana.
Záměry a činnosti, kterými je možné je splnit jsou uvedeny v Tab. 3.
Neměnné akce mají pevně stanovenou svoji aktivitu (viz Tab. 2).
Běžným a překvapivým akcím jsou náhodně vygenerovány následující
parametry:
 čas, kdy mají být splněny (kdykoliv během dne)
 doba trvání (počet hodin)
o pro běžné akce z intervalu <0,5; 2> (normální rozdělení)
o pro překvapivé akce <0,5; 1,5> (normální rozdělení)
 aktivita
o pro běžné akce z intervalu <20; 70> (normální rozdělení)
o pro překvapivé akce <50; 80> (normální rozdělení).
Další parametry záměrů jsou uvedeny v Tab. 1.
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Jméno

Typ

Spát

neměnný

Hloubka
záměry/
procesy
2/2

Jíst

neměnný

2/2

3

Umýt se

neměnný

2/2

2

Kouřit

neměnný

2/2

0.5

Uklízet

neměnný

3/3

1.5

Sbírat byliny

neměnný

2/2

3

Meditovat

neměnný

2/2

24

běžný

2/2

0.5 – 2

náhodně

běžný

2/2

0.5 – 2

náhodně

běžný
běžný
běžný

2/2
2/2
3/3

0.5 – 2
0.5 – 2
0.5 – 2

náhodně
náhodně
náhodně

překvapivý
překvapivý
překvapivý
překvapivý

2/2
2/2
2/2
2/2

0.5 – 1.5
0.5 – 1.5
0.5 – 1.5
0.5 – 1.5

náhodně
náhodně
náhodně
náhodně

Vyrobit
voodoo
panenku
Předpovídat
budoucnost
Léčit
Léčit zuby
Kouřové
signály
Bojovat
Čelit větru
Uhasit oheň
Zabít šelmu

Doba trvání
(hodiny)

Aktivita (1 den)

7

Tab. 2. Záměry šamana. Aktivita je vyjádřena jako funkce času.
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Záměr

Činnosti, kterými Typ činnosti
je možné záměr
splnit

Sloty činností

Spát
Jíst

Spát
Sebrat jídlo
Ubodat
Utlouct
Umýt se
Meditovat
Kouřit
Uklidit

dlouhodobá
krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá
dlouhodobá
dlouhodobá
dlouhodobá
krátkodobá,
hierarchická

Vymést ohniště

krátkodobá

Vyklepat přikrývku
Sbírat byliny
Vyrobit voodoo panenku

Vyklepat přikrývku
Sbírat byliny
Vyrobit voodoo panenku

krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá

Předpovídat budoucnost
Léčit
Léčit zuby

Předpovídat budoucnost
Sbírat byliny
Zaříkávat
Vytrhnout zub

krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá

Kouřové signály

Sbírat byliny
Zaříkávat
Kouřové signály
Rozdělat oheň

krátkodobá
krátkodobá
dlouhodobá,
hierarchická
krátkodobá

Použít přikrývku
Bojovat

Použít přikrývku
Bojovat
Vyrobit voodoo panenku

krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá

Čelit větru
Uhasit oheň

Připevnit stan k zemi
Zalít
Udusit
Ubodat
Utlouct

krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá

sleepability
eatability
sharpness, killability
heaviness, killability
washability
sitability
smokability
fireability,
sweepability,
sleepability
fireability,
sweepability
sleepability
healability
inflammability,
sharpness
fireability, washability
healability
žádné
grabability,
extractability
healability
žádné
inflammability,
fireability, sleepability
inflammability,
fireability
sleepability
sharpness
inflammability,
sharpness
sharpness, heaviness
washability
sleepability
sharpness, killability
heaviness, killability

Hledání v prostředí
Hledání v kapse
Hledání v paměti
Náhodné hledání

krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá
krátkodobá

affordance
affordance
affordance
affordance

Umýt se
Meditovat
Kouřit
Uklidit
Vymést ohniště

Rozdělat oheň

Zabít šelmu

Want (affordance)

Tab. 3. Záměry šamana, činnosti, kterými je možné tyto záměry splnit, jejich typ
(hierarchická činnost vyvolává další záměry) a afordance, které jsou potřeba k jejich
uskutečnění. Want je speciální „hledací“ záměr - dostává jako parametr afordanci,
kterou vyžaduje slot činnosti, která tento záměr vyvolala.
Na začátku experimentu se náhodně vygeneruje 50 předmětů. Předměty jsou
rozdělené do tří skupin podle četnosti jejich používání na často, středně a málo
používané. Často používaných předmětů je 30 %, středně používaných 40 % a málo
používaných 30 %. Afordance předmětů a jejich průměrné počty jsou uvedeny
v Tab. 4 a 5. Pro účely experimentu jsme nastavili atraktivitu všech předmětů na
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nulu. Paměť tak obsahuje pouze záznamy týkající se předmětů použitých ke
splňování záměrů, které má virtuální bytost v rozvrhu.
Další parametry experimentu jsou uvedeny v Tab. 6.
Předmět

Afordance

hřebík (nail)
jehla (needle)
kámen (stone)
kleště (tongs)
nůž (knife)
zuby (teeth)
houba (mushroom)
kalumet (calumet)
koště (broom)
látka (cloth)
mrkev (carrot)
seno (hay)
zvíře (animal)
bylina (herb)
ohniště (fireplace)
ovčí kůže (sheepskin)
podložka s hřebíky
(bed of nails)
vědro (bucket)

sharpness
sharpness
heaviness
grabability
sharpness
extractability
healability, eatability
smokeability
sweepability
inflammability, sleepability, sitability
eatability
inflammability
killability, dangerousness
healability, eatability
fireability
sitability, sleepability
sitability

Četnost
používání
malá
malá
malá
malá
malá
malá
střední
střední
střední
střední
střední
střední
střední
velká
velká
velká
velká

washability

velká

Tab. 4. Druhy předmětů, jejich afordance a četnost jejich výskytu
Afordance
sleepability
eatability
washability
sitability
smokeability
fireability
sweepability
inflammability
sharpness
healability
grabability
heaviness
extractability
killability
dangerousness

Předměty
ovčí kůže, látka
bylina, houba, mrkev
vědro
podložka s hřebíky, ovčí kůže, látka
kalumet
ohniště
koště
seno
nůž, hřebík, jehla
bylina
kleště
kámen
zuby
zvíře
zvíře
Tab. 5. Afordance předmětů
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# předmětů celkem

# typů
50
předmětů:
neměnné:
běžné:
7/10
3/5

# typů záměrů
celkem/ instancí
záměrů proved.
během jednoho dne
Prům. hloubka AND-OR
stromu
Prům. # slotů jedné činnosti
Prům. # afordancí na objekt

18
překvapivé:
1/4

2.13 záměry + 2.13 činnosti
1.4
1.2

Tab. 6. Základní parametry simulace

6.2 Způsob měření
Testy jsme prováděli na PC 1.6 GHz, 512 MB RAM, Win XP. Provedli jsme
dva testy – v Testu 1 jsme měřili velikost paměti, Test 2 sledoval chování virtuálních
bytostí bez paměti a s pamětí. Sledovali jsme 5 dnů života virtuální bytosti. Testy
jsme prováděli se třemi různými hodnotami dynamiky prostředí (0.1, 0.5 a 1). Každý
test jsme opakovali 10x. Na začátku každého opakování experimentu byly náhodně
vygenerovány předměty a jejich pozice.

6.3 Test 1
Tento test se zabýval velikostí paměti. Cílem experimentu bylo rozhodnout,
zda náš model episodické paměti přinese tak významné snížení velikosti paměti
oproti modelu naivní paměti, že má smysl ho implementovat v reálné aplikaci a dále
ukázat, zda je nutné kvůli velikosti paměti implementovat zapomínání.
Sledovali jsme rozdíl mezi velikostí paměti při použití naivní paměti,
episodické paměti a episodické paměti se zapomínáním v prostředích s různou
dynamikou. V testech jsme měřili počet časových ukazatelů mezi činnostmi, počet
činností a počet fantomů zaznamenaných v dlouhodobé paměti.
Výsledky. Počet činností a atomických akcí v paměti během prvního dne roste, poté
zůstává téměř konstantní, jejich průměrný počet po pěti dnech je 140. Během
jednoho dne přibude průměrně 90 záznamů týkajících se předmětů. Průměrný počet
časových ukazatelů v módu bez zapomínání je 277 za den, v módu se zapomínáním
136 za den. V případě naivní paměti bylo uloženo v průběhu jednoho dne 40 000
fantomů předmětů, a 7 200 časových ukazatelů. Jak je patrné z Obr 11, 12, 13 a 14,
výsledky byly téměř identické pro všechny testované hodnoty dynamiky prostředí.
Na Obr. 15 je znázorněn počet fantomů předmětů a časových ukazatelů, které
přibudou do paměti za jeden den.
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Počet položek

Velikost paměti - dynamika 0.1
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
108

96

84

72

60

48

36

24

12

0

Předměty
Časové ukazatele bez zapomínání
Činnosti
Časové ukazatele se zapomínáním

Čas (hodiny)

Obr. 11.

Počet položek

Velikost paměti - dynamika 0.5
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
108

96

84

72

60

48

36

24

12

0

Předměty
Časové ukazatele bez zapomínání
Činnosti
Časové ukazatele se zapomínáním

Čas (hodiny)

Obr. 12.
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Počet položek

Velikost paměti - dynamika 1
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
108

96

84

72

60

48

36

24

12

0

Předměty
Časové ukazatele bez zapomínání
Činnosti
Časové ukazatele se zapomínáním

Čas (hodiny)

Obr. 13.
Obr. 11, 12, 13. Průměrný počet položek v episodické paměti při použití různých
dynamik prostředí. Graf zachycuje 5 dní experimentu. Šipky označují noc, kdy
dochází k zapomenutí detailů činností z minulého dne. Z hodnot bez zapomínání je
dobře patrná snížená aktivita virtuální bytosti v noci.

Počet položek

Velikost paměti při různých dynamikách
2500
2000

dynamika 0.1

1500

dynamika 0.5

1000

dynamika 1
Triviální paměť

500
0
0

12

24 36

48 60 72

84 96 108

Čas (hodiny)

Obr. 14. Počet všech položek (tj. součet fantomů předmětů, činností a časových
ukazatelů) v episodické paměti při různých dynamikách. Pro srovnání je uvedena i
velikost naivní paměti.
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Počet fantomů předmětů
140
60

80 100

počet položek

350
250

40

150

počet položek

450

Počet časových ukazatelů

X0.1

Min.
1st Qu.
Median
Mean
3rd Qu.
Max.

X0.1
183.0
234.5
258.0
264.6
289.3
368.0

X0.5

X0.5
132.0
230.0
263.0
263.9
298.5
391.0

X1

dynamika
X1
177.0
230.5
272.5
284.1
309.8
439.0

X0.1

X0.1
Min.
65.00
1st Qu. 88.00
Median
94.00
Mean
93.05
3rd Qu. 101.25
Max.
112.00

X0.5

X0.5
72.0
85.0
94.0
93.7
101.3
139.0

X1

dynamika
X1
41.00
83.00
91.50
91.35
101.00
141.00

Obr. 15. Počet položek v paměti za 1 den – rozložení dat (medián, 1. a 3. kvartil,
minimum a maximum) při různých dynamikách prostředí (0.1, 0.5 a 1). Vlevo je
počet časových ukazatelů, vpravo počet fantomů předmětů.
Interpretace. Z výsledků experimentů vyplývá, že náš model episodické paměti je
co se týče velikosti paměti výrazně lepší než naivní paměť. Zatímco použití naivní
paměti by bylo v praktickém nasazení nemožné, zvláště pokud by se ve světě
pohybovalo větší množství postav vybavených naivní pamětí, velikost paměti při
použití episodické paměti se drží v rozumných mezích. Dále se ukázalo, že i
jednoduché zapomínání podstatným způsobem snížilo velikost paměti. Nicméně při
200 B na 1 položku v paměti, dostaneme po pěti dnech paměť o velikosti 390 kB bez
zapomínání a 254 kB se zapomínáním. Ukazuje se tedy, že zapomínání
(pravděpodobně ještě většího rozsahu) je naprosto nezbytné. Z experimentu vyplývá,
že velikost paměti nezávisí na dynamice prostředí. Je tomu tak proto, že do paměti se
ukládají pouze činnosti a jejich zdroje, tedy informace, které jsou nezávislé na
dynamice prostředí.
Počet fantomů v paměti při zapomínání neklesá, protože nalezené předměty
se propagují nahoru k rodičovským činnostem. Pokud je zapomenuta pouze
nejspodnější vrstva činností (což jsou atomické akce), fantomy zdrojů činností
v paměti dál zůstanou. Pokud by však bylo zapomínání tak hluboké, že by došlo
k zapomenutí celého stromu činností, včetně činnosti v kořeni, vedlo by to
k radikálnímu snížení velikosti paměti, protože by spolu s činnostmi došlo i
k zapomenutí fantomů jejich zdrojů.
Konstantní velikost části paměti pro činnosti není překvapivá vzhledem
k tomu, že činností je omezený počet. Po určité době přibývají už jen překvapivé
činnosti. Bylo by stejně tak dobře možné nechat v dlouhodobé paměti kompletní
AND-OR stromy od začátku simulace.
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6.4 Test 2
Cílem druhého experimentu bylo zjistit, zda se použití paměti projeví na
zvýšení efektivity chování virtuální bytosti, tj. zda využití informací z paměti zrychlí
plnění jejích cílů.
Do výsledků tohoto testu nebyl započítán první den, který byl ponechán
virtuální bytosti na zapamatování informací předmětech potřebných pro splnění
neměnných a alespoň některých běžných záměrů.
V tomto experimentu jsme měřili u každé činnosti pouze čas potřebný
k hledání jejích zdrojů, při čemž jsme brali v úvahu pouze ty činnosti, při jejichž
splňování skutečně došlo k hledání předmětu (pokud je předmět ve stejné místnosti, a
bytost ho rovnou vidí, nemá smysl započítávat takovou činnost do celkového
průměru).
Porovnávali jsme průměrnou rychlost nalezení předmětů v případě virtuální
bytosti, která používá náš model episodické paměti, a v případě bytosti bez použití
dlouhodobé paměti.
Výsledky. Jak je patrné z Obr.16,17,18 a dat v Tab. 7 a 8, v případě běžných a
překvapivých záměrů je při použití episodické paměti doba hledání předmětů
výrazně kratší, než u virtuální bytosti, která paměť nepoužívá. U překvapivých
záměrů byl čas hledání předmětů v obou případech přibližně stejný.

Efektivita

Počet kol

0.1

0.5

1

35
30
25
20
15
10
5
0
překvapivé

běžné

neměnné

Bez paměti

překvapivé

běžné

neměnné

překvapivé

běžné

neměnné

S pamětí

Záměry

Obr. 16. Porovnání průměrného času hledání všech předmětů potřebných ke splnění
neměnných, běžných a překvapivých záměrů v různých dynamikách prostředí.
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dynamika 0.1

dynamika 0.5

dynamika 1

Záměry

s pamětí

neměnné
běžné
překvapivé
neměnné
běžné
překvapivé
neměnné
běžné
překvapivé

17.32
26.58
25.33
17.58
26.58
24.27
20.39
26.58
24.73

bez
zlepšení
v%
paměti
27.53
23.9
18.89
32.77
27.39
7.52
28.1
24.45
18.89
32.77
25.98
6.58
19.6
25.36
18.89
32.77
26.31
6.01

Počet kol

Tab. 7. Data k Obr. 16 – průměrný počet kol nutných k nalezení všech předmětů
potřebných ke splnění neměnných, běžných a překvapivých záměrů v různých
dynamikách prostředí. Zlepšení v % říká, o kolik byla při hledání předmětů rychlejší
virtuální bytost s pamětí oproti virtuální bytosti, která paměť nepoužívá.

Neměnné záměry

45
40
35
30
25

0.1 s
0.1 bez
0.5 s
0.5 bez

20
15
10
5
0

1s
1 bez

Uklízet

Sbírat
byliny

Umýt se Meditovat

Spát

Kouřit

Jíst

Záměry

Obr. 17. Neměnné záměry – průměrné časy potřebné pro nalezení všech zdrojů
potřebných ke splnění záměru.
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Počet kol

Běžné záměry

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.1 s
0.1 bez
0.5 s
0.5 bez
1s
1 bez

Vyléčit
zub

Léčit

Vyrobit
voodoo
panenku

Poslat
kouřové
signály

Předpovídat
budoucnost

Záměry

Obr. 18. Běžné záměry – průměrné časy potřebné pro nalezení všech zdrojů
potřebných ke splnění záměru.

dynamika 0.1
zlepšení
v%
s
bez

dynamika 0.5
zlepšení
v%
s
bez

dynamika 1
zlepšení
v%
s
bez

Neměnné záměry
Uklízet
Sbírat byliny
Umýt se
Meditovat
Spát
Kouřit
Jíst

22.1
16.45
20.73
12.23
16.9
18.54
14.28

36.85
21.26
32.65
17.6
21.89
22.19
14.88

40.03
22.62
36.51
30.51
22.8
16.45
4.03

25.49
15.33
21.23
13.1
16.32
17.14
14.44

36.86
19.44
32.82
17.98
20.12
27.75
16.2

30.85
21.14
35.31
27.14
18.89
38.23
10.86

32.51
16.45
24.95
13.56
19.81
21.37
14.09

38.62
18.62
32.79
17.58
23.1
30.82
15.97

15.82
11.65
23.91
22.87
14.24
30.66
11.77

Běžné záměry
Vyléčit zub
Léčit
Vyrobit voodoo panenku
Poslat kouřové signály
Předpovídat budoucnost

28.16
18.6
18.05
32.04
36.05

41.86
24.82
20.83
32.95
43.4

32.73
25.06
13.35
2.76
16.94

24.18 34.98
18.1 22.76
18.56 20.91
31.71 37.4
36.16 41.9

30.87
20.47
11.24
15.21
13.7

26.24
17.17
19.09
33.32
43.97

37.1
21.64
19.16
47.24
40.98

29.27
20.66
0.37
29.47
-7.3

Překvapivé záměry
Zabít predátora
Bojovat
Uhasit oheň
Čelit větru

30.56 20.67
18.75 23.2
27.5 33.8
24.5 31.9

-46.53
27.5 22.25
11.25 18.17 17.53
28.69
28 37.56
14.5 25.23 27.89

-23.6
-3.65
25.45
9.54

-47.85 30.61 20.89
19.18 17.75
20
18.64
26 36.46
23.2 22.7 26.55

Tab. 8. Data k Obr. 17 a 18. – průměrné časy potřebné pro nalezení všech zdrojů
potřebných ke splnění záměrů (v počtech kol). Zlepšení v % říká, o kolik byla při
hledání předmětů rychlejší virtuální bytost s pamětí oproti virtuální bytosti, která
paměť nepoužívá.
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Interpretace výsledků. Doba potřebná k hledání předmětů v případě virtuální
bytosti s naším modelem episodické paměti mírně klesá se zvyšující se dynamikou
prostředí. Při dynamice 1 je tato doba u několika záměrů stejná, nebo dokonce i horší
než v případě virtuální bytosti bez dlouhodobé paměti. Je to způsobeno tím, že při
vysoké dynamice prostředí jsou často záznamy v paměti neplatné. Pokud se
předměty rychle přemisťují, často dojde k situaci, že virtuální bytost vyhledá
informaci o poloze předmětu v paměti, dojde na dané místo, ale zdroj činnosti zde
nenalezne, protože se předmět mezitím přemístil, nebo zmizel. V tento okamžik musí
virtuální bytost začít hledat předmět náhodně, což celkově zabere více času, než
kdyby hledala předmět rovnou náhodně, bez použití paměti.
Dobu hledání předmětů by mohlo ještě více zkrátit zvýšení věrohodnosti
informací v paměti diskutované v závěru práce.
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Kapitola 7
Závěr
7.1. Diskuse a budoucí práce
Hlavní oblastí, kterou bychom se chtěli v budoucnu zabývat, je zapomínání.
Výběr informací, které si virtuální bytost zapamatuje, a doba, po kterou je bude
v paměti udržovat, by měla záviset na tom, za jakých okolností byly informace do
paměti přidány, zejména pak na tom, jak silné emoce byly s přidáním informace do
paměti spojeny. Informace, které byly přidány se silnými emocemi, by neměly mizet
z paměti vůbec, nebo jen velmi pomalu. Měly by být dlouhodobě uchovány, a to
včetně všech detailů. Mohou to být například informace, které byly uloženy
v extrémní situaci a jejich trvalé a přesné zapamatování je důležité pro přežití.
Naopak akce, které silné emoce nevyvolají, si stačí pamatovat pouze rámcově, a po
čase mohou z paměti vymizet. Nejrychleji by se tedy zapomínaly ty události, které
jsou v nejnižších patrech stromu činností v paměti (detaily provádění činností) a
které byly uloženy do paměti s nízkými emocemi. Zároveň by se bralo v úvahu i stáří
informací. Zapomínání je schématicky znázorněno na Obr. 19.

Obr. 19. Při zapomínání s použitím emocí jsou zapomenuty činnosti, které jsou
v různé hloubce stromu činností v paměti.
Dalším bodem budoucího zkoumání je otázka věrohodnosti záznamů v paměti.
V současné implementaci je při hledání předmětu považován za nejvěrohodnější
vždy nejnovější záznam – jistě si ale lze představit situaci vyžadující jiný přístup.
Řešením by mohl být model, který používá pro problematiku věrohodnosti záznamů
speciální typ asociativní sítě [31].
V současné implementaci se do paměti virtuální bytosti zaznamenávají pouze
informace o činnostech, které sama vykonává.. Uvažujeme nicméně o rozšíření, které
bytosti umožní pamatovat si, co dělaly jiné bytosti ve virtuálním světě. Uvědomme
si, že pro virtuální bytosti řízené počítačem je tato informace v systému dostupná: je
známo, které záměry a které činnosti cizí bytosti vykonávají a tyto informace tak
může bytost s pamětí jednoduše „odečíst“. Toto řešení není tak nevěrohodné, jak by
se mohlo na první pohled zdát, protože u většiny činností je dospělý člověk schopen
během krátké chvíle zjistit, jaký této činnosti předcházel záměr (nebo alespoň
nejbližší vyšší záměr v hierarchii procesů a záměrů). Kromě toho by bylo možné pro
ostatní bytosti ve světě zviditelnit pouze některé části hierarchie záměrů. Problém by
nicméně nastal, pokud by se ve virtuálním světě objevila postava lidského uživatele –
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zde informace o záměrech známé nejsou. Otevřená otázka je, jestli by bylo možné
jeho záměry odhadovat.
Prozatím není implementován lingvistický modul, který by zajišťoval
komunikaci s uživatelem. Přestože informace, jež je nám virtuální bytost schopna
poskytnout o své minulosti, jsou podobného charakteru, jako informace, které by
nám v podobné situaci poskytl člověk, jsou prezentovány jednoduchou formou, ze
které je zřejmé, že proti nám nestojí skutečný člověk, ale počítač. Implementace
lingvistického modulu by velkou měrou přispěla k zvýšení uvěřitelnosti virtuální
bytosti. Další zlepšení uvěřitelnosti by přinesla také možnost zvolit, jak podrobně
virtuální bytost odpoví na otázku „Co jsi dělala v časovém intervalu“. To by
umožňovalo následující „rozhovor“ mezi virtuální bytostí a lidským uživatelem:
„Popiš mi maximálně ve třech větách, co jsi dělala včera.“
- „Ráno jsem vstala jako obvykle, v 11 hodin mě napadl šaman ze sousední
vesnice, odpoledne jsem posílala kouřové signály kmeni na druhém konci údolí“.
„Řekni mi něco bližšího o útoku šamana.“
- „Hledala jsem ostrý předmět, který jsem nakonec nalezla v hlavní chýši, ...“
Výběr odpovědí by byl ovlivněn nejenom hloubkou informací ve stromě činností
v paměti, ale i emocemi při jejich uložení do paměti.
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7.2. Závěr
V práci jsme představili model episodické paměti a ověřili jsme jeho funkčnost
v prototypové implementaci. Z výsledků testů vyplývá, že model je použitelný i
v reálných aplikacích. Složitost vyhledávání v paměti je u nejčastěji používaných
dotazů konstantní, virtuální bytost je tedy schopna využívat informace z paměti i
v aplikacích, které vyžadují odezvu v reálném čase. Velikost paměti je hlavně díky
použití filtru pozornosti výrazně nižší, než velikost paměti, do které se
zaznamenávají všechny informace z prostředí. Přesto, že díky informacím z paměti
došlo jen k mírnému zrychlení splňování jejích cílů, ukázalo se, že i při větších
dynamikách prostředí nejsou její výsledky horší než výsledky virtuální bytost bez
paměti. Jelikož schopnost převyprávět svůj příběh výraznou měrou přispívá ke
zvýšení uvěřitelnosti, je rozhodně vhodné model episodické paměti virtuálním
bytostem implementovat. Bude určitě zajímavé model dále rozšiřovat, zejména se
zaměřit na zapomínání, které by ještě více zredukovalo velikost paměti a
implementovat lingvistický modul, který by nemalou měrou přispěl ke zvýšení
uvěřitelnosti bytosti.
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Přílohy
Přílohou bakalářské práce je CD s prototypovou aplikací, uživatelskou a
programátorskou dokumentací a soubory s výsledky testů.
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