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Úvod
Multiagentové plánovanie ciest je všestranným a dôležitým výpočtovým pro-

blémom, ktorý sa využíva napríklad v strategických hrách a simuláciách, no
nachádza svoje uplatnenie aj v oblastiach robotiky a rovnako napríklad aj pri
automatizovaní skladísk. Za všeobecnú úlohou multiagentového plánovania pova-
žujeme nájdenie ciest pre dvoch a viacerých agentov, z ich štartu do cieľa takým
spôsobom, aby nedochádzalo k zablokovaniu agentov medzi sebou, alebo všeo-
becne ku kolíziám. Nájdenie takéhoto riešenia je náročným problémom, ku kto-
rému keď pridáme ešte požiadavku na optimalitu, tak sa nám problém prenesie
do kategórie NP-ťažkých. Bežné algoritmy ho vedia riešiť pomerne rýchlo, pokiaľ
nezačneme rapídnejšie zväčšovať mapy, po ktorých sa agenti majú pohybovať.
V týchto prípadoch sa bežné algoritmy stanú ťažkopádnymi a doba ich výpočtu
začne exponenciálne rásť.

V tejto práci sa budeme zameriavať na optimalitu z hľadiska celkového času
riešenia, ktorá zodpovedá dobe uplynutia času od štartu všetkých agentov do
doby, kedy posledný agent dorazí do svojej cieľovej pozície. Na riešenie tohto
problému budeme využívať jeho prevoditeľnosť na SAT, pričom na samotné vy-
riešenie využijeme programovací jazyk Picat.

Hlavná čast práce sa zaoberá myšlienkou zmenšenia grafu pomocou orezania
vrcholov, ktoré žiaden agent na svojej ceste nemusí potrebovať, čo nám umožní
zmenšiť počet premenných vstupujúcich do SAT riešiča, čím môžeme skrátiť dobu
celkového výpočtu nájdenia riešenia. Pre malé mapy, ktoré dokážu riešiť aj bežné
algoritmy, táto metóda zmenšovania grafu nemusí byť zaujímavá, pretože je na
nich vysoko pravdepodobné, že agenti musia na svoj pohyb využiť celý priestor.
Na druhej strane veľké mapy, kde má agent okolo seba veľa priestoru, ktorý
predstavuje pre základné algoritmy výraznú komplikáciu, ale súčasne predstavuje
aj potenciálne miesto, kde by sa takýto spôsob zmenšenia grafu mohol dobre
vyplatiť, čo by sa premietlo aj do výrazného zrýchlenia celkového výpočtu.

Samotný text je štruktúrovaný nasledovným spôsobom. V prvej kapitole sa
pozrieme na základné definície multiagentového plánovania a výrokovej logiky
pre následné zadefinovanie SAT problému. V druhej kapitole sa budeme venovať
programovaciemu jazyku Picat, pričom si ukážeme ako zredukovať problém mul-
tiagentového plánovania ciest na problém SAT-u. Nasledujúca kapitola sa bude
venovať hlavnej téme, a to problému orezávania grafu. Dopodrobna sa porozprá-
vame o motiváciách orezávania a predstavíme si navrhované algoritmy na urých-
lenie celkového výpočtu, ktoré využívajú myšlienky orezania. Ukážeme si aj jeden
algoritmus, ktorý dodržuje optimalitu. V poslednej časti podrobíme navrhované
algoritmy experimentom, kde budeme porovnávať ich rýchlosť, ale rovnako sa
budeme zaoberať aj otázkou optimality.
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1. Definície
1.1 MAPF
Definícia 1. Inštancia MAPF-u je definovaná ako dvojica (G,A), kde G = (V,E)
je graf reprezentujúci spoločný priestor, pričom A reprezentuje množinu agentov.
Každý agent ai ∈ A je reprezentovaný ako dvojica ai = (si, gi), pričom si repre-
zentuje štartovnú pozíciu agenta ai, a gi (goal), alebo teda cielovú pozíciu agenta
ai. V obidvoch prípadoch, pozícia korešponduje s vrcholom vo vstupnom grafe.

Obrázok 1.1: Ukážka mriežkovanej MAPF inštancie, kde farebné krúžky repre-
zentujú jednotlivých agentov a vlajočky s korešpondujúcou farbou reprezentujú
ich jednotlivé cielové pozície.

Na obrázku 1.1 je ukázaná mriežková inštancia, avšak problém MAPF-u sa
môže riešiť na ľubovolnom grafe.

Definícia 2. Za plán pre agenta i je považovaná sekvencia vrcholov (lokácii),
v ktorých sa agent nachádza v daný časový okamžik. Nech πi predstavuje plán
pre agenta i, pričom πi(j) = v reprezentuje, že agent i sa nachádza vo vrchole v
v časovom okamžiku j. Celkovú dĺžku plánu pre agenta i značíme ako |πi|.

Definícia 3. Plán πi pre agenta ai = (si, gi) je považovaný za valídny vtedy a len
vtedy, keď πi(0) = si a πi(|πi|) = gi a zároveň platí, že pre každé j = (0, . . . ,|πi|)
je πi(j) = πi(j+1) alebo (πi(j),πi(j+1)) ∈ E. Agent teda môže buď ostať stáť na
jeho aktuálnom vrchole, alebo sa môže presunúť na jeden zo susedných vrcholov.

Z uvedených definícií nám vyplýva, že čas je diskrétny pre každý časový krok,
a preto pre každého agenta platí, že na nájdenie valídnej cesty sa za jeden časový
krok buď posunie po hrane do susedného vrcholu, alebo ostane stáť na aktuálnej
pozícii, ktorú okupuje. Všetkých agentov považujeme za homogénnych, a preto pre
nich platí, že prekročenie jednej hrany trvá rovnako dlho pre každého z agentov.
Keďže platí, že každá hrana je rovnako dlhá, tak potom rovnako platí, že sa všetci
agenti pohybujú po mape tou istou rýchlosťou.

Doteraz sme sa zatiaľ venovali len plánom pre jedného agenta, ale tou hlavnou
myšlienkou je vedieť riešiť takéto plány pre viacerých agentov. V multiagentovom
prostredí však narážame na nové problémy, ktorými sú kolízie agentov vznikajúce

3



Obrázok 1.2: Všetky možné MAPF konflikty medzi dvomi, alebo viacerými
agentmi. Zľava doprava hranový konflikt, vrcholový konflikt, prenasledovací kon-
flikt, cyklický konflikt, vymieňací konflikt. [1]

pri interakcii medzi nimi navzájom. Existuje samozrejme viacero druhov konflik-
tov, ktoré môžu medzi agentmi pri pohybovaní po mape nastať.

Definícia 4. Za hranový konflikt (obrázok 1.2 a) označujeme taký, ktorý nastáva
keď sa dvaja agenti ai a aj snažia presunúť po tej istej hrane a v rovnakom smere
a časovom okamžiku. Takzvane πi(t) = πj(t) ∧ πi(t + 1) = πj(t + 1) a zároveň
πj(t) ̸= πj(t+ 1).

Definícia 5. Za vrcholový konflikt (obrázok 1.2 b) označujeme taký, ktorý nastáva
keď sa dvaja agenti ai a aj ocitnú v rovnakom vrchole v ktoromkoľvek časovom
okamžiku. Takzvane πi(t) = πj(t).

Definícia 6. Za prenasledovací konflikt (obrázok 1.2 c) označujeme taký, ktorý
nastáva keď sa agent ai chystá presunúť na vrchol, ktorý bol obsadený iným agen-
tom aj v predchádzajúcom časovom okamžiku. Takzvane πi(t+ 1) = πj(t).

Definícia 7. Za cyklický konflikt (obrázok 1.2 d) označujeme taký, ktorý nastáva
keď sa množina o viac ako dvoch agentoch ai,ai+1, . . . ,ai+k, plánuje pohnúť za
sebou v cykle. Takzvane πi(t+1) = πi+1(t)∧πi+1(t+1) = πi+2(t)∧· · ·∧πi+k−1(t+
1) = πi+k(t).

Definícia 8. Za vymieňací konflikt (obrázok 1.2 e) označujeme taký, ktorý na-
stáva keď sa dvaja agenti ai a aj pohybujú po rovnakej hrane v opačnom smere.
Takzvane πi(t+ 1) = πj(t) ∧ πi(t) = πj(t+ 1) a zároveň πi(t) ̸= πi(t+ 1).

Zo samotných definícii je jasné, že zakázanie niektorých z uvedených konflik-
tov, automaticky zakáže aj niektoré ostatné. Napríklad, keď zakážeme prenasle-
dovací konflikt, tak tým pádom automaticky zakážeme aj vymieňací konflikt, ale
aj cyklický konflikt. Avšak opačná implikácia nie je pravdivá. Ďalším príkladom
je, že keď by sme napríklad zakázali vrcholový konflikt, tak by sme automaticky
zakázali aj hranový konflikt. Naopak to taktiež neplatí.

Keď by sme chceli zobrať do úvahy nejaký príklad z reálneho života, kde po-
hybujúci sa agenti sú fyzické objekty, napríklad lietadlá, autá, lode, alebo roboti,
tak by sme museli automaticky zakázať vrcholový, hranový a vymieňací konflikt
z dôvodu, že by títo agenti museli zdieľať spoločný fyzický priestor, čo nie je
v skutočnosti možné. Na druhej strane, ale prenasledovací a cyklický konflikt
určite povoľujeme, keďže sa fyzické objekty môžu pohybovať za sebou.

V tejto práci budeme používať vyššie spomínané nastavenie konfliktov, z dô-
vodu snahy nasimulovať reálne prostredie. Takéto nastavenie budeme nazývať
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ako paralelný pohyb. Ako ďalšie z možných nastavení môžeme považovať takzvaný
"pebble motion" [2], alebo kamienkový pohyb, ktorý v porovnaní s paralelným
pohybovaním zakazuje aj prenasledovacie konflikty, a teda aj cyklické.

Definícia 9. Spojený plán Π definujeme ako množinu valídnych plánov pre jed-
notlivých agentov, ktoré sú rovnakej dĺžky. Povieme, že Π je valídny spojený plán,
keď neobsahuje žiadnu kolíziu medzi agentami. Valídny spojený plán je riešením
MAPF inštancie. Celkovú dĺžku spojeného plánu značíme ako |Π|.

Definícia valídneho spojeného plánu si vyžaduje, aby plány všetkých agentov
boli rovnako dlhé. Takéhoto dôsledku môžeme docieliť jednoducho, a to tak, že
agent, ktorý má plán časovo kratší, môže jednoducho počkať vo svojej cieľovej
pozícii, alebo sa môže zdržať niekde inde na ceste. Toto je dôležité brať do úvahy,
lebo keď agent príde do svojej cieľovej pozície, tak nezmizne, ale stále sa nachádza
na grafe, pričom ostatní agenti sa musia dostať do svojej cieľovej pozície bez
kolízií. Celý spojený plán končí v momente, keď všetci agenti dorazia do svojho
cieľa a budú sa na ňom nachádzať v jednom časovom okamihu.

Ako je povedané v definícii 9, valídny spojený plán je riešením MAPF inštan-
cie, no neplatí, že riešenie musí vždy existovať. Zoberme si napríklad jednoduchý
prípad, kde by sme mali graf s dvomi komponentami a jedným agentom. Štar-
tovná pozícia agenta by ležala v jednej komponente a cieľová pozícia by ležala
v komponente druhej. Je teda jasné, že takýto príklad nebude mať riešenie.

1.1.1 Hodnotiace funkcie a časovo expandovaný graf
Zatiaľ sme sa venovali len inštanciám a samotnému valídnemu riešeniu, no

nepovedali sme si nič o kvalite valídneho riešenia, alebo o tom, aké náročné je
nájsť nejaké valídne riešenie z pohľadu potrebnej výpočtovej sily.

Na hodnotenie kvality riešenia sa najčastejšie používajú dve hodnotiace funk-
cie, a to makespan [3], ktorá popisuje okamih, keď sa všetci agenti nachádzajú
na svojej cieľovej pozícii a sum of cost [4], ktorá popisuje súčet časových krokov,
ktoré boli potrebné na to, aby sa všetci agenti nachádzali na svojich cieľových
pozíciách a tým pádom, aby už nemali za potreby sa ďalej pohybovať.

Na definovanie týchto dvoch funkcií nám ešte ostáva zaviesť si značenie Ti,
ktoré označuje počet časových krokov potrebných pre agenta ai k dosiahnutiu
jeho cieľovej pozície bez nutnosti jej neskoršieho opustenia.

Definícia 10. Makespan plánu Π pre agentov A je definovaný ako

Mks(Π) = max
ai∈A

Ti

Definícia 11. Sum of cost plánu Π pre agentov A je definovaný ako

SoC(Π) =
∑︂

ai∈A

Ti

Navyše, na nájdenie valídneho riešenia sa môže vyžadovať nájdenie takého
riešenia, ktoré sa snaží minimalizovať jednu z dvoch definovaných hodnotiacich
funkcií. Na prvý pohľad asi nie je zrejmé, že optimalizovanie riešenia pomocou
jednej alebo druhej funkcie často vedie k inému riešeniu [5].

5



Existuje mnoho polynomiálnych algoritmov, ktoré vedia nájsť možné riešenie,
no nájdenie riešenia, ktoré je buď makespan alebo sum of cost optimálne, spadá
do skupiny NP-ťažkých problémov [6, 7]. Dokonca rozhodnutie, či existuje riešenie
do T časových krokov je NP-úplný problém [8].

Cesty agentov po grafe nemusia byť vždy priamočiare. Často sa stáva, že agent
navštívi počas svojej cesty jeden vrchol viackrát. Na lepšiu predstavu pohybu
agentov po grafe slúži time-expanded graph [9] (časovo expandovaný graf).

Definícia 12. Nech G = (V,E) je neorientovaný graf a n ∈ N, tak potom časovo
expandovaný graf s n + 1 časovými vrstvami vytvorený z G je orientovaný graf
ExpT (G,n) = (V × {0,1, . . . ,n}, E ′) pričom E ′ = {([u,t][v,t + 1])|{u,v} ∈ E; t =
0,1, . . . ,n− 1} ∪ {([v,t][v,t+ 1])|v ∈ V ; t = 0,1, . . . ,n− 1}.

Časovo expandovaný graf teda vytvoríme tak, že pridáme T kópií originálnych
vrcholov z grafu G, ktoré si môžeme predstaviť ako jednotlivé časové vrstvy. Tieto
vrstvy prepojíme hranami tak, že keď existuje hrana (u,v) ∈ E, tak pre všetky
vrstvy i ∈ {0, . . . ,T} pridáme hranu (ui,vi+1) (takéto hrany reprezentujú pohy-
bovanie medzi vrcholmi) a pre každý vrchol u ∈ V pridáme hranu (ui,ui+1) (tieto
hrany reprezentujú čakanie vo vrchole). Agenti sa po takomto grafe pohybujú
tak, že začnú na nultej vrstve a s každým časovým krokom sa posunú do vrstvy
ďalšej. Je zrejmé, že takýto graf vieme jednoducho vytvoriť aj z orientovaného
grafu 1.3.

Obrázok 1.3: Príklad premeny orientovaného grafu na časovo expandovaný graf
s T vrstvami.

1.2 SAT
Výroková logika sa dá považovať za logiku spojok, pričom vychádzame z ne-

prázdnej množiny P výrokových premenných, alebo takzvane z prvovýrokov (lite-
rálov). Napríklad P = {p,p1,p2, . . . ,q,q1,q2, . . . }. Tieto prvovýroky môžu naberať
hodnoty z množiny {FALSE, TRUE}, ktoré sa ale často identifikujú ako {0, 1}.
Ohodnotenie prvovýrokov teda môžeme zadefinovať ako funkciu v : P → {0, 1},
ktorá každému prvovýroku priradí jednu z hodnôt. Budeme predpokladať, že P
je spočítateľná, lebo pre nespočítateľné systémy, by sme nevedeli neskôr nájsť
riešenie.

Definícia 13. Jazyk výrokovej logiky nad P obsahuje symboly
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• výrokové premenné z P

• logické spojky ¬, ∧ , ∨ ,⇒ ,⇔

• zátvorky (,)

Definícia 14. Výroková formula nad P je daná induktivným predpisom

(i) každá výroková premenná z P je výrokovou formulou,

(ii) ak sú φ, ψ výrokové formule, tak potom aj

(¬φ), (φ ∧ ψ), (φ ∨ ψ), (φ⇒ ψ), (φ⇔ ψ)

sú výrokové formule,

(iii) každá výroková formula vznikne konečným použitím pravidiel (i), (ii).

Podľa definícií môžeme povedať, že jazyk je určený množinou P a výrokové
formule sú dobre vytvorené konečné postupnosti symbolov jazyka. Môžeme o nich
hovoriť aj ako o reťazcoch. Množinu všetkých výrokových formulí nad P značíme
V FP.

Hodnota výroku φ závisí iba na ohodnotení všetkých výrokových premenných
s výskytom vo φ. Hodnota výroku je preto definovaná ako funkcia v : V FP →
{0, 1}. Keďže je funkcia v jednoznačnou extenziou funkcie v, tak môžeme písať
v namiesto v bez toho, aby došlo k nedorozumeniam.

Ukážme si teraz, kedy je výrok φ ∈ V FP splnený (platí) a kedy je zase ne-
pravdivý (sporný). Výrok φ je splnený pri ohodnotení v vtedy, keď v(φ) = 1.
Potom v je splňujúce ohodnotenie výroku φ. A zase naopak, výrok φ je neprav-
divý vtedy, keď v(φ) = 0 pre každé ohodnotenie prvovýrokov z P, a preto ¬φ je
pravdivý výrok.

O výroku môžeme povedať, že je v takzvanom konjuktívnom normálnom tvare
(CNF), ak pozostáva z konjunkcií (∧,AND) klauzulí, pričom každá klauzula je
zložená z disjunkcií (∨,OR) literálov alebo ich negácií (¬,NOT). Napríklad for-
mula φ = (a ∨ ¬b ∨ c) ∧ (c ∨ ¬b) je CNF formula pozostávajúca z dvoch klauzulí
a troch premenných. Na príklade je vidieť, že nám stačí si obmedziť logické spojky
jazyka na ¬, ∧ ,∨.

Boolean satisfiability problem (SAT) je nasledovný: Je daná výroková formula
v CNF tvare splniteľná? Toto je kanonický NP-úplný problém [10]. V skutočnosti
nás ale nezaujíma len odpoveď áno alebo nie, ale snažíme sa nájsť nejaké splňujúce
ohodnotenie v výroku φ, samozrejme, ak existuje. Všetky programy, ktoré sa za-
oberajú týmto problémom, nazývané SAT riešiče, nachádzajú samotné splňujúce
ohodnotenie, ak existuje.

Cook-Levin teorém, tiež známy ako Cook-ov teorém rozpráva o tom, že SAT
je NP-úplný. To znamená, že je v NP, a preto hocijaký iný problém, ktorý je
v NP sa dá zredukovať v polynomiálnom čase pomocou deterministického turin-
govho stroja na SAT. Čo nám veľmi vyhovuje, lebo heuristické SAT algoritmy,
na ktorých sú postavené moderné riešiče, sú schopné riešiť problémové inštancie,
ktoré pozostávajú z desiatok tisíc premenných, pričom samotné formule môžu
obsahovať až milióny symbolov [11].
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Príklad 1. Prevádzanie problému k-farbenia grafu na SAT.
K-farbenie grafu je označenie jeho vrcholov za použitia maximálne k farieb,

takým spôsobom, že každé dva vrcholy, ktoré zdieľajú rovnakú hranu sú zafar-
bené inou farbou. Problém generovania takéhoto k-farbenia grafu G = (V,E)
môžeme zredukovať, alebo previesť na SAT nasledovným spôsobom. Pre každý
vrchol v ∈ V a každé i ∈ {1, . . . ,k} zadefinujeme premennú pvi. Táto premenná
predstavuje to, že vrchol v je zafarbený farbou i. Problém môžeme zredukovať do
nasledujúcich podmienok:

⋁︂
1≤i≤k

pvi (v ∈ V ), (1.1)

¬(pvi ∧ pvj) (v ∈ V, 1 ≤ i < j ≤ k), (1.2)
¬(pvi ∧ pwi) ({v,w} ∈ E, 1 ≤ i ≤ k). (1.3)

Podmienka (1.1) hovorí o tom, že každý vrchol musí byť zafarbený nejakou
farbou. Podmienka (1.2) reprezentuje to, že každý vrchol musí byť zafarbený
práve jednou farbou a (1.3) popisuje, že dva vrcholy, ktoré spolu zdieľajú jednu
hranu nemôžu byť zafarbené rovnakou farbou. Interpretované splnenie týchto
podmienok korešponduje s k-farbením grafu G.
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2. Riešenie MAPF
V tejto kapitole si najskôr predstavíme programovací jazyk Picat, pričom ho

zasadíme medzi ostatné programovacie jazyky z pohľadu funkcionality. Ako ďal-
šiemu sa budeme venovať prevádzaniu problému MAPF na SAT a následne si
ukážeme, ako toto docielime v jazyku Picat.

2.1 Picat
Picat je programovací jazyk, ktorý kombinuje rôzne programovacie paradigmy.

Presnejšie, je to logicky postavený jazyk, ktorý zastrešuje logické programovanie,
funkcionálne programovanie, constraint programming (programovanie s obmed-
zujúcimi podmienkami) a skriptovanie. Význam Picatu spočíva v zastrešení med-
zery medzi imperatívnymi jazykmi, ktoré hovoria počítaču ako by mali byť veci
spravené a medzi deklaratívnymi jazykmi, ktoré zase hovoria počítaču čo robiť
bez detailného popísania ako by to malo byť spravené. Picat preberá veľa rôz-
nych vlastností z iných jazykov, ako napríklad: logické premenné, unifikovanie,
backtracking, pattern-matching rules, funkcie, zoznamy a polia, comprehensions,
cykly, priradenia, tabuľkovanie pre dynamické programovanie a plánovanie a rie-
šenie podmienok pomocou CP, SAT a MIP. [12]

Ako sme si už spomínali vyššie, tak Picat má toho veľa spoločného s inými
programovacími jazykmi. Logické programovacie jazyky, ako napríklad Prolog
používajú série faktov a pravidiel na definovanie rôznych vzťahov, pričom sa ná-
sledne snažia nájsť také hodnoty, ktoré by spĺňali tieto vzťahy. Na rozdiel od
Prologu, Picat používa rule-based (pravidlovo-založené) predikáty na definovanie
vzťahov. Logické programy vedia takzvane backtrackovať za účelom vrátenia vi-
acerých množín hodnôt, ktoré spĺňajú dané vzťahy. Picat v tomto ohľade taktiež
nezaostáva a ponúka unifikačný operátor, ktorý spája premenné s hodnotami.
Picat rovnako ako aj funkcionálne programovacie jazyky, ako napríklad Haskell,
vidia program ako sériu rekurzívne definovaných funkcií. Na definovanie funkcií
a predikátov sa používa pattern-matching. Ďalšou schopnosťou, ktorú si Picat
preberá z funkcionálnych jazykov je jednoduché manipulovanie s hodnotovými
zoznamami. Imperatívne programovacie jazyky ako napríklad C alebo Java sa
sústredia na implementačné detaily. Picat tiež zastrešuje niektoré imperatívne
aspekty programovania, ako sú napríklad if-then-else vetvenie a foreach cyk-
lenie. Taktiež ako aj iné imperatívne jazyky, obsahuje assign-operator (operátor
priradenia), ktorý funguje ako klasický operátor deklarovania a priradenia (znovu-
deklarovania). Ako posledné prichádzajú skriptovacie jazyky, ako Python alebo
Perl, ktoré môžeme definovať aj ako dynamické jazyky. Takéto skriptovacie ja-
zyky používajú interpreter, ktorý vie vykonávať série príkazov. Picat obsahuje
command-line (príkazový riadok) interpreter, ktorý dovoľuje používateľom vy-
hodnotiť výsledok jedného alebo viacerých príkazov.

Spojenie funkcií z viacerých rodín programovacích jazykov dovoľuje používa-
teľom vytvárať rýchle, výkonné programy, ktoré môžu byť využité v širokej škále
aplikácií. Viac informácií môže čitateľ nájsť v publikácii od autorov jazyka [13].

Jednotlivé ukážky jazyka Picat sa nachádzajú v prílohe A.1 a jedna z nich uka-
zuje implementáciu algoritmu quicksort. Na tomto prípade si môžeme povšimnúť,
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ako je algoritmus naimplementovaný len za použitia malého množstva riadkov.
Picat poskytuje viacero modulov riešiča, a to moduly sat, cp, mip a smt [14].

Všetky tieto štyri moduly sa podobajú v tom, že implementujú rovnakú množinu
základných lineárnych podmienok. Sat a cp moduly taktiež podporujú nelineárne
a globálne podmienky, ale zase mip podporuje real-domain variables. Ďalším bo-
nusom Picat modulov je ich bežné rozhranie, ktoré povoľuje plynulé presúvanie
sa medzi riešičmi. Ukážka, ktorá modeluje N-queens problém a jej riešenie za
využitia cp modulu sa rovnako nachádza v prílohe A.1.

Picat-SAT, ktorý je implementovaný v Picate, používa viacero špecializácii
a optimalizačných techník. Picat-SAT sa zúčastnil MiniZinc výzvy osem krát od
roku 2013 a súčasne bol jediným čisto SAT postaveným CSP riešičom, ktorý sa
tejto výzvy zúčastnil v roku 2015. Celkovo teda v súťaži MiniZinc Challenge 2015
dosiahol najvyššie skóre v 5-tich z celkových 20 hodnotení výkonu [15]. Odvtedy
v rokoch 2016-2020 v MiniZinc súťaži získal päť strieborných a štyri bronzové
medaily, pričom v roku 2020 si pripísal na konto dve strieborné a jednu bronzovú
medailu.

Keď použijeme sat modul pomocou import sat, tak pre podmienky sa pou-
žije kódovanie do logických formulí v konjuktívnom normálnom tvare (CNF) pre
zodpovedajúci SAT riešič. Picat používa pre kódovanie doménových premenných
a podmienok takzvaný log-encoding. Pre doménovú premennú, ktorá nie je typu
Boolean je použitých log2(n) premenných typu Boolean, pričom n je maximálna
absolútna hodnota danej domény. Ak doména obsahuje okrem pozitívnych hodnôt
aj tie negatívne, tak ďalšia premenná typu Boolean je použitá na zakódovanie
znamienka. Ak sa v doméne vyskytujú medzery, tak podmienky nerovnosti sú
generované na zabránenie priradenia týchto medzier do premenných. Pri porov-
naní log-encodingu s ostatnými kódovaniami, ako napríklad spars encoding alebo
order encoding prichádzame na to, že log-encoding je veľmi vhodný na kódovanie
aritmetických podmienok, kvôli kompaktnosti generovaného kódu. [13]

2.2 Prevedenie MAPF na SAT
V tejto časti si ukážeme, ako budeme pristupovať k riešeniu problému MAPF

pomocou redukcie na problém SAT-u. Navyše k nájdeniu valídneho riešenia bu-
deme hľadať také, ktoré je makespan optimálne. Toto môžeme dosiahnuť tak, že
sa pokúsime vyriešiť problém s obmedzenou dĺžkou plánu, a v prípade zlyhania
môžeme daný dĺžkový limit zväčšiť [16].

Na začiatok si poďme ukázať, ako redukovať MAPF s obmedzeným počtom
krokov na SAT. Uvažujeme o nájdení takého riešenia MAPF-u s paralelným po-
hybom ako nastavením konfliktov a makespanom T . Zadefinujme si dve množiny
premenných: ∀v ∈ V, ∀ai ∈ A,∀t ∈ {0, . . . ,T} : Poz(v,i,t), pričom to znamená,
že agent ai sa nachádza (je na pozícii) vo vrchole v v čase t, čo odpovedá pozícii
v časovo expandovanom grafe (12); a ∀(u,v) ∈ E,∀ai ∈ A, ∀t ∈ {0, . . . ,T − 1} :
Ide(u,v,i,t) znamená, že agent ai začína prechádzať cez hranu (u,v) v čase t a do
vrchola v dorazí v čase t + 1, čo odpovedá jednej hrane v časovo expandova-
nom grafe (12). Kvôli tomuto správaniu, preto nedeklarujeme premenné pre čas
T . Agent ai ale môže aj ostať stáť na svojom vrchole, preto musíme pridať pre
každý vrchol v ∈ V hranu (v,v) do E. Ide(v,v,i,t) čo znamená, že agent ai neo-
pustí vrchol v v čase t, ale zostane na ňom stáť. Na modelovanie problému MAPF

10



použijeme nasledovné podmienky:

∀ai ∈ A : Poz(si,i,0) = 1 (2.1)

∀ai ∈ A : Poz(gi,i,T ) = 1 (2.2)

∀ai ∈ A,∀t ∈ {0, . . . ,T} :
∑︂
v∈V

Poz(v,i,t) ≤ 1 (2.3)

∀v ∈ V, ∀t ∈ {0, . . . ,T} :
∑︂

ai∈A

Poz(v,i,t) ≤ 1 (2.4)

∀u ∈ V, ∀ai ∈ A,∀t ∈ {0, . . . ,T − 1} :
Poz(u,i,t) =⇒

∑︂
(u,v)∈E

Ide(u,v,i,t) = 1 (2.5)

∀(u,v) ∈ E,∀ai ∈ A,∀t ∈ {0, . . . ,T − 1} :
Ide(u,v,i,t) =⇒ Poz(v,i,t+ 1) (2.6)

∀(u,v) ∈ E : u ̸= v,∀t ∈ {0, . . . ,T − 1} :∑︂
ai∈A

(Ide(u,v,i,t) + Ide(v,u,i,t)) ≤ 1 (2.7)

Pre bližšie pochopenie jednotlivých podmienok si ich postupne popíšeme. Pod-
mienky (2.1) a (2.2) zaisťujú, že štartovná a koncová pozícia je pre všetkých
agentov valídna. Podmienka (2.3) popisuje fakt, že každý agent sa musí nachád-
zať maximálne na jednom vrchole v jednom časovom okamihu. Na druhej strane
(2.4) zaisťuje, že každý vrchol môže byť okupovaný maximálne jedným agentom
súčasne. Pre zaistenie správneho pohybovania sa agentov po grafe máme vyhra-
dené podmienky (2.5), (2.6) a (2.7). Podmienka (2.5) hovorí o tom, že agent môže
opustiť vrchol len po hrane, ktorá z daného vrcholu vedie a podmienka (2.6) za-
isťuje že agent dorazí po danej hrane do cieľového vrcholu v čase t + 1. Ako
posledná je podmienka (2.7), ktorá zaisťuje, že dvaja agenti si nemôžu navzájom
vymeniť miesta po rovnakej hrane. Interpretované splnenie týchto podmienok
korešponduje s nájdením riešenia pre MAPF s makespanom T . [17]

Ako sme si už spomínali, na nájdenie makespan optimálneho riešenia po-
stupne zväčšujeme makespan T dovtedy, pokiaľ nevygenerujeme sústavu splniteľ-
ných podmienok. Takýto prístup jednoznačne nájde makespan optimálne riešenie,
lebo pri nájdení riešenia máme garantované, že žiadne s menším makespanom ne-
existuje.

Jednotlivé SAT podmienky (2.1) - (2.7) tu nemáme zapísané v logickom tvare,
ale v tvare aritmetickom. To nám však neprekáža, pretože jazyk Picat vie pracovať
s podmienkami aj v aritmetickom tvare. Samotné kódovanie týchto podmienok
v jazyku Picat sa nachádza v prílohe A.2.
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3. Problém orezávania grafu
Problém nájdenia optimálneho riešenia MAPF-u je častokrát netriviálny a vy-

žaduje značnú výpočtovú silu, pričom jeho počítanie trvá nezanedbateľne dlho.
Zlepšenie, ktoré môžeme aplikovať na makespan optimálny model, ale platí aj na
sum-of-cost optimálny model, sa sústredí na zmenšenie počtu premenných, ktoré
vstupujú do SAT riešiča.

Celkový výpočet môžeme zrýchliť tým, že by sme lepšie stanovili hodnotu
počiatočného makespanu. Namiesto toho, aby sme začali s T = 1, môžeme pria-
močiaro určiť počiatočné T ako najdlhšiu z najkratších ciest, medzi štartovacou
pozíciou a tou cieľovou zo všetkých agentov.

Ďalší spôsob ako urýchliť celkový výpočet, je spraviť pre-processing (pred-
spracovanie) [12] pre každú premennú Poz(v,i,t), ktoré popisujú to, že agent ai

je prítomný vo vrchole v v čase t. Pre niektoré lokácie však vieme dopredu určiť, či
sa tam daný agent môže vyskytovať. Jednoduchým príkladom sú časy 0 a T , lebo
s určitosťou vieme povedať, že všetci agenti sa musia v čase 0 nachádzať na svojej
štartovacej pozícii a v čase T sa musia zase nachádzať vo svojej cieľovej pozícii.
Z tohto vieme jednoducho usúdiť, že keď pre agenta ai je vrchol v vzdialený d od
jeho štartovacej pozície si, tak vieme, že sa určite nemôže nachádzať vo vrchole
v v časoch 0, . . . ,d − 1. To vyplýva z toho, že agent nemá dostatok času na to,
aby prešiel danú vzdialenosť do vrcholu v. Avšak toto isté platí aj smerom od
cieľa. Ak je pre agenta ai vrchol v vzdialený d od cieľovej pozície gi, tak vieme
povedať, že daný agent určite nemôže byť na danom vrchole prítomný v časoch
T − d+ 1, . . . ,T jednoducho preto, lebo by už nestihol v zostávajúcom čase prísť
do jeho cieľovej pozície. Následkom tohto správania je, že môžeme pre-processing
obohatiť aj o premenné Ide(u,v,i,t), a to nasledovne. Vieme, že agent ai nemôže
byť prítomný na vrchole v v čase t, tak vieme usúdiť, že odchádzajúce, ale aj
prichádzajúce hrany, nemôžu byť použité v čase t.

Obrázok 3.1: Ukážka výpočtu pre-processingu pre jedného agenta s T = 5.

Na obrázku 3.1 je zobrazený výpočet pre-processingu pre jedného agenta
s hodnotou makespanu 5. Výpočet je spravený pomocou vlny, ktorá sa šíri od
štartovacej pozície agenta, ktorá sa iteratívne zväčšuje po veľkosť makespanu.
Následne sa prevedie rovnaký výpočet so štartom vlny v cieľovej pozícii agenta.
Pomocou týchto vĺn sa dá potom jednoducho určiť, že kde sa môže agent na-
chádzať najďalej od štartovnej pozície v čase t a taktiež, kde sa musí nachádzať
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v čase t, aby sa stihol ešte dostať do svojej cieľovej pozície. V tomto príklade
nám pre-processing rovno nájde optimálne riešenie. Číselné hodnoty v ľavej časti
obrázka (oddelené šípkou) nám hovoria o tom, že kde sa agent môže najďalej na-
chádzať od štartovacej pozície, respektíve od cieľovej pozície. Na druhej strane,
v pravej časti obrázka nám číselné hodnoty znázorňujú, na ktorých vrcholoch sa
agent môže nachádzať v daný časový krok.

Pozrime sa znovu na časovo expandovaný graf (12), ktorý nám pomáha riešiť
MAPF problém s ohľadom na makespan optimalitu. Možný spôsob ako sa na jeho
vizualizáciu pozerať je taký, že agenti sa nepohybujú cez jeden spoločný, ale každý
agent má svoj vlastný časovo expandovaný graf, na ktorom sa pohybuje. Tieto
jednotlivé grafy sú potom následne medzi sebou prepojené pomocou podmienok,
ktoré nám zaručujú nekonfliktnosť.

Jednou z predností časovo expandovaného grafu je jeho schopnosť spolu s pre-
processingom detekovať nedosiahnuteľné vrcholy, čím nám pomáha pri hľadaní
riešenia z pohľadu spojitosti grafu, no aj z pohľadu možnej respektívnej cesty
agenta zo štartovacej pozície až do cieľovej, a to pre každého agenta jednotlivo.
Túto vlastnosť môžeme využiť v náš prospech, keďže vieme, kde sa agent v daný
čas určite nemôže nachádzať a zase naopak, kde sa nachádzať musí. Táto znalosť
vie značne urýchliť výpočet SAT riešiča.

Ďalšou, no netypickou možnosťou zredukovania vrcholov a teda aj vstupných
premenných do SAT riešiča, je odstránenie vrcholov z grafu ešte pred výpočtom
pre-processingu. Takéto riešenie nie je typické, pretože v niektorých prípadoch
nevie zaručiť optimalitu riešenia, čo si ukážeme neskôr. Tento prístup nám však
môže byť užitočný a môže nám priniesť zrýchlenie výpočtu pri riešení máp, ktoré
majú veľa vrcholov, a teda ich výpočet vie byť nesmierne náročný a neefektívny
pri použití bežných algoritmov.

3.1 Motivácia
Ako sme si už raz spomínali, tak samotný pre-processing, ktorý nám povie kde

sa môže agent v čase nachádzať, je dobrý spôsob ako zredukovať množstvo vr-
cholov vstupujúcich do SAT riešiča. Na veľkých mapách nám však takýto prístup
veľmi nepomôže, lebo agenti majú až príliš veľkú slobodu pohybu po mape, a preto
sa berie do úvahy až príliš veľa premenných Poz(v,i,t), na ktorých by sa agent
eventuálne mohol nachádzať, ale v skutočnosti ich vôbec nemusí potrebovať.

Obrázok 3.2: Ukážka výsledku pre-processingu na prázdnej mape pre jedného
agenta s T = 6.

V príklade 3.2 môžeme vidieť výsledok výpočtu pre-processingu pre agenta,
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ktorý sa snaží dostať diagonálne cez prázdnu mapu. V treťom kroku má povolené
nachádzať sa na celej diagonále mapy.

Obrázok 3.3: Výsledok pre-processingu pre dvoch agentov s rôznymi dĺžkami ich
ciest na prázdnej mape.

Ďalším prípadom, kedy samotný pre-processing necháva až príliš veľa vrcholov
je ten, keď agenti majú rôzne dĺžky svojich ciest. Následne sa potom môžu agenti
s kratšími cestami vzďaľovať od svojho cieľa, pretože majú nejaký čas naviac.
Takéto správanie je zobrazené na obrázku 3.3, kde oranžovému agentovi pre-
processing našiel dokonca optimálnu cestu do jeho cieľovej pozície, no modrému
agentovi sa dovolil značne vzdialiť od jeho cieľa, čo je znázornené vyšrafovanou
časťou. Takéto správanie môže byť užitočné, avšak vo veľa prípadoch len zbytočne
pridáva premenné, s ktorými potom musí SAT riešič počítať.

Na príkladoch, ktoré sme si ukázali je vidieť, že pre-processing nám nie vždy
vie úplne pomôcť, avšak stále je to veľmi užitočný nástroj, ktorý budeme určite
používať. Bolo by však vhodné, keby sme vedeli ešte nejakým spôsobom drama-
ticky znížiť počet vrcholov, ktoré agenti nemusia využiť. Takéto zmenšenie grafu
o vrcholy budeme nazývať orezanie.

Definícia 15. Nech G′ je graf, ktorý vznikne orezaním grafu G = (V,E) o vrcholy
V ′ ⊆ V , tak že odstránime vrcholy V ′, z pôvodného grafu G, a ich incidentné
hrany. Takzvane G′ = (V \ V ′, E \ {(u,v);u ∈ V ′ ∨ v ∈ V ′}).

Na možnosti orezania pôvodného grafu sa môžeme pozerať viacerými spô-
sobmi, pričom ten najpriamejší, ktorý nám zjavne napadne, je použitie najkrat-
ších ciest agentov a následné orezanie všetkých ostatných vrcholov. Pre jedného
agenta je takéto riešenie určite validné a aj optimálne. Rozšírenie takéhoto rie-
šenia pre viacerých agentov sa nám na prvý pohľad môže tiež zdať ako validné.
Usúďme, že máme agentov ai a aj s ich najkratšími cestami NCi a NCj, pričom
NCi je najdlhšia z najkratších ciest všetkých agentov a NCj je od nej kratšia.
Z dĺžky ciest NCi a NCj môžeme jednoducho určiť čas, ktorý sa môže agent aj

pri svojej ceste do cieľovej pozície zdržať. Môžeme si to predstaviť ako prioritu
agentov na svojej ceste podľa rozdielu ich najkratších ciest od najdlhšej z najkrat-
ších ciest, pričom agent s menším výsledkom rozdielu má väčšiu prioritu. Tým
pádom, keďže agent aj má prioritu (NCi − NCj) > 0 a agent ai má prioritu
(NCi −NCi) = 0, tak v prípade, ak sa cesty agentov ai a aj prekrížia v jednom
časovom okamihu, tak agent aj jednu časovú jednotku počká a tým dá prednosť
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agentovi ai. Prirodzene agent aj sa posunie v priorite vyššie, nakoľko už jeden
svoj bonusový časový krok použil.

Obrázok 3.4: Neriešiteľná inštancia s dvomi agentmi za použitia výlučne najkrat-
ších ciest.

Riešenie výlučne pomocou využitia najkratších ciest agentov, však nie je vše-
obecne použiteľné. Problém nastáva napríklad vtedy, keď sa v inštancii nachádza
ľubovolná dvojica agentov, pričom obidvaja agenti majú rovnakú dĺžku najkrat-
ších ciest a zároveň sa ich cesty pretínajú v rovnakom časovom okamihu, kde
nastáva vrcholový konflikt. Takáto inštancia je v danom prípade a za daného
makespanu neriešiteľná. Ďalším jednoduchým prípadom, kedy je inštancia za po-
užitia výlučne najkratších ciest neriešiteľná, je znázornená na obrázku 3.4, pričom
v tomto príklade nastáva vymieňací konflikt.

Hľadanie najkratších ciest pre nás však stále môže byť užitočné. V obidvoch
spomínaných problémoch by nám pomohlo, keď by sme vzali do úvahy nejaké
blízke okolie najkratších ciest a tým by sme vytvorili priestor na vyhnutie sa už
spomínaným konfliktom. V takomto prípade, by sme zaručili optimalitu rieše-
nia. Takéto okolie nám ale nemusí vždy stačiť, a preto je potrebné na vyriešenie
konfliktu zväčšiť makespan a súčasne pridať agentom čas za účelom vyhnutia sa
kolízii. Avšak tento prístup zväčšovania makespanu už nevie zaručiť optimalitu,
čo si ukážeme neskôr.

3.2 Algoritmy
Riešiť MAPF problém makespan optimálne pomocu redukcie na SAT je cel-

kom priamočiare v zmysle toho, že keď nájdeme správny počet vrstiev v časovo
expandovanom grafe, tak máme garantované, že to je makespan optimálne rie-
šenie. V tejto časti si ukážeme základný spôsob hľadania makespan optimálneho
riešenia s využitím pre-processingu, ale taktiež si ukážeme navrhované vylepšenia
z pohľadu orezania pôvodného grafu, ktoré by nám mali pomôcť urýchliť celkový
výpočet hľadania riešenia.

Baseline

Základnou myšlienkou pri hľadaní makespan optimálneho riešenia je skúšať,
či je inštancia riešiteľná v danom makespane. Ak áno, tak sme našli optimálne
riešenie a ak nie je, tak zväčšíme hľadaný makespan o jeden časový krok a celý
cyklus opakujeme až dovtedy, pokiaľ nenájdeme optimálne riešenie. Ako sme si už
skôr spomínali, tak vieme urýchliť výpočet tak, že si lepšie stanovíme počiatočnú
hodnotu skúšaného makespanu. Za zrejmý spodný počiatočný odhad makespanu,
ktorý je v mnohých prípadoch aj skutočné makespan riešenie a teda je tesný, sa
dá považovať najdlhšia z najkratších ciest všetkých agentov. S pomocou tohto
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vylepšenia a taktiež pre-processingu si môžeme ukázať základný algoritmus na
výpočet makespan optimálneho riešenia.

Algorithm 1 Baseline
function Baseline
∀ai ∈ A : NCi = shortest_path(si,gi)
LB = maxai∈A NCi

δ ← 0
while No Solution do

solve_MAPF(LB + δ)
δ ← δ + 1

end while
end function

Výpočet algoritmu 1 Baseline môžeme popísať nasledovne. Na začiatku za-
čneme nájdením náhodných najkratších ciest pre každého agenta samostatne bez
ohľadu na ostatných agentov. Najdlhšia z najkratších takýchto ciest nám nasle-
dovne predstavuje spodný odhad pre výpočet makespanu tak, ako sme to uvá-
dzali vyššie. Funkcia solve_MAPF(T ) pre urýchlenie celkového výpočtu spočíta
pre-processing pre každého agenta a následne vygeneruje model SAT-u pomocou
podmienok (2.1) - (2.7), pričom ako parameter požaduje makespan T , pre ktorý
sa má výpočet vykonať.

Nech δ značí počet bonusových krokov, ktoré majú agenti povolené urobiť
oproti spodnému odhadu LB. Na začiatku začneme s δ = 0 a pokúsime sa vyriešiť
MAPF problém za použitia spodného odhadu. Ak je to možné, tak vieme, že to
musí byť optimálne riešenie, pretože hodnota je spodným odhadom. Ak však
takéto riešenie neexistuje, tak zväčšíme δ o 1 a výpočet skúsime znovu. Môžeme
si povšimnúť, že inkrementovanie pridáva extra vrstvu do časovo expandovaného
grafu, a preto dovolí všetkým agentom urobiť o jeden krok naviac.

Takýto prístup nám zjavne zaručuje nájdenie makespan optimálneho riešenia,
keďže inkrementálne zväčšujeme δ, a preto ak by existovalo makespan optimálne
riešenie s menším δ, tak by sme ho objavili skôr.

MakespanAdd

Pri použití algoritmu 1 Baseline si môžeme všimnúť, že jeho prednosťou je
schopnosť nájsť optimálne riešenie MAPF problému, no jeho nevýhoda spočíva
v tom, že to nedokáže spočítať pre väčšie mapy pre nadmerný počet vrcholov,
ktoré predáva SAT riešiču. V tomto ohľade nám môžu pomôcť najkratšie cesty
a ich variácie.

Definícia 16. Nech k-obkreslenie pre k ≥ 0 a agenta ai s najkratšou cestou
NCi na mriežkovej mape je množina vrcholov vzdialená od vrcholov cesty NCi

maximálne k. Takzvane NCi + k = {v ∈ V : d(v,NCi) ≤ k}.

K-obkreslenie nejakej najkratšej cesty pre agenta si môžeme najlepšie pred-
staviť ako k krokov vlny od danej cesty, kde to môžeme jednoducho vidieť na
obrázku 3.5. Obkreslenie najkratšej cesty s hodnotou k = 0 predstavuje samotnú
najkratšiu cestu.
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Obrázok 3.5: Iteratíve vyobrazenie k-obkreslenia najkratšej cesty.

Použitie najkratších ciest k orezaniu grafu je priamočiarou myšlienkou, avšak
nie úplne ideálnou, ako sme si už skôr vysvetlili a aj ukázali na obrázku 3.4. Mô-
žeme však túto myšlienku využiť na urýchlenie výpočtu, pričom by sme použili
najkratšie cesty, no pridali by sme k nim nejaké okolie tak, aby sme dali agentom
priestor na vyhnutie sa potenciálnym vzájomným kolíziám. Na ďalšie následné
urýchlenie výpočtu využijeme spodný odhad makespanu, pričom ho budeme ite-
ratívne zväčšovať a pre-processingu ako tomu bolo aj v základnom algoritme 1
Baseline.

Algorithm 2 MakespanAdd
function MakespanAdd
∀ai ∈ A : NCi = shortest_path(si,gi)
LB = maxai∈A NCi

map = cut_except(∀i ∈ {1, . . . ,|A|} : NCi + 1, original_map)
δ ← 0
while No Solution do

solve_MAPF(LB + δ,map)
δ ← δ + 1

end while
end function

V algoritme 2 MakespanAdd si najskôr nájdeme nezávisle od seba najkratšie
cesty pre všetkých agentov a následne z nich stanovíme spodný odhad makespanu
LB tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom algoritme. Na rozdiel od základ-
ného algoritmu, ale orežeme mapu pomocou funkcie cut_except(V ′ ⊆ V,map)
tak, že ponecháme len nájdené najkratšie cesty všetkých agentov, ktoré ale k-
obkreslíme, pričom v tomto prípade sa k vždy rovná 1 preto, aby sme vytvo-
rili priestor na vyhnutie sa potenciálnym vzájomným kolíziám agentov. Funkcia
solve_MAPF(T,map) pracuje na rovnakom princípe ako v algoritme 1 Baseline
až na fakt, že teraz jej predávame orezanú mapu, a preto pre-processing sa bude
počítať na nej. Rovnakým spôsobom taktiež iteratívne zväčšujeme δ, pokiaľ ne-
nájdeme riešenie. Nemáme však garantované, že nájdené riešenie je makespan
optimálne.

Tvrdenie 1. Nech (G,A) je mriežková inštancia MAPF-u s agentmi A a opti-
málnym makespan riešením T , tak potom inštancia pozostávajúca z náhodných
najkratších k-obkreslených ciest a agentov A ({NCi + k; i = {1, . . . ,|A|}}, A) má
makespan optimálne riešenie T ′ ≥ T .
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Dôkaz. Predpokladajme, že vždy platí T ′ = T . Pre referenciu sa pozrime na ob-
rázok 3.6. Keďže vyberanie najkratších ciest je náhodné, tak usúďme že si modrý
agent vybral najkratšiu cestu, ktorá je znázornená modrými šípkami. Potom pre
k-obkreslenie kde k = 3 vie modrý agent ísť po ceste znázornenej čiernymi šíp-
kami, a preto T ′ = T = 4. Lenže pre všetky k-obkreslenia, kde k < 3 musí modrý
agent ísť oproti zelenému a oranžovému agentovi a teda dôjde ku konfliktom, čo
vedie k optimálnemu riešeniu 6 = T ′ > T = 4, čo je spor.

Obrázok 3.6: Protipríklad nájdenia optimálneho riešenia za použitia k-
obkreslenia.

Dôsledok 1. Z Tvrdenia (1) vieme usúdiť, že pri k-obkreslení s takou hodnotou
k, ktorá povolí celú mapu, zaručujeme pri inkrementálnom hľadaní nájdenie ma-
kespan optimálneho riešenia, teda T ′ = T keďže sme z pôvodnej mapy nezakázali
žiadne vrcholy.

Využívame náhodné najkratšie cesty pre agentov z dôvodu, že nájdenie naj-
kratších ciest, ktoré by mali medzi sebou minimálne prekrytie v konfliktných
časoch je netriviálne. Taktiež, v niektorých situáciach by nám použitie ciest s mi-
nimálnym prekryvom nemuselo situáciu vylepšiť, ale naopak zhoršiť, a preto po-
užitie náhodných ciest by mohlo byť v takýchto prípadoch lepšie.

Z tvrdenia 1 nám vyplýva, že pri pevnom použití 1-obkreslenia nemáme garan-
tované, že nájdené riešenie je makespan optimálne. Ak by však toto obkreslenie
povolilo celú mapu, tak z dôsledku 1 vyplýva, že nájdené riešenie je zaručene
makespan optimálne. Všeobecne sa to však o algoritme 2 MakespanAdd povedať
nedá.

PruningCut

Pozorovaním algoritmu 2 MakespanAdd sme prišli k záveru, že jeho použitie
môže urýchliť celkovú dobu výpočtu, no nezaručuje nám nájdenie optimálneho
riešenia. Z dôsledku 1 nám však vyplýva, že keď použijeme také k-obkreslenie,
ktoré povolí celú mapu a inkrementálne budeme zväčšovať hľadaný makespan,
tak nájdené riešenie bude optimálne. Túto myšlienku použijeme v nasledujúcom
algoritme s tým, že k budeme zväčšovať iteratívne.

Tak, ako aj v predchádzajúcich algoritmoch, tak aj v algoritme 3 Prunin-
gCut, začneme nájdením náhodnej najkratšej cesty pre každého agenta, pričom
následne pomocou nich, zistíme spodný odhad LB makespanu. Hlavná funkcia
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Algorithm 3 PruningCut
function PruningCut
∀ai ∈ A : NCi = shortest_path(si,gi)
LB = maxai∈A NCi

δ ← 0
k ← 0
while No Solution do

map = cut_except(∀i ∈ {1, . . . ,|A|} : NCi + k, original_map)
solve_MAPF(LB + δ,map)
if map == original_map then

δ ← δ + 1
k ← 0

else
k ← k + 1

end if
end while

end function

solve_MAPF(T,map) pracuje na rovnakom princípe ako v algoritme 2 Make-
spanAdd. Rovnako je na tom aj funkcia cut_except(V ′ ⊆ V,map), avšak s tým
rozdielom, že teraz pri jej volaní k nie je konštanta, ale mení sa od stavu algo-
ritmu, a preto od funkcie vyžadujeme orezanie vždy iného množstva vrcholov, čo
vychádza aj z faktu, že teraz je volaná vo vnútri cyklu.

Nech k reprezentuje veľkosť obkreslenia náhodných najkratších ciest agentov
a nech δ značí počet bonusových krokov, ktoré majú agenti povolené urobiť oproti
spodnému odhadu LB tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich algoritmoch. Na
začiatku začneme s k = 0 a s δ = 0 a pokúsime sa vyriešiť MAPF problém za
použitia iba najkratších ciest a spodného odhadu. Ak je to možné, tak vieme, že
to musí byť optimálne riešenie. Ak však takéto riešenie neexistuje, tak zväčšíme
k o 1 a výpočet skúsime znovu. Takto inkrememtálne zväčšujeme k, pokiaľ ne-
dosiahneme stav, kedy k-obkreslenie náhodných najkratších ciest nám povoľuje
celú mapu. Ak nenájdeme riešenie ani na celej mape, tak vieme že riešenie ne-
existuje pre hľadaný makespan, a preto musíme zväčšiť δ o 1. Keďže sme však
zväčšili hľadaný makespan, tak vrátime veľkosť obkreslenia k naspäť na 0 a znovu
pokračujeme v iteratívnom zväčšovaní k.
Pozorovanie 1. Takýto postup nám zjavne nájde makespan optimálne riešenie,
lebo pred tým ako zväčšíme hodnotu hľadaného makespanu, tak vyskúšame naj-
prv nájsť riešenie na celej pôvodnej mape, tak ako to robí algoritmus 1 Baseline.
Algoritmus 3 PruningCut zaručuje optimalitu, keďže inkremetálne zväčšuje δ a ak
by existovalo makespan optimálne riešenie s menším δ, tak by ho našiel skôr.

Na prvý pohľad asi nie je úplne zrejmé prečo by mal byť algoritmus Prunin-
gCut vôbec rýchlejší ako algoritmus Baseline, keď algoritmus PruningCut vykoná
výpočet na pôvodnej mape tak, ako to robí aj algoritmus Baseline a popri tom
pred tým vykoná ešte navyše množstvo výpočtov na zmenšenej orezanej mape.
Dôvody sú však také, že pokiaľ sa optimálne riešenie rovná spodnému odhadu,
tak takéto riešenie algoritmus PruningCut pravdepodobne nájde skôr pre zmen-
šenú orezanú mapu. Pokiaľ je však hodnota optimálneho riešenia ostro väčšia
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oproti spodnému odhadu, tak síce algoritmus PruningCut urobí rovnaký výpočet
ako Baseline, pričom vykoná ešte nejaké výpočty naviac, avšak keď narazíme na
správnu hodnotu δ, ktorá sa rovná optimu, tak pravdepodobne PruningCut nájde
riešenie na oveľa menšej orezanej mape.

Combined

Algoritmus 3 PruningCut všeobecne zrýchľuje výpočet a taktiež nám zaručuje
optimalitu, avšak má svoju nevýhodu. Pri riešení inštancie, ktorá má optimálnu
hodnotu makespanu väčšiu ako je jej spodný odhad, musí algoritmus preiterovať
veľa krát cez všetky k-obkreslenia pre každý skúšaný makespan, kým nenarazí na
riešenie. Pri väčšom rozdiele hodnoty optimálneho riešenia a spodného odhadu,
môže byť algoritmus 3 PruningCut dokonca pomalší ako základný algoritmus
1 Baseline. Aby sme sa zbavili tohto nežiadúceho patologického prípadu, tak
by sme museli pri každom zväčšení k pri k-obkreslení zväčšiť aj δ. Kvôli tejto
úprave, by sme si mali zachovať zrýchlenie výpočtu aj v patologických prípadoch,
ale vymeníme ju za to, že už nebudeme garantovať optimalitu, keďže budeme
zväčšovať δ pred tým, ako by sme vyskúšali nájsť riešenie na celej pôvodnej mape.

Algorithm 4 Combined
function Combined
∀ai ∈ A : NCi = shortest_path(si,gi)
LB = maxai∈A NCi

δ ← 0
k ← 0
while No Solution do

map = cut_except(∀i ∈ {1, . . . ,|A|} : NCi + k, original_map)
solve_MAPF(LB + δ,map)
δ ← δ + 1
k ← k + 1

end while
end function

Algoritmus 4 Combined funguje na rovnakom princípe ako predchádzajúci
algoritmus 3 PruningCut, a preto nájde najkratšie cesty pre agentov náhodne
a následne z nich stanoví spodný odhad makespanu LB. Premenné δ a k nasta-
víme na 0. Následne sa v cykle snažíme nájsť riešenie pomocou volania funkcie
cut_except(V ′ ⊆ V,map), ktorá nám oreže mapu a ponechá len k-obkreslené
najkratšie cesty a funkcie solve_MAPF(T,map), ktorá sa snaží nájsť riešenie pre
zadaný makespan a orezanú mapu. Na konci cyklu zväčšíme δ aj k o 1.

Takýto postup v hľadaní riešenia nám nezaručuje optimalitu kvôli už spomí-
nanému zväčšovaniu δ, no výrazne nám pomôže zredukovať počet premenných,
ktoré vstupujú do SAT riešiča a umožní nám riešiť väčšie inštancie s väčším
množstvom agentov.
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4. Experimenty
V tejto kapitole sa pozrieme na porovnanie jednotlivých algoritmov Makespa-

nAdd (Algoritmus 2), PruningCut (Algoritmus 3) a Combined (Algoritmus 4),
pričom sa zameriame na ich celkové urýchlenie výpočtu nájdenia riešenia MAPF
inštancie oproti základnému Baseline (Algoritmus 1) prístupu.

4.1 Inštancie
Pre testovanie navrhovaných algoritmov boli použité také mriežkové mapy,

ktoré reprezentujú rôzne typy prostredia. Pre jednotlivé typy máp boli zahrnuté
veľkosti 32 na 32, 64 na 64 a nakoniec aj 128 na 128 kvôli postupnému navyšo-
vaniu náročnosti na výpočet. Na tieto mapy boli postupne umiestňovaní agenti,
ktorých počet sa zväčšoval zakaždým, keď daný algoritmus zvládol vyriešiť zadanú
inštanciu. Každý výpočet bol odštartovaný s 5-timi agentmi a keď bol algoritmus
schopný vyriešiť túto inštanciu v časovom limite 5 minút, tak do inštancie boli
pridaní ďalší 5 agenti a výpočet sa začal odznova. Zároveň, keď zadanú inštan-
ciu algoritmus nestihol vyriešiť v danom limite, tak by určite nezvládol vyriešiť
inštanciu s väčším počtom agentov, a preto sme skončili.

Prvá zo skúšaných máp bola typu empty (prázdna), a to konkrétne mapy
empty-32-32, empty-64-64 a empty-128-128. Inštancie na mapu empty-32-32 boli
prevzaté z movingai.com [1]. Inštancie pre zvyšné mapy empty-64-64 a empty-128-
128 boli vygenerované náhodným rozmiestnením štartovacích a cieľových pozícií
agentov.

Obrázok 4.1: Ukážky máp typu maze. Zľava doprava maze-32-32-2, maze-64-64-2
a maze-128-128-2.

Ďalší typ máp, na ktorom sme robili experimenty, bol typu maze (bludisko).
Jednotlivé náhľady sú znázornené na obrázku 4.1. Mapy maze-32-32 a maze-
128-128 boli prevzaté z movingai.com [1] aj s príslušnými inštanciami. Mapa
maze-64-64 bola vytvorená zrkadlovým rozšírením mapy maze-32-32 najskôr po
horizontálnej osi a následne po vertikálnej. Jednotlivé inštancie pre túto mapu
boli následne vygenerované náhodným rozmiestnením štartovacích a cieľových
pozícií agentov.

Nasledujúce boli mapy typu random (náhodné), ktorých náhľad je ukázaný
na obrázku 4.2. Z movingai.com [1] aj s príslušnými inštanciami boli prevzaté
mapy random-32-32-20 a random-64-64-20. Mapa random-128-128-20 bola ako
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Obrázok 4.2: Ukážky máp typu random. Zľava doprava random-32-32-20, random-
64-64-20 a random-128-128-20.

v predchádzajúcom prípade vytvorená zrkadlovým rozšírením, teraz však z mapy
random-64-64-20, najskôr po horizontálnej osi a následne po vertikálnej. Jednot-
livé inštancie pre túto mapu boli následne vygenerované náhodným rozmiestne-
ním štartovacích a cieľových pozícií agentov.

Obrázok 4.3: Ukážky máp typu room. Zľava doprava room-32-32-4, room-64-64-4
a room-128-128-4.

Posledným, no pre agentov najnáročnejším prostredím, boli mapy typu room
(miestnosť) 4.3. Z movingai.com [1] aj s príslušnými inštanciami bola tentokrát
prevzatá iba mapa room-32-32-4. Zvyšné dve mapy mapy room-64-64-4 a room-
128-128-4 boli vytvorené zrkadlovým rozšírením mapy room-32-32-4, respektíve
room-64-64-4. Inštancie pre obidve zrkadlovo vyrobené mapy boli následne vyge-
nerované náhodným rozmiestnením štartovacích a cieľových pozícií agentov.

Implementačné detaily

Na riešenie podmienok bola použitá implementácia SAT redukčného riešiča
v jazyku Picat a jeho prekladačom (verzia 3.0#5). Ďalej sa budeme pre jednodu-
chosť odkazovať na Picat, ako na redukčno založený MAPF riešič. Implementácia
v jazyku C++ (prekladač MSVC štandard C++17) bola použitá na počítanie
najkratších ciest, použitého orezania, a pre-processingu, pričom výpočet každej
časti je urobený paralelne pre každého agenta, keďže ich výsledky sú nezávislé od
ostatných. Program sa následne postará o zavolanie Picatu pre nájdenie riešenia
inštancie. Aplikácia pracuje pod operačným systémom Windows 10, pričom na
volanie Picatu využíva WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Popis testovacieho
prostredia, vstupných súborov a výsledkov sa nachádza v prílohe A.3.
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Všetky experimenty boli prevedené na PC s procesorom AMD RyzenTM 5
3600 s frekvenciou 3.6 GHz a s 32 GB operačnej pamäte RAM.

4.2 Prezentovanie výsledkov
Pri porovnávaní algoritmov sme sa zamerali na ich rôzne vlastnosti. Zo všet-

kých vlastností sme sa najviac sústredili na celkovú rýchlosť výpočtu a tiež sme
sa pozreli na maximálne množstvo agentov, ktoré vedia vyriešiť, ale taktiež sme
sa pozreli aj na dosiahnutú optimalitu výsledku. V jednotlivých tabuľkách a gra-
foch referujeme o použitých algoritmoch pomocou iniciály ich názvu, takzvané B
referuje o algoritme 1 Baseline, M o algoritme 2 MakespanAdd, P o algoritme 3
PruningCut a C o algoritme 4 Combined.

B C M P
32 184 297 225 294
64 18 138 93 134
128 0 69 36 64∑︁ 202 504 354 492

Tabuľka 4.1: Počet vyriešených inštancií podľa veľkosti mapy a algoritmu.

Z celkového počtu vyriešených inštancií tabuľka 4.1 je zrejmé, že Baseline bol
celkovo najmenej úspešný algoritmus. MakespanAdd bol na mapách veľkosti 32
o trošku úspešnejší od základného algoritmu, no ich rozdiel so zväčšujúcou sa
mapou výrazne narastal. Algoritmy PruningCut a Combined boli celkovo naj-
úspešnejšie, avšak Combined algoritmus bol v niektorých situáciách úspešnejší,
a to kvôli spomínanému patologickému prípadu, ktorý mal Combined algoritmus
riešiť.

B C M P
32 40 55 50 55
64 10 30 20 30
128 0 15 10 15

Tabuľka 4.2: Maximálny počet vyriešených agentov podľa veľkosti mapy a algo-
ritmu.

Jednotlivé zrýchlenia výpočtov navrhovaných algoritmov sa premietli aj do
ich schopnosti riešiť inštancie s väčším celkovým počtom agentov, ako je tomu
vidieť v tabuľke 4.2. Základný algoritmus Baseline nedokázal vyriešiť na ma-
pách s veľkosťou 128 ani minimálny počet agentov, čo je 5 agentov. Algoritmy
PruningCut a Combined skončili v tomto ohľade narovnako, avšak v niektorých
prípadoch algoritmus PruningCut nedokázal vyriešiť inštanciu, ktorú algoritmus
Combined zvládol aj s pridaním ďalších agentov, pričom toto sa do spomínanej
tabuľky nepremietlo.

Pre detailnejšie porovnanie rýchlosti behu jednotlivých algoritmov odkazu-
jeme na obrázky 4.4, 4.5 a 4.6, pričom na každom z nich je ukázaná iná veľkosť
mapy. Ukazujú nám počet vyriešených inštancií (osa x) za daný čas (osa y).
Každá farba predstavuje jeden algoritmus a čím je krivka nižšia, tým je to lepšie
pre algoritmus.
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Obrázok 4.4: Porovnanie algoritmov Baseline, MakespanAdd, PruningCut a Com-
bined na mapách veľkosti 32 zoradených podľa doby výpočtu na inštanciu.

Obrázok 4.5: Porovnanie algoritmov Baseline, MakespanAdd, PruningCut a Com-
bined na mapách veľkosti 64 zoradených podľa doby výpočtu na inštanciu.

Na jednotlivých grafoch môžeme zreteľne vidieť, že je algoritmus Baseline naj-
pomalší, pričom na mapách veľkosti 64 (obrázok 4.5) doba jeho výpočtu extrémne
rýchlo rastie, zatiaľ čo krivka rýchlosti ostatných algoritmov je oveľa plytšia. Na
mapách 128 dokonca tento algoritmus nezvládol vyriešiť žiadnu inštanciu, ako
sme si už spomínali, a preto na grafe v obrázku 4.6 ani nie je znázornený.

Algoritmus MakespanAdd je konzistentne rýchlejší ako základný algoritmus
Baseline na všetkých veľkostiach máp, no nie až tak ako PruningCut a Combined.
Práve tieto dva algoritmy sú najlepším vylepšením základného algoritmu. V rých-
lostiach nájdenia riešenia sú si veľmi podobné, ale algoritmus PruningCut nám
zaručuje aj optimalitu, čo algoritmus Combined nezaručuje, no na druhej strane
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Obrázok 4.6: Porovnanie algoritmov Baseline, MakespanAdd, PruningCut a Com-
bined na mapách veľkosti 128 zoradených podľa doby výpočtu na inštanciu.

poskytuje konzistentnosť v rýchlosti hľadania riešenia aj v prípadoch, ktoré sú
pre PruningCut patologické.

Jedným z takýchto patologických prípadov, ktorý nastal na mape room-32-32-
4.map v jednej inštancii s 15 agentmi, si rozoberieme z pohľadu obidvoch algorit-
mov, pričom ich postup v hľadaní riešenia je ukázaný v tabuľke 4.3. PruningCut
algoritmus si najskôr nájde najkratšie cesty pre každého agenta a následne od-
reže všetky ostatné vrcholy, a preto nechá na mape len tieto najkratšie cesty. Za
hodnotu hľadaného makespanu si stanoví dĺžku najdlhšej z najkratších ciest. Pri
prvom zavolaní Picatu s 257 vrcholmi a makespanom 49 zisťuje, že pre takúto in-
štanciu neexistuje riešenie. Následne najkratšie cesty 1-obkreslí a zvyšok odreže,
čiže na mape ostane 439 vrcholov, no ani toto nestačí na nájdenie riešenia, lebo
je potrebné zväčšiť makespan, čo je pre PruningCut náročné, a preto postupne
musí zväčšovať obkreslenie a skúšať, či Picat nájde riešenie. Pri 11-tom volaní
Picatu s 682 vrcholmi, čo reprezentuje pôvodnú mapu, zisťuje, že musí zväčšiť
makespan, lebo riešenie sa nenachádza v makespane 49. Po zväčšení makespanu
znovu skúša nájsť riešenie iba pre najkratšie cesty, no podarí sa mu ho nájsť až
po 1-obkreslení týchto najkratších ciest. Algoritmus PruningCut nakoniec našiel
optimálne riešenie s použitím 439 vrcholov a makespanom 50, ale potreboval na
to zavolať Picat 13 krát, čo vyústilo do celkového času výpočtu 453863 ms, ktorý
presahuje stanovený limit na výpočet 5 minút, a preto považujeme túto inštan-
ciu pre neho za neúspešne vyriešenú. Na druhej strane algoritmus Combined bol
navrhnutý tak, aby vedel lepšie riešiť takéto inštancie, kde je potrebné zväčšovať
pôvodný odhad makespanu na dosiahnutie výsledku. Začne podobne nájdením
a použitím len najkratších ciest s makespanom 49, ale Picat pre takúto inštan-
ciu nenájde riešenie, následkom čoho zväčší k-obkreslenie najkratších ciest na 1,
pričom zvyšné vrcholy odreže a zväčší makespan o jeden na 50. Následne zavolá
Picat na 439 vrcholoch a s makespanom 50, čo je požadované riešenie. V tomto
prípade je jeho riešenie aj optimálne, avšak to, že riešenie Combined algoritmu
optimálne bude, zaručene nemáme, čo sme si ukázali v predchádzajúcej kapitole.
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C P
Volanie SAT Vrcholy Agenti Makespan Vrcholy Agenti Makespan

1 257 15 49 257 15 49
2 439 15 50 439 15 49
3 524 15 49
4 571 15 49
5 624 15 49
6 653 15 49
7 667 15 49
8 673 15 49
9 678 15 49
10 681 15 49
11 682 15 49
12 257 15 50
13 439 15 50

Celkový čas
výpočtu 51111 ms 453863 ms

Tabuľka 4.3: Porovnanie výpočtu algoritmov PruningCut a Combined v patolo-
gickom prípade.

Celková doba výpočtu algoritmu Combined je 51111 ms, čo spadá pod hranicu
5 minút. Algoritmus Combined bol v tomto prípade rýchlejší o 787,99% oproti
algoritmu PruningCut.

V tomto prípade po pridaní ďalších 5-tich agentov sa zdvihol spodný od-
had natoľko, že bol optimálny. Keďže algoritmus PruningCut nedokázal vyriešiť
predchádzajúcu inštanciu v časovom limite, tak v pridávaní ďalších agentov ne-
pokračoval, aj keď by v nasledujúcich inštanciách bol porovnateľne rýchly ako
algoritmus Combined.

C M
32 0,929 0,987
64 0,942 1
128 0,986 1∑︁ 0,940 0,992

Tabuľka 4.4: Počet optimálne vyriešených inštancií podľa veľkosti mapy a algo-
ritmu v podiele k počtu vyriešených inštancií danej veľkosti daným algoritmom.

C M
32 0,064 0,009
64 0,058 0
128 0 0
Priemer 0,054 0,006

Tabuľka 4.5: Priemerná vzdialenosť od optima podľa veľkosti mapy a algoritmu.

Ako vieme z predchádzajúcej kapitoly, tak algoritmy Baseline a PruningCut
nám vždy zaručujú optimalitu výsledku, a preto sa v tabuľkách 4.4 - 4.6 ich hod-
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noty nenachádzajú. Na druhej strane, algoritmy Combined a MakespanAdd nám
optimalitu nezaručujú, ale nás z hľadiska vzdialenosti od optima zaujíma, aké boli
tieto algoritmy optimálne. Obidva algoritmy boli o 1 maximálne vzdialené od op-
tima, pričom algoritmus Combined nenašiel optimálne riešenie v 27 prípadoch
a algoritmus MakespanAdd iba v 2 prípadoch, co znamená že priemerná vzdia-
lenosť od optima vyšla lepšie pre algoritmus MakespanAdd, ako je tomu vidieť
v tabuľke 4.5. Musíme však konštatovať, že algoritmus MakespanAdd úspešne
vyriešil iba 354 inštancií, zatiaľ čo algoritmus Combined ich úspešne vyriešil 504,
ako je to vidieť v tabuľke 4.1. V tabuľke 4.4 môžeme vidieť, že algoritmus Ma-
kespanAdd nebol v obidvoch prípadoch optimálny na veľkosti mapy 32, ale na
veľkostiach máp 64 a 128 vždy našiel optimálne riešenie.

C M
32 0,882 0,709
64 0,935 0,669
128 0,986 0,522∑︁ 0,910 0,674

Tabuľka 4.6: Počet optimálne vyriešených inštancií podľa veľkosti mapy a algo-
ritmu v podiele k počtu všetkých inštancií danej veľkosti.

V merítku rýchlosti bol ale algoritmus Combined oveľa rýchlejší ako algorit-
mus MakespanAdd, čo nemôžeme ignorovať, a preto keď zoberieme do úvahy ich
porovnanie z pohľadu koľko krát zo všetkých inštancií našli optimálne riešenie,
tak nám jednoznačne vyjde, že algoritmus Combined je o dosť úspešnejší oproti
algoritmu MakespanAdd. V tabuľke 4.6 môžeme vidieť, že algoritmus Combined
našiel optimálne riešenie pre 91% všetkých inštancií, zatiaľ čo algoritmus Make-
spanAdd len pre 67% všetkých inštancií.

Celá mapa C M P
empty-32-32.map 1024 367,189 584,898 370,24
empty-64-64.map 4096 487,917 887,45 496,378
empty-128-128.map 16384 725,091 1289,222 683,45
maze-32-32-2.map 666 293,733 414,341 292,227
maze-64-64-2.map 2664 572,391 847,647 549,091
maze-128-128-2.map 10858 N/A N/A N/A
random-32-32-20.map 819 344,511 482,242 344,511
random-64-64-20.map 3270 496,471 858,444 472,719
random-128-128-20.map 13080 657,810 1152,538 657,810
room-32-32-4.map 682 334,102 456,027 338,894
room-64-64-4.map 2728 509,667 746,724 491,791
room-128-128-4.map 10912 775,846 1071,357 737,435
Priemer 5598,583 505,884 799,172 494,050

Tabuľka 4.7: Priemerný počet použitých vrcholov pri nájdení riešenia podľa mapy
a algoritmu.

V tejto práci sa zameriavame na zvýšenie rýchlosti hľadania riešenia problému
MAPF pomocou orezania vrcholov z pôvodnej mapy a ako sme si už ukázali, vie
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skutočne pomôcť, a to hlavne na veľkých mapách. Je zaujímavé vidieť, koľko vr-
cholov jednotlivé algoritmy priemerne orezali pri ich výpočte. Jednotlivé výsledky
sú premietnuté v tabuľke 4.7, pričom vieme, že algoritmus Baseline neorezával
žiadne vrcholy, a preto jeho hodnoty korešpondujú s reálnou veľkosťou mapy.
Z tabuľky je zrejmé, že mapa maze-128-128-2.map bola zo všetkých najzložitej-
šia, pretože žiaden z testovaných algoritmov nedokončil svoj výpočet, a preto sú
pre nás dané hodnoty neznáme. Jednotlivé algoritmy našli najčastejšie riešenie na
prvý pokus volania Picatu, a preto vyšli algoritmy PruningCut a Combined pri-
emerne s najmenším potrebným množstvom použitých vrcholov, keďže používali
iba najkratšie cesty. Algoritmus MakespanAdd skončil oproti nim s väčším množ-
stvom používaných vrcholov, čo odzrkadľuje aj to, že tento algoritmus začína svoj
výpočet s 1-obkreslenými najkratšími cestami.
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Záver
V tejto práci sme sa venovali zrýchleniu celkového výpočtu multiagentového

hľadania najkratších ciest pomocou orezávania grafu. Naším zámerom bolo uká-
zať, že takýto spôsob výpočtu môže výrazne zrýchliť výpočet hlavne na veľkých
mapách s veľkým množstvom vrcholov, nakoľko pre malé mapy by bolo náročné
nájsť vrcholy, ktoré by sme mohli z grafu odstrániť. Navrhli sme tri algoritmy
MakespanAdd, PruningCut a Combined, ktoré využívajú myšlienky najkratších
ciest a orezávania, a preto sme ich porovnali so základným prístupom riešenia.
Všetky algoritmy využívali na nájdenie riešenia možnosť prevoditeľnosti problému
multiagentového plánovania na problém SAT-u.

Pri hľadaní riešenia sme sa zamerali aj na optimalitu, a to časovú, práve preto
sme hľadali makespan optimálne riešenie. Ukázali sme si, že nájdenie riešenia na
orezanom grafe nám všeobecne nezaručuje optimalitu, no pri algoritme Prunin-
gCut sme navrhli a dokázali postup, ktorý dodržuje optimalitu a zároveň všeo-
becne prináša zrýchlenie celkového výpočtu. Existujú však patologické prípady,
kedy algoritmus PruningCut zlyháva jeho výpočet je extrémne zdĺhavý, pričom
jeho celková doba výpočtu môže aj presiahnuť celkovú dobu výpočtu základného
prístupu.

Vyskúšali sme aj dva algoritmy, ktoré nám optimalitu nezaručujú, avšak na
druhej strane prinášajú zrýchlenie oproti základnému algoritmu. Jedným z týchto
algoritmov bol algoritmus Combined, ktorý sa zacielil na algoritmus PruningCut
a jeho patologické prípady. V bežných prípadoch dosahoval rovnakú rýchlosť, ale
v prípadoch patologických bol mnohonásobne rýchlejší a kvôli tomu aj napriek
jeho neoptimalite bol zo všetkých algoritmov najrýchlejší.

Na záver sme si v experimentoch ukázali, že myšlienka orezávania grafu pre
veľké mapy, kde agenti majú veľa spoločného priestoru, ktorý však nemusia vy-
užiť, má zmysel a môže priniesť značné zrýchlenie oproti bežnému všeobecnému
hľadaniu riešenia.

Za možné ďalšie vylepšenia algoritmov do budúcnosti, môžeme považovať
nájdenie heuristiky, ktorá by stála za vylepšením vyberania najkratších ciest.
Napríklad z pohľadu minimálneho prekrytia v konfliktných časoch, pričom by
bolo zaujímavé zistiť, či by takáto úprava zrýchlila celkový výpočet oproti ná-
hodnému vyberaniu, ako sme to spomínali pri popise algoritmu MakespanAdd.
Ďalším z možných vylepšení by bolo nájdenie iného spôsobu ako zväčšovať k-
obkreslenie, pričom v tejto práci sme skúšali inkrementovať k iba po jednom. Za
zmienku by teda stálo vyskúšať inú aditívnu konštantu, alebo vyskúšať zväčšovať
k-obkreslenie násobkom, alebo dokonca nejakým úplne iným spôsobom.
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A. Prílohy
A.1 Ukážky jazyka Picat
qsort([]) = [].
qsort([H|T]) = L =>

L = qsort([E : E in T, E=<H]) ++
[H] ++
qsort([E : E in T, E>H]).

Príklad prevzatý z publikácie od Neng-Fa Zhou [13]. Ukazuje riešenie zoradenia
zoznamu pomocou quicksort algoritmu.

import cp.

queens(N, Q) =>
Q = new_list(N),
Q :: 1..N,
all_different(Q),
all_different([$Q[I]-I : I in 1..N]),
all_different([$Q[I]+I : I in 1..N]),
solve([ff],Q).

Príklad prevzatý z [14], ktorý modeluje N-queens problém za použitia troch
all_different podmienok a následného ich vyriešenia pomocou cp modulu rie-
šiča.

A.2 Kódovanie MAPF na SAT v jazyku Picat
import sat.

main([InsFile]) =>
cl(InsFile),
ins(Graph, As, IB), % read input
cl_facts(Graph,[$neibs(+,-)]),
N = len(Graph), % N = number of nodes
create_edges(N, E), % E = number of edges
time(once(path(N,E,to_array(As),IB,B))).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% MAIN COMPUTATION %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

path(N,E,As,IB,B) =>
K = len(As),
M = len(IB),
ME = M - 1,
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B = new_array(M,K,N),
C = new_array(ME,K,E),

foreach (T in 1..M, A in 1..K)
set_B(IB[T,A],B[T,A],0)

end,

% Initialize the first and last states
foreach(A in 1..K)

(V,FV) = As[A],
B[1,A,V] = 1,
B[M,A,FV] = 1,
preprocess_edges(K,N,ME,B,E,C)

end,

B :: 0..1,
C :: 0..1,

% Each agent occupies up to one vertex at each time.
foreach (T in 1..M, A in 1..K)

sum([B[T,A,V] : V in 1..N]) #=< 1
end,

% No two agents occupy the same vertex at any time.
foreach(T in 1..M, V in 1..N)

sum([B[T,A,V] : A in 1..K]) #=< 1
end,

% if an edge is used in one direction, it can not be
% used in the other direction (no swap)
foreach(T in 1..ME, EID in 1..E)

edgeid(EID, U, V),
edge(OppositeEID, V, U),

EList = remove_dups([EID,OppositeEID]),
sum([C[T,A,W] : A in 1..K, W in EList]) #=< 1

end,

% if an agent is in a node, it needs to move through
% one of the edges from that node
foreach(T in 1..ME, A in 1..K, V in 1..N)

out_edges(V,EList),
B[T,A,V] #=> sum([C[T,A,W] : W in EList]) #= 1

end,

% if agent is using an edge, it must arrive to the
% connected node in next timestep
foreach(T in 1..ME, A in 1..K, EID in 1..E)

edgeid(EID,_,V),
C[T,A,EID] #=> B[T+1,A,V] #= 1

end,
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solve(B).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% UTILITY FUNCTIONS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% if agent can not be in a vertex, then he could not
% use any edge connected to it
preprocess_edges(K,N,M1,B,E,C) =>

% outgoing edges
foreach(A in 1..K, T in 1..M1-1, V in 1..N)

if B[T,A,V] == 0 then
out_edges(V,EList),

foreach(EID in EList)
C[T,A,EID] = 0

end
end

end,

% incoming edges - works only for undirected graphs!!!
foreach(A in 1..K, T in 2..M1, V in 1..N)

if B[T,A,V] == 0 then
out_edges(V,EList),
foreach(EID in EList)

edgeid(EID, V, U),
edge(OppositeEID, U, V),
C[T-1,A,OppositeEID] = 0

end
end
end.

% set unreachable nodes to 0
set_B([X|IB],B,Prev) =>

foreach(V in Prev+1..X-1)
B[V] = 0

end,
set_B(IB,B,X).

set_B([],B,Prev) =>
foreach(V in Prev+1..len(B))

B[V] = 0
end.

% create $edge from $neibs
create_edges(N, E) =>

Ed1 = [],
Ed2 = [],

EID = 1,
foreach(V in 1..N)

neibs(V,Neibs),
L = len(Neibs),
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foreach(I in 1..L)
Ed1 := [$edge(EID, V, Neibs[I])|Ed1],

Ed2 := [$edgeid(EID, V, Neibs[I])|Ed2],
EID := EID + 1

end
end,

cl_facts(Ed1,[$edge(-,+,+)]),
cl_facts(Ed2,[$edgeid(+,-,-)]),
E = len(Ed1).

% for node W, get list of outgoing edges
out_edges(W,EList) =>

ETMP = [],
neibs(W,Neibs),
L = len(Neibs),
foreach(I in 1..L)

edge(EID,W,Neibs[I]),
ETMP := [EID] ++ ETMP
end,
EList = ETMP.

%%%%%%%%%%%%%%%
% TEST INPUTS %
%%%%%%%%%%%%%%%

ins(Graph, As, B) =>
Graph = [
$neibs(1,[1,3]),
$neibs(2,[2,3]),
$neibs(3,[3,4,1,2]),
$neibs(4,[4,3,5,6]),
$neibs(5,[5,4]),
$neibs(6,[6,4])
],
As = [(1,5)],
B = new_array(5,1),
B[1,1] = flatten([1..3]),
B[2,1] = flatten([3,5]),
B[3,1] = flatten([4]),
B[4,1] = flatten([1,3,5..6]),
B[5,1] = flatten([5]).

A.3 Elektronická príloha
Zoznam elektronických príloh

1. Súbory obsahujúce zdrojový kód (.cpp, .hpp).

2. Súbor mks_allowed_list.pi obsahujúci implementáciu SAT riešiča v ja-
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zyku Picat.

3. Priečinok Tests obsahujúci testovacie inštancie a ich výsledky vygenerované
programom.

4. Súbor results.csv, ktorý obsahuje výsledky všetkých inštancií, z ktorého
boli vyrobené tabuľky do tejto práce.

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy sa nachádzajú v jednotlivých súboroch Algorithms.cpp, Al-
gorithms.hpp, Compute_Strategy.cpp, Compute_Strategy.hpp, Debug.cpp, De-
bug.hpp, Main.cpp, Map.cpp, Map.hpp, ktoré sú naprogramované v jazyku C++
pre platformu Windows 10. Odporúčané je program skompilovať pomocou pre-
kladača MSVC so štandardom C++17 pre platformu x64. Samotný kód riešiča sa
nachádza v súbore mks_allowed_list.pi, ktorý je naprogramovaný v jazyku Picat.
Na spustenie programu je potrebné mať nainštalovaný WSL (Windows Subsystem
for Linux) verzie 2 alebo vyššej, na ktorý, je potrebné stiahnuť binárne súbory
jazyka Picat z webovej stánky [14].

Samotný program sa ovláda pomocou príkazového riadka, pričom na vstupe
vyžaduje za prvý parameter jeden z prepínačov -b, -m, -p alebo -c pre algo-
ritmy Baseline, MakespanAdd, PruningCut a Combined alebo hocijakú kombiná-
ciu týchto prepínačov ako napríklad -mpc. Pomocou prepínačov si zvolíme, ktoré
algoritmy chceme spustiť, pričom každý algoritmus bude pracovať na samostat-
nom vlákne, a preto pre systémy s menším množstvom pamäte RAM ako 32GB
odporúčame pre mapy veľkosti 128× 128 a väčšie, spúšťať algoritmy po jednom.
Ako druhý parameter vyžaduje cestu, respektíve názov priečinka, ktorý obsahuje
pripravené testovacie súbory. Tento priečinok musí mať nasledovnú štruktúru.
Musí obsahovať jeden alebo viacero priečinkov, ktoré reprezentujú testovacie in-
štancie pre jednu mapu. Tieto jednotlivé priečinky, preto musia obsahovať sa-
motný súbor s mapou, ktorý je s koncovkou .map a priečinok s názvom scen,
ktorý obsahuje jednotlivé súbory s agentmi, ktoré majú koncovku .scen. Jed-
notlivé testy budú vykonané na všetkých súboroch s agentmi pre všetky zadané
algoritmy, pomocou prepínačov, pre danú mapu. Tento postup bude vykonaný pre
všetky priečinky reprezentujúce testovacie inštancie pre jednu mapu. Jednotlivé
výsledky pre danú mapu si program zapisuje do súborov, ktoré si vytvorí vedľa
súboru obsahujúceho mapu, pričom pre každý algoritmus vytvorí súbor obsahuj-
úci záznam výpočtu a súbor, ktorý obsahuje výsledky výpočtov. Počas výpočtu
si program vytvorí aj priečinok temp, cez ktorý komunikuje s Picatom, pričom
tento priečinok program odstráni po jeho úspešnom dokončení.

Vstupné súbory

type octile
height 4
width 4
map
....
@.@.
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@...

Príklad vstupného súboru random-4-4.map obsahujúceho mapu veľkosti 4× 4 so
štyrmi prekážkami.

version 1
0 random-4-4.map 4 4 0 0 2 3 3.41421356
4 random-4-4.map 4 4 0 2 3 0 2.74329455

Príklad vstupného súboru random-4-4-even-1.scen obsahujúceho dvoch agen-
tov, pričom piaty a šiesty stĺpec spolu predstavujú súradnice štartovacej pozície
a siedmy a ôsmy stĺpec spolu predstavujú súradnice cieľa pre daného agenta.

Výstupné súbory

maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 180 5 70 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 248 10 94 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 278 15 95 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 317 20 95 NO solution
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 472 20 95 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 329 25 95 NO solution
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 476 25 95 Timed out
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 205 5 102 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 299 10 102 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 329 15 102 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 347 20 102 OK
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 386 25 108 Timed out

...

Príklad logového výstupného súboru P_log.txt, ktorý vznikol pri počítaní mapy
maze-32-32-2.map algoritmom PruningCut. Jednotlivé stĺpčeky reprezentujú za-
radom zľava doprava meno mapy, názov súboru s agentmi, počet vrcholov mapy,
ktoré vstupovali do Picatu, počet agentov, skúšaný makespan a výsledok riešiča.

maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 180 5 70 70 3296
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 248 10 94 94 22455
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 278 15 95 95 42268
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-1.scen 472 20 95 95 205721
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 205 5 102 102 7904
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 299 10 102 102 52596
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 329 15 102 102 61761
maze-32-32-2.map maze-32-32-2-even-10.scen 347 20 102 102 194501

...

Príklad výstupného súboru P_results.txt obsahujúceho výsledky, ktorý vznikol
pri počítaní mapy maze-32-32-2.map algoritmom PruningCut. Jednotlivé stĺp-
čeky reprezentujú zaradom zľava doprava meno mapy, názov súboru s agentmi,
počet vrcholov mapy, ktoré vstupovali do Picatu, počet agentov, spodný odhad
makespanu, veľkosť makespanu nájdeného riešenia a celkový čas riešenia.
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