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Kapitola 1

Úvod

Každý živý tvor má paměť, tedy schopnost uložit si informaci a později si ji
vybavit a použít. Paměť je důležitým předpokladem pro inteligentní chování
jedince, bez ní nebude schopen se učit nové znalosti a dovednosti.

Lidskou paměť psychologové dělí dle mnoha kritérií. Jedním z nich je
trvalost uchovávaných záznamů, dle něj se paměť dělí na krátkodobou a
dlouhodobou. Krátkodobá paměť umí uchovat jen velmi omezené množství
informací na krátkou dobu, která představuje řádově sekundy až minuty. Na-
opak dlouhodobá paměť je schopná uchovat informaci po několik dní až po
celý život jedince a její kapacita se zdá být neomezená. Dále je paměť možné
dělit dle povahy informací, které ukládá. Tímto způsobem se paměť obvykle
dělí na procedurální, sémantickou a episodickou. Procedurální paměť ukládá
způsoby použití předmětů a pohyby, které člověk provádí bez plného soustře-
dění, např. jízdu na kole. Sémantická paměť obsahuje objektivní fakta o okol-
ním světě, např. kolik má týden dní nebo jakou barvu má zebra. Episodická
paměť je pamětí na osobní události a zážitky, tj. subjektivní informace, které
se váží k vlastní osobě, např. co dělal člověk včera večer či kdy naposledy jedl.

Součástí paměti je i prostorová mapa světa, která bývá chápána jako část
episodické paměti. Prostorová mapa lidem umožňuje plnit jednoduché kaž-
dodenní úkoly jako je navigace v prostoru, určení polohy předmětů, ale i
složitější úlohy, např. popisování cesty jinému člověku či plánování staveb.

V sedmdesátých letech dvacátého století popsali psychologové u potkanů
tzv. place cells [16, 17]. Place cells jsou neurony v hipokampu, které vyka-
zují místně specifickou aktivitu — jsou aktivní, je-li potkan v určitém místě
v prostoru. Reagují i na další neprostorové informace a změny prostředí.
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V následujících letech byly u potkanů objeveny a popsány další typy neu-
ronů, jejichž aktivita souvisí s prostorem a orientací. Jsou to např. neurony,
které jsou aktivní dle směru natočení hlavy potkana či které jsou aktivní
v blízkosti hranic prostoru [23, 24, 22]. Výzkumy ukazují, že neurony s po-
dobnými vlastnostmi, jako jsou place cells, mají i lidé [5, 14].

Výsledky psychologických výzkumů jsou čím dál častěji uplatňovány v dal-
ších vědních oborech a v komerční sféře. Pamětí se zabývá především kogni-
tivní psychologie, další oblasti jejího zájmu jsou např. reprezentace znalostí,
logické myšlení a řešení problémů či vnímání a pozornost. Výsledky kogni-
tivní psychologie jsou mimo jiné využívány v ergonomii a při návrhu přístrojů
a softwarových systémů [18]. Neustále rostoucí míra používání nejrůznějších
elektronických zařízení a fakt, že počítač se stal běžným předmětem v životě
člověka, vede k velkému zájmu o výzkum v oblasti použitelnosti a tzv. HCI1.

Jedním z nejpokročilejších způsobů interakce mezi softwarovým systé-
mem a člověkem je využití tzv. virtuálních bytostí. Virtuální bytost je uměle
vytvořený tvor, řízený počítačem, žijící ve virtuálním světě. Virtuálním svě-
tem rozumíme počítačem simulované prostředí, které může obsahovat virtu-
ální bytosti i postavy řízené uživatelem tzv. avatary.

Virtuální bytosti jsou nejčastěji používány v počítačových hrách, ale také
ve výukových aplikacích či ve filmovém průmyslu. Plní tedy roli spoluhráčů
a nepřátel, učitelů a průvodců, herců a komentátorů. Kvalita interakce mezi
virtuální bytostí a člověkem je do značné míry ovlivněna tzv. uvěřitelností
virtuální bytosti, tedy nakolik je její chování lidské. Lidé mají tendenci vě-
řit spíše ostatním lidem, než chladným strojům. Čím bude chování virtuální
bytosti podobnější lidskému, tím budou mít uživatelé z interakce s ní lepší
prožitek („user experience
).

Uvěřitelnost virtuální bytosti zahrnuje řízení chování bytosti (rozhodo-
vání co bude dělat), způsob komunikace (text, hlas, gesta), zda a nakolik
prožívá emoce, styl pohybu virtuálním světem (náhodný, přímé rovné tra-
jektorie, šum), vizualizace bytosti (kolečko, 3D model postavy).

Uvěřitelnost virtuální bytosti lze zvýšit např. tím, že jí přidáme episodic-
kou paměť, bytost pak bude schopná převyprávět svou minulost [19]. V [2] je
episodická paměť rozšířena o prostorovou mapu ukládající informace o poloze
předmětů, které bytost viděla či použila. Popsaná prostorová mapa používá

1Human–computer interaction
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předem určené oblasti uspořádané do hierarchie. Bytost je schopna určit
pravděpodobnost výskytu předmětu v oblasti a tak i nejpravděpodobnější
oblast, kde předmět je. Tyto oblasti musí být součástí mapy virtuálního
světa a v průběhu času se nemění, nereflektují změny uspořádání světa. Uvě-
řitelnost by šlo dále zvýšit tím, že by si bytost vytvářela oblasti v průběhu
svého seznamování se světem a byla by schopna je přizpůsobit změnám světa.

Cílem této práce je vytvořit model prostorové mapy, který umožní vir-
tuální bytosti vytvářet si oblasti popsané v [2] v průběhu jejího života. Model
musí umožnit virtuální bytosti imitovat ty rysy lidského chování, které se tý-
kají reprezentace prostoru a pohybu v něm. K těm patří především to, že
polohu kokrétního předmětu si člověk pamatuje jen přibližně, a pokud jej
často vidí a používá, pamatuje si jeho polohu přesněji. Další vlastností lidské
paměti, kterou chceme do modelu zahrnout, je zapomínání. Po určité době
si člověk není schopen vzpomenout, kde přesně v poličce má svou dětskou
encyklopedii, později si nebude jistý, ani na které poličce je. V průběhu času
by model měl zapomínat, nejdříve detaily a později i obecnější znalosti o pro-
storu a umístění předmětů. Člověk vnímá předměty na jednom místě jako
skupinu předmětů, prostorové informace si tedy shlukuje a vytváří určitou
hierarchii prostoru. Model by měl takovou hierarchii vytvářet.

Model prostorové mapy bude vycházet z výsledků výzkumu place cells.
Navrhneme jej a budeme zkoumat jeho chování v různých případech a s růz-
nými modifikacemi. . Model budeme posuzovat dle toho, nakolik bude naplňo-
vat naši představu o prostorové mapě člověka. Dále zkusíme najít objektivní
metriky, které by nám mohly pomoci v hodnocení modelu, např. podobnost
mapy s virtuálním světem.

Práce je rozdělena do osmi kapitol. Po úvodu následuje druhá kapitola,
která podrobně rozebírá řešený problém, vyjmenovává požadavky a omezení.
Ve třetí kapitole jsou shrnuty některé dosavadní práce, ze kterých by bylo
možné čerpat při návrhu modelu. Čtvrtá kapitola popisuje abstrakci světa
a architekturu agenta použitého pro tvorbu a zkoumání modelu, pátá kapi-
tola představuje výsledný model včetně slepých vývojových větví a základ-
ních testů. Šestá kapitola je věnována testům modelu na různých datech a
s různým nastavením parametrů. V sedmé kapitole jsou popsána další možná
rozšíření modelu a naznačeny další možné směry vývoje, v osmé kapitole jsou
shrnuty výsledky práce. Na přiloženém DVD je prototypová aplikace použitá
pro testování modelu a výsledky provedených testů.
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Kapitola 2

Rozbor problému

Cílem práce je vytvořit model prostorové mapy, který bude agentovi1 pohy-
bujícímu se ve virtuálním světě umožňovat imitovat některé rysy lidského
chování. V této kapitole popíšeme požadavky na model, jeho vstupy a vý-
stupy.

Agent má na začátku úplnou informaci o geometrii a topologii světa.
V průběhu simulace se pohybuje světem a vnímá své okolí. V každém oka-
mžiku ví, kde přesně se nalézá, kterým směrem se dívá, jaké předměty vidí a
kde jsou tyto předměty ve virtuálním světě umístěny. Agent si tedy nemusí
vytvářet mapu, ani řešit analýzu obrazových dat či podobné úlohy z robo-
tiky. Dostává přesná geometrická data, např.:
„Stojím na souřadnicích XY, dívám se směrem na severozápad. Vidím dva
předměty: květinu a talíř. Květina je na souřadnicích XZ, talíř na YZ.�

Vjem. Vstupem modelu bude pouze posloupnost vjemů. Vjem představuje
informaci typu: „Vidím předmět ABC na místě XY s intenzitou 0,4.� či „Na
místě XY používám předmět ABC s intenzitou 2,0.�
Vjem je tedy trojice <předmět, poloha, intenzita 2>. Jedná se o sjednocení
různých typů vstupů, není rozlišeno mezi spatřením a použitím předmětu,
tyto rozdíly se promítnou do hodnoty intenzity vjemu.

Uzel. Prostorová mapa bude složena z tzv. uzlů. Uzel je základní stavební
prvek prostorové mapy. Reprezentuje v ní malou část světa, své nejbližší
okolí. Imituje tak chování place cells. Model musí umět na začátku simulace
tyto uzly rozmístit do virtuálního světa. V průběhu simulace musí jejich roz-
místění postupně měnit tak, aby jejich hustota odpovídala četnosti, intenzitě

1Virtuální bytost budeme dále v textu označovat jako agenta.
2Intenzitu budeme dále ve vzorcích označovat znakem η.
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a polohám vjemů. V oblastech, kde agent viděl či použil více předmětů, by
měla být vyšší, a v oblastech, kde viděl či použil méně předmětů, by měla
být hustota uzlů menší. Nejmenší hustota by měla být v oblastech, kde agent
neviděl žádné předměty či která vůbec nenavštívil. I v takovýchto oblastech
ale musí být uzly mapy.

Model musí umožnit ukládat informace o poloze předmětů. Tyto infor-
mace si může agent později vyžádat. Přesnost těchto informací by měla v čase
růst, pokud je agent opakovaně dostává. Naopak, pokud agent informaci o po-
loze předmětů delší dobu nedostane, informace by se měla stát nepřesnou a
postupně vymizet až do té míry, že agent bude schopen říci pouze to, že
předmět viděl, nebude však schopen určit kde.

Počet uzlů prostorové mapy by se měl přizpůsobit velikosti světa a počtu
předmětů v něm. Součástí modelu tedy musí být mechanismus korigující po-
čet uzlů mapy v čase, v závislosti na počtu předmětů, které agent vidí, resp.
četnosti vjemů předmětů.

Model by měl být hierarchický či alespoň umožnit vytvoření hierarchie.
Všechny uzly mapy by neměly být rovnocenné, postupně by měly vznikat
další uzly vyšší úrovně, které budou pokrývat větší oblast. Tyto uzly by měly
vznikat především v oblastech, kde agent viděl mnoho předmětů. Takto by
model měl být schopen určit místa, kde je více předmětů.

Výstupem modelu je rozmístění uzlů v prostoru a určení polohy před-
mětů, které agent dříve viděl či použil. Pokročilejším výstupem je určení
míst se zvýšeným počtem předmětů či míst, kde se agent často vyskytuje a
provádí nějakou činnost.

Mechanismy modelu musí být online algoritmy, prostorová mapa se bude
učit postupně a v každém okamžiku musí dát použitelné výsledky. Model by
neměl být závislý na konkrétní abstrakci světa či architektuře agenta.

Model prostorové mapy tedy musí:

• být složen z uzlů imitujících place cells
• rozmístit uzly podobně jako jsou rozmístěné předměty
• měnit rozložení uzlů a jejich počet dle změn světa
• umět zapomínat
• umět určit oblasti s vyšším počtem předmětů
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Kapitola 3

Příbuzné práce

V této kapitole představíme práce řešící problém podobný tomu, který jsme
nastínili v předchozí kapitole. Pokusíme se v nich najít myšlenky, ze kterých
bychom mohli vyjít při návrhu modelu.

3.1 Shluková analýza

Dle předchozí kapitoly je jedním z problémů, které musí model řešit, určení
míst s vyšším počtem předmětů a shlukování uzlů mapy v takových místech.
Nabízí se algoritmy shlukové analýzy, např. algoritmus K-Means [13].

K-Means algoritmus dělí data do K shluků a minimalizuje jejich odchylku
od středů shluků. Algoritmus je online v tom smyslu, že pracuje v krocích.
Na začátku jsou shluky určeny náhodně a v každém dalším kroku jsou pře-
počítány tak, aby se jejich rozdělení zlepšilo. Algoritmus končí v okamžiku,
kdy se rozdělení dat oproti předchozímu kroku nezmění.

K-Means algoritmus však pracuje nad všemi daty najednou, tedy agent
by musel vidět všechny předměty současně. Nedokáže zpracovávat vjemy po-
stupně a nezávisle na ostatních. Při změně rozložení předmětů je třeba jej
celý provést znovu. Algoritmus umí určit shluky, tedy umístit bod tam, kde je
hodně dat. Ve skutečnosti potřebujeme opak, a to umístit hodně uzlů tam,
kde je předmět. To samé platí obecně pro geometrické algoritmy shlukové
analýzy, nelze je tedy použít na hlavní model mapy. Mohou ale být využity
při vytváření hierarchie uzlů.
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3.2 Samoorganizační mapy

Mapování prostoru a vytváření prostorových map se ve velké míře věnuje
robotika. Řeší však problémy na jiné úrovni, typicky tzv. SLAM1 problém.
Robot umístěný do neznámého prostředí, vybavený senzory, má za úkol toto
prostředí zmapovat. Musí z obrazových dat vytvořit mapu svého okolí, po-
hybovat se v něm bez narážení do stěn a neztratit informaci o své poloze
v právě vytvářené mapě. To je celé ztíženo nepřesností senzorů a nespoleh-
livostí pohybového aparátu. Navíc stav světa v bezprostředním okolí robota
se může náhle a nepředvídatelně měnit.

Tyto netriviální úlohy náš model řešit nemusí, agent se pohybuje ve vir-
tuálním světě a má o něm přesné informace. Přesto se můžeme inspirovat
řešeními, protože úlohy jsou podobné. Velmi často jsou používány tzv. Ko-
honenovy mapy [10], nazývané též samoorganizační mapy. Jedná se o typ
neuronové sítě učící se bez učitele, která využívá soutěžní strategii učení.
Samoorganizační mapy využili např. autoři v [11] ke konstrukci robota, který
umí vytvořit 3D mapu svého okolí pomocí dálkoměru. Kohonenovo učení je
použito v [26] ke konstrukci map a k určení orientačních bodů.

Samoorganizační mapy jsou často používány také ke klasifikaci dat a ana-
lýze shluků. Např. v [3] je použita dvojice Kohonenových map, navzájem
propojených, ke klasifikaci melodií. Existuje několik rozšíření Kohonenových
map, např. v [7] a [6] je popsán model rostoucích samoorganizačních map,
tzv. Growing Neural Gas Network. Model GNG v průběhu učení vkládá nové
uzly na místa největší chyby.

V [4] je popsán model rostoucí hierarchické Kohonenovy mapy – Growing
Hierarchical Self-Organizing Map2. GHSOM začíná jako Kohonenova mapa
tvořená jedním uzlem a v průběhu učení je rozšiřována:

• jsou přidávány řádky a sloupce uzlů
• pod uzly jsou přidávány další úrovně, Kohonenovy mapy o jednom uzlu
Samoorganizační mapy jsou používány pro vytváření prostorových map

a existují jejich rozšíření s hierarchií a mechanismy pro jejich růst. Jsou tedy
jedním z možných řešení našeho problému.

1Simultaneous Localization and Mapping
2Více informací o GHSOM lze nalézt na http://www.ifs.tuwien.ac.at/ andi/ghsom/.
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3.3 Kognitivní mapy

V [28] autoři popisují model hierarchické kognitivní mapy, který obsahuje
prostorovou mapu o dvou úrovních (místa a regiony). Je tvořena čtyřmi aso-
ciativními sítěmi, které ukládají vazby mezi místy a regiony a sousednost míst
a regionů. Místa i regiony jsou obdélníky. Jejich hierarchie je však předem
dána. Regiony nevznikají seskupováním míst ani místa nevznikají dělením
regionů. Asociativní sítě se pouze učí příslušnost míst do regionů. Model je
použit pouze pro navigaci a aktualizaci mapy, neobsahuje paměť na před-
měty ani další podobné informace.

V [25] autoři navrhují vytvořit kognitivní mapu jako filtr mezi agentem
a reprezentací světa. Virtuální svět je reprezentován jako tzv. IHT3 graf ob-
sahující topologickou a geometrickou informaci. IHT má dvě úrovně: jedno-
duchá místa reprezentovaná jako konvexní polygony a z nich složené větší
oblasti. Topologie oblastí je však určena dopředu. Prostorová mapa jednot-
livých agentů je vytvářena jako filtr, umožňující agentům přistupovat k této
reprezentaci v závislosti na agentově minulosti. Model je použit pouze pro
navigaci a neumožňuje průběžné štěpení oblastí ani vytváření nových.

V [20] je popsán model prostorové mapy, který umí ukládat informace
o poloze předmětů. Využívá k tomu autoasociativní síť obsahující dva typy
neuronů:

• neurony kódující oblasti, jejich výstup je spojitý v intervalu < 0, 1 >

• neurony kódující předměty, jejich výstup je diskrétní: 0 či 1
V experimentu se sítí složenou z 1500 neuronů se autorům podařilo naučit
síť vazby mezi oblastmi a předměty. Pokud je naučené síti dán vstup od-
povídající oblasti, jsou aktivní neurony kódující předmět, který se v oblasti
nachází. A obráceně pokud je síti dán vstup odpovídající předmětu, jsou ak-
tivní neurony kódující oblast, kde se předmět nachází.

Tento model se blíží simulování procesů, o kterých se domníváme, že
se odehrávají v lidském mozku. Centrum orientace a navigace v prostoru a
prostorová paměť je dle [16] v hipokampu. Existují výpočetní modely hipo-
kampu, např. [1, 27]. Tyto modely však neřeší rozložení oblastí, tj. uzlů pro-
storové mapy ani jejich hierarchii, zaměřují se především na navigaci v pro-
storu. Jejich cílem je simulovat procesy v hipokampu, zatímco my chceme
imitovat lidské chování.

3Informed Hierarchical Topological graph
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Kapitola 4

Model světa a agenta

Model prostorové mapy by měl být nezávislý na konkrétní abstrakci světa a
architektuře agenta. Potřebovali jsme však nějaké jednoduché prostředí pro
jeho vývoj a testování. Rozhodli jsme se vytvořit vlastní virtuální svět a
agenta, který v něm žije - pohybuje se v něm, provádí činnosti a vnímá své
okolí. Abstrakce světa a architektura agenta je popsána v této kapitole.

4.1 Abstrakce světa

Čas světa je diskrétní, probíhá v krocích. Každý krok má určenou dobu
trvání, která záleží na tom, co agent v daném kroku dělal. Např. popojít
o pár metrů trvá sekundy, zatímco přečíst si kapitolu v knížce může trvat i
hodiny. Dobu trvání kroku může vzít model prostorové mapy v potaz. Pro
přibližnou představu je možné říci, že 1 den agenta trvá v průměru 500-1000
kroků simulace.

Virtuální svět je 2D, obsahuje jednu místnost1. Ta je reprezentována jed-
noduchým polygonem, určeným množinou vrcholů. Příklady světů je možné
najít v příloze A, kde jsou zobrazeny všechny testovací světy.

Poloha objektu. Prostor je spojitý2, poloha všech objektů3 ve světě je dána
dvojicí souřadnic < x, y >∈ R

2. Polohu objektu a budeme dále značit axy

resp. ax a ay.

1V dalším textu budeme slovem místnost myslet celý svět, nebude-li řečeno jinak.
2Při implementaci modelu dojde k diskretizaci prostoru, protože numerická přesnost

počítačů je omezená.
3Např. předměty, vrcholy polygonu určujícího místnost, agent apod.
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Vzdálenost. Vzdálenost ve světě je euklidovská, tj. vzdálenost dvou objektů
a, b ve světě je určena vzorcem:

dist(a, b) =
√
(ax − bx)2 + (ay − by)2. (4.1)

Vzdálenost objektů a,b budeme dále značit: dist(a, b). Je bezrozměrná,
pro účely vývoje a testování modelu jsme určili velikost všech předmětů
a agenta jako 1×1. Svět, resp. místnost se vždy vejde do čtverce velikosti
100×100.

Waypoint. Místnost má dané waypointy - místa, která jsou zajímavá z hle-
diska tvaru místnosti, např. kouty, místa dobrého rozhledu apod. Waypoint
je určen svými souřadnicemi. Agent má waypointy místnosti k dispozici. Vy-
užívá je při hledání cesty v nekonvexní místnosti či při náhodném hledání
předmětů. U waypointu je uloženo, kdy jej agent naposledy navštívil.

Viditelnost waypointů. Agent navštívil waypoint, pokud jeho vzdálenost
od waypointu je menší než parametr viditelnost waypointů.

Odchylka waypointu. Když agent při svém pohybu světem má jako cíl
waypoint, nemusí jít přesně na souřadnice waypointu. Může se odchýlit v ose
x i y o hodnotu parametru odchylka waypointu.

Předmět. V prostoru jsou umístěny předměty. Předměty jsou reprezento-
vány pouze jako body, jejich velikost je zanedbána. Agent používá předměty
ke splnění svých cílů. Toto je popsáno v následující kapitole.

Atraktivita předmětu. Předměty mají určenu svou statickou atraktivitu,
tj. nakolik jsou pro agenta zajímavé bez ohledu na činnost, kterou agent právě
provádí. Např. květina s velkým červeným květem bude mít větší atraktivitu
než zelená řasa. Není-li řečeno jinak, je atraktivita všech předmětů rovna 1.

4.2 Architektura agenta

Architektura agenta je převzata z [19] a lehce upravena. Řízení chování agenta
je zjednodušeno, protože pro vývoj modelu není tak podstatné. Naopak jeho
pohyb světem a vnímání okolí je propracovanější.

Afordance. Stejně jako v [19] je vnímání světa agentem postaveno na Gib-
sonově teorii afordancí [8]. Tato percepční teorie říká, že živí tvorové vnímají
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okolní svět a předměty spíše dle toho, k čemu se dají použít, než dle jejich
fyzických vlastností (tvar, velikost, barva). To, k čemu se dá předmět použít,
je vyjádřeno prostřednictvím tzv. afordancí, např. „lze mě nabrousit
, „lze
se mnou krájet
. Nůž tedy není vnímán jako „kus kovu zasazený do dřeva,
asi 15 centimetrů dlouhý
, ale jako předmět, který lze nabrousit a kterým
lze krájet.

Je určeno, jaké afordance každý předmět agentovi nabízí. Činnosti, které
agent provádí, potřebují ke svému provedení určité zdroje, tj. předměty s afor-
dancemi. Činnosti mají určeno, jaké afordance potřebují, aby mohly být
úspěšně splněny. Afordance v našem modelu světa lze chápat i jako jednodu-
ché propojení mezi předměty a činnostmi bez nutnosti přesně specifikovat,
jaké všechny předměty jsou k činnosti třeba a k čemu všemu lze předmět
použít. Výhodou tohoto modelu je rozšiřitelnost, do světa je možné snadno
přidat nové předměty a činnosti.

V průběhu simulace agent ve světě provádí činnosti, kterými splňuje
své záměry. Záměr je nějaký cíl agenta, např. odpočinout si. Je určeno, ja-
kými činnostmi je možné jej splnit, např. lehnout si, posadit se. Když agent
plní záměr, náhodně vybere jednu z činností, kterými jej lze splnit. Pak se
snaží získat zdroje (předměty) nutné k provedení činnosti – vytvoří podzá-
měr Want(affordance). Ten znamená, že agent chce najít předmět s danou
afordancí. ZáměrWant(affordance) agent může splnit úspěšným provedením
jedné z tří činností:

• nalezením předmětu v okolí
• vzpomenutím si, kde se takový předmět nachází, přesunutí k němu a
jeho nalezení
• náhodné hledání
Každá tato činnost se skládá z několika akcí, které mohou obsahovat další

subakce, a není možné ji provést v jednom kroku simulace. Výše zmíněné
činnosti jsou tedy implementovány jako tzv. chytré akce, které si pamatují
aktuální stav a dle něj dokáží určit, jakou subakci má agent vykonat. Strom
akcí a subakcí je na obrázku 4.1. Např. pro náhodné hledání předmětu je
použita chytrá akce SearchRandom. Ta je schopná určit, kam se agent má
přesunout pomocí další chytré akce MoveTo. Teprve akce MoveToPartial je
atomická a lze ji provést v jednom kroku simulace.

Maximální krok agenta. Parametr modelu maximální krok agenta určuje
maximální vzdálenost, o kterou agent změní svoji polohu v jednom kroku
simulace.
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Want(aff)
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Want(aff)
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MoveToPar�al MoveToPar�al

MoveTo Explore

Obrázek 4.1: Strom chytrých akcí a jejich subakcí

Chytré akce jsou:

MoveTo(x,y)
přesun agenta na polohu < x, y >. Nejdříve je nalezena cesta, pokud je
svět konvexní místnost, jedná se o úsečku; pokud svět není konvexní,
jsou použity waypointy a cesta je lomená čára. Každá úsečka je pak
rovnoměrně rozdělena na kratší části tak, aby délka její nejdelší části
byla menší než maximální krok agenta. Díky tomu se agent každé kolo
simulace přesune jen o malou vzdálenost.

SearchRandom(afordance)
náhodné hledání předmětu s danou afordancí. Agent má u každého way-
pointu uložen čas, kdy jej naposledy viděl. Tato akce zajistí, že agent
postupně navštíví všechny waypointy v pořadí dle uloženého času. Za-
čne tím, který nejdéle nenavštívil a skončí u toho, který viděl naposledy.
Toto pořadí je určeno na začátku akce. K přesunu mezi waypointy agent
používá chytrou akci MoveTo.

LookUpInMemory(afordance)
získání předmětu s danou afordancí s využitím prostorové mapy. Agent
si nejdříve vybaví předmět s danou afordancí, který si pamatuje nej-
lépe (to určí prostorová mapa). K tomutu předmětu se přesune pomocí
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chytré akce MoveTo. Pak spustí atomickou akci LookForObject, která
je jen speciálním případem akce Explore.

Execute(činnost)
provedení činnosti. Tato akce je spuštěna pouze tehdy, pokud činnost,
kterou chce agent vykonat, má již všechny zdroje4. Pak agent ověří, zda
všechny zdroje činnosti jsou dostupné, tedy že je v jejich bezprostřední
blízkosti. Pokud ne, přesune se k nim pomocí chytré akce MoveTo.

Atomická akce Efekt

MoveToPartial(x,y) přesun na pozici x,y
ExecuteReal(činnost) provedení činnosti
Explore rozhlédnutí se po okolí
Remember(afordance) vybavení si předmětu z prosto-

rové mapy, který má danou afor-
danci

LookForObject(paměťový fantom) vyhledání předmětu odpovídají-
cího paměťovému fantomu

Tabulka 4.1: Atomické akce

Součástí světa je i množina záměrů a činností, které agent může vykoná-
vat. Ta totiž závisí na předmětech, resp. jejich afordancích, které jsou ve světě
dostupné. Pokud by svět obsahoval příliš mnoho záměrů, které nelze v daném
světě splnit, bude se agent chovat hloupě a data, která bude dostávat prosto-
rová mapa, budou spíše náhodná, než aby připomínala lidské chování. Agent
pak stráví většinu času pohybem mezi waypointy, jak je ukázáno na obrázku
4.2, a hledáním předmětů s afordancemi, které se ve světě nenacházejí. Bude
věnovat méně času a tedy i pozornosti ostatním předmětům.

Na začátku simulace je vygenerován agentův scénář, tj. posloupnost zá-
měrů, kterou agent stále dokola provádí. Scénář záleží pouze na záměrech
definovaných v rámci světa, aby bylo možné provádět testy modelu se stej-
ným scénářem.

Paměť agenta je rozdělena na krátkodobou a dlouhodobou. Dlouhodobá
paměť v našem případě obsahuje pouze prostorovou mapu. Krátkodobá pa-
měť se skládá ze tří částí: procesní části, percepčního pole a paměťové části.

4V současné implementaci má každá činnost pouze jeden zdroj. Pokud by měla více,
bylo by třeba, aby agent uměl předměty přenášet.
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Obrázek 4.2: Mapa ukazující, jak svět agent vnímal. Bílá místa nikdy neviděl,
čím tmavší, tím častěji agent místo viděl. Agent se pohyboval převážně po
waypointech, které jsou v rozích a ve středu.

Procesní část obsahuje právě splňovaný záměr, prováděné činnosti, chytré
akce a subakce, vše uspořádané do stromové struktury. Percepční pole obsa-
huje odrazy zpozorovaných předmětů z vnějšího světa, tzv. fantomy. Pamě-
ťová část obsahuje paměťové fantomy, odrazy předmětů vybavené z dlouho-
dobé paměti.

Fantom. Percepční pole obsahuje fantomy, tj. odrazy předmětů, které agent
právě vnímá. Fantom je reprezentace agentovy myšlenky na předmět. Má
svou intenzitu určující množství pozornosti, kterou agent fantomu věnuje.

Velikost percepčního pole. Agent může v jednom kroku simulace vidět
libovolné množství předmětů, ale je schopen jich vnímat jen omezený po-
čet. Vycházíme z kapacitní teorie pozornosti, která říká, že celková kapacita
lidské pozornosti je omezená [9]. Počet fantomů, které mohou být současně
v percepčním poli, je dán parametrem velikost percepčního pole. Tento pa-
rametr je pro všechny testy roven magickému číslu 7 dle experimentálních
výsledků z [15].

V každém kroku agent dostane množinu předmětů, které vidí. Ta je ur-
čena z agentovy pozice a směru, kterým se dívá, a závisí i na právě prováděné
atomické akci. Protože způsob vnímání okolí je pro model podstatný, rozhodli
jsme se implementovat s lehkou úpravou pokročilý model z počítačové hry
Thief [12]. Výsledný model bere v potaz vzdálenost předmětů od agenta i to,
jak moc by se agent musel otočit, aby se díval přímo na ně.
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(a) Při atomické akci Explore (b) Při ostatních akcích

Obrázek 4.3: Zorná pole určující agentovo vnímání

Zorné pole. Agent má definována tzv. zorná pole. Jsou představována kru-
hovými výsečemi, jejich střed je v místě agenta a jsou orientovány směrem,
kterým se agent dívá. Zorné pole je určeno poloměrem, úhlem a váhou, která
určuje míru vnímavosti agenta na předměty v zorném poli.

Viditelnost předmětu. V každém kroku má každý předmět určenu svou
viditelnost vzorcem (4.2), kde p je předmět, V je množina zorných polí
agenta, které agent právě má, a p ∈ v znamená, že předmět leží v zorném
poli.

viditelnost(p) =
∑
v∈V
p∈v

vaha(v) (4.2)

Množina zorných polí určuje agentův způsob vnímání. Toho jsme vyu-
žili a jsme definovali dvě různé množiny zorných polí. Jednu pro chvíle, kdy
se agent rozhlíží (atomická akce Explore) – obrázek 4.3a, a jednu pro zbylé
případy – obrázek 4.3b. Úhel 360◦ v prvním případě simuluje to, že při roz-
hlížení se agent postupně podívá do všech stran.

Předměty, které mají kladnou viditelnost, agent vidí a jsou předány k dal-
šímu zpracování filtru pozornosti. Poté jsou vytvořeny jejich fantomy a ty
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jsou přidány do percepčního pole. Pokud se v něm udrží alespoň jeden krok
simulace, jsou předány prostorové mapě a procesní části.

Aktuální atraktivita předmětu. Filtr pozornosti upravuje aktuální atrak-
tivitu předmětů. Atraktivita předmětu má dvě složky, statickou a dynamic-
kou. Dynamická atraktivita záleží na atomické akci a činnosti, kterou agent
právě provádí. Dynamická atraktivita nabývá hodnot z intervalu < 0, 1 >,
viz tabulka 4.2. Aktuální atraktivita předmětu je součin statické a dynamické
atraktivity a jeho viditelnosti.

Atomická akce
Dynamická atraktivita předmětu

bez požadované afordance s požadovanou afordancí

Remember 0 0
LookForObject 0 0
MoveToPartial 1 1
Explore 0,5 1
ExecuteReal 0,5 0,75

Tabulka 4.2: Dynamická atraktivita předmětu v závislosti na atomické akci

Pokud je fantom předmětu již v percepčním poli, intenzita fantomu vzroste
o aktuální atraktivitu předmětu. Pokud není, je vytvořen nový fantom a
přidán do percepčního pole s intenzitou odpovídající aktuální atraktivitě
předmětu. Přidání fantomu však není propagováno hned dále (do prostorové
mapy a procesní části). Když jsou zpracovány všechny předměty, které agent
v tomto kroku viděl, jsou fantomy v percepčním poli seřazeny dle intenzity.
Pokud je fantomů více než velikost percepčního pole, jsou fantomy s nejnižší
intenzitou z pole odstraněny. Teprve nyní jsou nově přidané fantomy předány
prostorové mapě a procesní části5.

5Do prostorové mapy a procesní části jsou tedy předány pouze ty fantomy, které se
vešly do percepčního pole.
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Kapitola 5

Model prostorové mapy

Agent popsaný v předchozí kapitole má dlouhodobou paměť, která obsahuje
pouze prostorovou mapu. Tu je možné rozdělit na dvě logické části: paměť
na předměty a vrstva uzlů.

Vrstva uzlů řeší rozložení uzlů v prostoru, tedy pokrytí světa uzly, které
imitují place cells. Má za úkol měnit hustotu uzlů dle změn světa a vytvářet
jejich hierarchii. Paměť na předměty využívá těchto uzlů k ukládání infor-
mací o poloze předmětů1.

Zatímco paměť na předměty je nezávislá na velikosti světa, vrstva uzlů je
navržena pro jeden uzavřený prostor. Zároveň je paměť na předměty nezá-
vislá na konkrétních mechanismech vrstvy uzlů a obráceně. Výsledkem je, že
architekturu jedné části lze změnit bez zásahu do architektury druhé části.
Dalším výsledkem je, že model lze snadno rozšířit pro světy větší než jeden
uzavřený prostor, pokud agent bude znát topologii světa. Toto rozšíření je
podrobněji popsáno v kapitole 7.6.

Následující dvě podkapitoly podrobněji popisují paměť na předměty a
vrstvu uzlů. V dalších dvou podkapitolách jsou představeny dva modely vrstvy
uzlů, které jsme postupně navrhli.

1Vrstvu uzlů lze tak chápat jako podřízenou paměti na předměty.
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5.1 Paměť na předměty

Paměť na předměty řeší ukládání objektů (a potencionálně dalších informací)
k uzlům. Tedy ukládá informace typu: Objekt XY je v uzlu n42 s intenzitou
5,2. Paměť na předměty vychází z práce Tomáše Korenka [2].

Paměťová stopa předmětu. Paměť nepracuje přímo s reálnými předměty,
ale vytváří si jejich kopie tzv. paměťové stopy předmětů. Paměťová stopa je
reprezentace reálného předmětu v agentově dlouhodobé paměti, prostorové
mapě. Je to trojice <předmět, intenzita, poloha>, kde předmět je odkaz na
reálný předmět; intenzita určuje, jak dobře si agent tento předmět pamatuje,
a poloha jsou souřadnice, na kterých se agent domnívá, že se předmět nachází.
Pro každý reálný předmět má paměť nejvýše jednu paměťovou stopu.

Paměťová síť. Mezi paměťovými stopami předmětů a uzly mapy je asocia-
tivní síť, která se vytváří v průběhu simulace, dle toho, jak agent vnímá před-
měty kolem sebe. Paměťová síť je množina trojic <uzel, stopa, intenzita>,
tedy vazeb mezi paměťovými stopami a uzly prostorové mapy, které mají
svou intenzitu. Intenzita je nezáporné reálné číslo.

Typ vjemu Způsob vzniku

ObjectNoticed Agent vidí předmět, který minulý krok simulace
neviděl

ObjectNoticedAgain Agent vidí předmět, který viděl již v předchozím
krok simulace

ObjectFound Agent nalezl předmět jako výsledek chytré akce
LookUpInMemory

ObjectNotFound Agent nenalezl předmět tam, kde ho hledal při
chytré akci LookUpInMemory

ObjectUsed Agent předmět použil, tento vjem není vytvářen a
zpracováván v průběhu vnímání, ale při provádění
atomické akce ExecuteReal

Tabulka 5.1: Typy vjemu

Dosah učení. Parametr modelu dosah učení určuje velikost okolí vjemu při
učení paměťové sítě. Do okolí padnou pouze uzly ve vzdálenosti menší než
dosah učení.
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V každém kroku je paměti předložena množina vjemů (může být prázdná).
Vjem je trojice <předmět, poloha, intenzita>. Vjem má svůj typ daný udá-
lostí, kterou byl vyvolán, jejich přehled je v tabulce 5.1. Každý typ má určený
koeficient, kterým je vynásobena intenzita vjemu před jeho zpracováním pro-
storovou mapou, tyto koeficienty jsou parametry modelu.

Proces zpracování vjemu prostorovou mapou je shrnut v algoritmu 1.
V prvním kroku je určena paměťová stopa uchovávající informaci o před-
mětu. Pokud není nalezena, je vytvořena nová.

Algoritmus 1 Zpracování vjemu pamětí na předměty
1: určení paměťové stopy předmětu
2: zvýšení intenzity paměťové stopy o intenzitu vjemu
3: nodes← všechny uzly, do jejichž okolí vjem padl dle dosahuceni

4: for all n ∈ nodes do
5: Δη ← η(n, vjem) dle vzorce (5.1)
6: zvýšení intenzity vazby mezi paměťovou stopou a uzlem n o Δη
7: end for
8: vjem je předán vrstvě uzlů k dalšímu zpracování

V kroku 5 je určena intenzita, o kterou bude zvýšena vazba mezi pamě-
ťovou stopou a uzlem dle vzorce:

Δη(node, vjem) = η(vjem)× norm(dist(node, vjem))∑
n∈nodes norm(dist(n, vjem))

, (5.1)

kde nodes je množina všech uzlů, do jejichž okolí vjem padl, a dist je
vzdálenost uzlu od polohy vjemu. Funkce norm je libovolná klesající funkce
mající obor hodnot < 0, 1 >, např. nepřímá úměra norm(x) = 1/max(1, x)
či Gaussova funkce.

Prostorová mapa je schopna určit, kde se nacházejí předměty, které agent
dříve viděl či použil. informace o poloze předmětu je uložena ve výše zmíněné
asociativní síti. Čím blíže je předmět nějakému uzlu mapy, tím vyšší je inten-
zita vazby mezi nimi. Když agent hledá předmět mající nějakou affordanci,
provede se algoritmus 2. V kroku 2 je spočítána poloha předmětu z informací
uložených v asociativní síti. Poloha předmětu je vážený centroid všech uzlů,
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Algoritmus 2 Vzpomenutí si na předmět
1: Vybrání paměťové stopy s nejvyšší intenzitou, která má požadovanou
affordanci

2: Aktualizace informace o poloze předmětu v paměťové stopě
3: Paměťová stopa je předána paměťové části krátkodobé paměti, která z
ní vytvoří paměťového fantoma

které mají vazbu na paměťovou stopu, váhou je intenzita vazeb:

cw(stopa) =

∑
n∈stopa

nxy × η(vazba(stopa, n))

∑
n∈stopa

η(vazba(stopa, n))
. (5.2)

Zapomínání asociativní sítě. V každém kroku simulace je snížena inten-
zita paměťových stop a intenzita všech vazeb mezi paměťovými stopami a
uzly prostorové mapy.
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5.2 Vrstva uzlů

Vrstva uzlů je část prostorové mapy zodpovědná za rozmístění uzlů v pro-
storu a změnu jejich počtu a rozmístění v čase. Dále obsahuje mechanismy
pro změnu počtu uzlů a vytváření hierarchie.

Okamžitá naplněnost uzlu. Uzel prostorové mapy má vazby na paměťové
stopy. Tyto vazby mají svou intenzitu. Okamžitá naplněnost uzlu je součet
intenzit všech vazeb uzlu na paměťové stopy. Představuje míru jeho důleži-
tosti pro paměť na předměty. Čím více paměťových stop využívá uzel a čím
intenzivnější jsou, tím méně by se měla měnit jeho poloha.

Okamžitá naplněnost uzlu závisí přímo na vazbách na paměťové stopy.
Když klesá jejich intenzita, klesá stejně i okamžitá naplněnost. Není tedy
možné model dostatečně parametrizovat tak, aby okamžitá naplněnost uzlu
klesala rychleji či pomaleji, než intenzita vazeb.

Naplněnost uzlu. Naplněnost je vlastnost uzlu, která záleží přímo na oka-
mžité naplněnosti uzlu. Při vytvoření nového uzlu je jeho naplněnost rovna
nule. V průběhu simulace se mění, kdykoli je zvýšena intenzita vazby mezi
uzlem a paměťovou stopou, je stejně zvýšena i naplněnost uzlu. V každém
kroku simulace je naplněnost uzlu snížena o parametr rychlost klesání napl-
něnosti, nemůže ale klesnout pod nulu. Naplněnost uzlu node budeme dále
ve vzorcích označovat znakem μ(node).

Rychlost klesání naplněnosti. Parametr modelu rychlost klesání naplně-
nosti uzlu určuje, jak rychle bude naplněnost uzlu klesat.
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5.3 Model založený na Kohonenově mapě

Většina modelů paměti, zmíněných v třetí kapitole, využívá samoorgani-
zační Kohonenovy mapy [10]. Kohonenova mapa je model neuronové sítě
učící se bez učitele, využívá soutěžní strategii učení. Neurony jsou v Kohone-
nově mapě uspořádány do topologické struktury, nejčastěji do dvourozměrné
mřížky. Tím je určeno, jaké neurony spolu sousedí. Okolím neuronu Ns(c)
velikosti s neuronu c pak rozumíme jeho sousedy a další neurony, jejichž
vzdálenost v topologii je menší než s:

Ns(c) = {j : d(j, c) ≤ s}, (5.3)

kde d(j, c) je vzdálenost v topologické struktuře. Neurony Kohonenovy
mapy při učení soutěží o to, který z nich bude aktivní při daném vstupu.
Vítězným neuronem se stane ten, který se nejvíce podobá vstupu. Jeho váha
a váhy neuronů v jeho okolí jsou upraveny. Ostatní neurony jsou neaktivní
a neučí se. Kohonenova mapa a další modely samoorganizačních map jsou
popsány např. v [21].

Obrázek 5.1: Počáteční pokrytí světa uzly uspořádanými do čtvercové mřížky.

Kohonenova mapa by měla splňovat naše požadavky. Umí rozmístit uzly
do hustoty odpovídající rozmístění předmětů v prostoru. Umí se učit online,
každý vjem agenta je možné chápat jako prvek trénovací množiny dat. Na-
vrhli jsme tedy model vrstvy uzlů založený na Kohonenově mapě.
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Koeficient učení. Rychlost učení Kohonenovy mapy je parametrizovatelná.
Navržený model toho využívá, koeficient učení určuje tuto rychlost.

Na začátku je prostor pokryt Kohonenovou mapou, uzly jsou uspořádány
do čtvercové mřížky, viz obrázek 5.1. Pokaždé, když je vjem předán ke zpra-
cování, provede se trénování Kohonenovy mapy dle algoritmu 3.

Algoritmus 3 Zpracování vjemu

1: nodewin ← vyhrávající uzel (nejbližší k poloze vjemu)
2: queue← {nodewin}
3: while queue �= ∅ do
4: n← first(queue)
5: queue← queue \ {n}
6: změna polohy n dle vzorce 5.5
7: queue← sousedi n (pokud nebyli ještě trénováni)
8: end while
9: vjem je předán vrstvě uzlů k dalšímu zpracování

Vyhrávající uzel nodewin je určen dle vzdálenosti mezi uzlem a vjemem:

nodewin = argmin
node∈nodes

dist(node, vjem). (5.4)

V algoritmu je na řádce 6 změněna poloha uzlu mapy. Uzel je posunut
směrem k poloze vjemu o Δxy(n, vjem) dle vzorce:

Δxy(n, vjem) = coefneighbour(n, node)× coeflearn × dist(n, vjem), (5.5)

kde coefneighbour je vzdálenost mezi vyhrávajícím uzlem a právě trénova-
ným uzlem v Kohonenově mapě a coeflearn je koeficient učení Kohonenovy
mapy. Vzorec (5.5) je analogií učení Kohonenovy mapy.

Tímto algoritmem by se měla prostorová mapa v průběhu simulace naučit
rozmístění předmětů ve světě a přizpůsobit se mu. Uzly mapy se postupně
přesunou do míst s velkou četností vjemů a rozmístění uzlů by se tak mělo v
čase postupně blížit rozmístění předmětů.
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(a) Po 1000 krocích (b) Po 4000 krocích

Obrázek 5.2: Test modelu a ukázka jeho přeučení

Test modelu (obrázek 5.2) ukázal, že k tomu skutečně dojde, ale více, než
bychom chtěli. Problém, který nastal je, že se síť pro naše potřeby „přeučila

– uzly se časem všechny přesunuly k předmětům a prostor bez předmětů
zůstal prázdný, bez uzlů. Navrhli jsme dvě řešení:

• Umělé předměty - přidání umělých předmětů, které se budou snažit
držet původní rozložení uzlů Kohonenovy mapy
• Odpudivost uzlů - uzly mapy se budou vzájemně odpuzovat, aby se
nenahromadily všechny v jednom místě

Výše zmíněná řešení jsme vyzkoušeli v jednoduché čtvercové místnosti.

5.3.1 Umělé předměty

Toto řešení přidává do světa další předměty, agent je nevyužívá k plnění
svých záměrů, pouze je vnímá a mění dle nich svou prostorovou mapu. Umělé
předměty musí mít nižší atraktivitu než reálné předměty, aby neměly na pro-
storovou mapu větší vliv než opravdové předměty.

Umělé předměty jsou do světa přidány na začátku, při vytváření čtver-
cové sítě. V každém místě, kde je uzel sítě, je vytvořen jeden umělý předmět.
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Agent je bude vnímat stejně jako ostatní předměty, v průběhu simulace bu-
dou k sobě přitahovat uzly sítě stejně jako reálné předměty. Tím by měly udr-
žet Kohonenovu mapu roztaženou i v místech, kde reálné předměty nejsou.

(a) Po 500 krocích (b) Po 1000 krocích

Obrázek 5.3: Test modelu s umělými předměty

Výsledek testu je na obrázku 5.32. Uzly mapy se v průběhu simulace sta-
hují do středu místnosti. Mapa se stahuje do středu místnosti bez ohledu na
vliv umělých předmětů. Důvodem je to, že těžiště všech umělých předmětů
je ve středu místnosti. Tomu bychom mohli zabránit zvýšením atraktivity
umělých předmětů, které jsou na kraji místnosti. Jednoduchým protipříkla-
dem takového řešení je místnost, která bude mít objekty pouze na kraji
(na zdech, v rozích). Pak bychom potřebovali zvýšit atraktivitu umělých
předmětů uprostřed místnosti resp. obecně bychom museli zvýšit atrakti-
vitu umělých předmětů v místech, kde nejsou reálné předměty. Tím jsme
převedli původní problém hledání oblastí s vyšším počtem předmětů na pro-
blém opačný, tj. na hledání oblastí bez předmětů. Řešení s použitím umělých
předmětů tedy nevyhovuje.

2Další výsledky testů s různou hodnotou atraktivity umělých předmětů jsou na přilo-
ženém DVD.
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5.3.2 Odpudivost uzlů

Do modelu jsme přidali vzájemnou odpudivost uzlů sítě. V každém kroku
simulace se uzly, které jsou příliš blízko u sebe, odpuzují.

Síla odpudivosti. Parametr modelu síla odpudivosti určuje míru s jakou se
budou uzly odpuzovat.

Vzájemná odpudivost dvou uzlů závisí na síle odpudivosti, na vzdále-
nosti uzlů a jejich naplněnosti. Uzel s vysokou naplněností se bude nacházet
v místě, kde je hodně předmětů. V takových místech by hustota uzlů měla
být větší, a proto je nutné, aby v takových místech byla vzájemná odpudivost
uzlů menší.

odpudivost(ni, nj) =
silaodpudivost

dist(ni, nj)2 × μ(ni)× μ(nj)
(5.6)

Naplněnost uzlu lze při určování vzájemné odpudivosti chápat jako ana-
logii k hmotnosti těles, s tím rozdílem, že odpudivost dvou uzlů je nepřímo
úměrná součinu jejich naplněností. Odpudivost je dána vzorcem (5.6), kde
silaodpudivost je parametr síla odpudivosti. V každém kroku simulace je spoč-
tena vzájemná odpudivost uzlů. Tím jsou určeny všechny odpudivé síly, které
na uzly působí. Poloha uzlů je pak upravena dle těchto sil:

Δxy(node) =

∑
n∈nodes odpudivost(n, node)

max(1, μ(node))
. (5.7)

Výsledek testu je na obrázku 5.43. Ukazuje, že odpudivost skutečně roz-
prostře uzly po celé místnosti. Objevil se však jiný problém – odpudivé
síly deformují Kohonenovu mapu do stavu, kdy její následující učení ne-
dává smysl. Síť se překroutí tak, že uzly (na obrázku 5.4 červeně vyznačené),
které jsou ve virtuálním světě vedle sebe, jsou v síti daleko od sebe a obráceně.

Dříve zmíněný problém přeučení skutečně nastal a dvě rozdílná řešení jej
nedokázala uspokojivě vyřešit. Model založený na Kohonenově mapě jsme
tedy zamítli.

3Další výsledky testů s různou hodnotou síly odpudivosti jsou na přiloženém DVD.
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(a) Celá místnost s naznačeným
výřezem

(b) Výřez

Obrázek 5.4: Test modelu založeného na Kohonenově mapě s odpudivostí
uzlů.
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5.4 Gravitační model

Inspirováni použitím odpudivosti v předchozím modelu, rozhodli jsme se vy-
tvořit model založený pouze na přitažlivosti a odpudivosti. Tedy uzly mapy
budou přitahovány k vjemům a zároveň se budou vzájemně odpuzovat. Obě
síly budou brát v potaz naplněnost uzlu.

Model dále obsahuje myšlenku, že i když člověk vnímá předměty v jeden
okamžik, ukládání do paměti probíhá postupně. Tato myšlenka je do modelu
zapracována tak, že vjem je sice dodán prostorové mapě v jednom konkrét-
ním kroku simulace, ale mapa si jej uloží a učí se dle něj několik následujících
kroků.

5.4.1 Vytvoření vrstvy uzlů

Na začátku simulace si agent vytvoří prvotní prostorovou mapu, která neob-
sahuje žádné informace o předmětech ani o jejich rozmístění ve světě. Obsa-
huje uzly, rozmístěné pouze dle geometrie místnosti. Jejich počet a způsob
rozložení je parametrizovatelný.

Hustota mapy. Parametr modelu hustota mapy určuje počet uzlů, které
jsou do místnosti umístěny při vytváření mapy. Pokud je počáteční rozložení
mapy pravidelná mřížka, pak hustota mapy určuje, jak daleko od sebe mají
dva uzly být. Jeden uzel pokrývá oblast velikosti čtverce hustoty.

Počáteční odchylka mapy. Parametr modelu počáteční odchylka mapy ur-
čuje způsob počátečního rozmístění uzlů v prostoru. Ukázalo se, že tento
parametr nemá vliv na rozložení uzlů po delší době simulace4.

Uzly mohou být rozmístěny zcela náhodně či pravidelně ve čtvercové
mřížce s náhodnou odchylkou. Náhodná odchylka může být i nulová, čímž je
dosaženo pravidelného rozložení uzlů. Ukázky počátečního rozmístění uzlů
jsou na obrázku 5.5.
Pokud je rozmístění uzlů zcela náhodné, je z hustoty mapy odvozen počet

uzlů dle vzorce (5.8), kde obsah(mistnost) je obsah polygonu reprezentující
místnost a hustota je hustota mapy.

pocet =
obsah(mistnost)

hustota2
(5.8)

4To je způsobeno odpudivostí uzlů.
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(a) Pravidelná mřížka (b) Pravidelná mřížka s od-
chylkou 3

(c) Zcela náhodně

Obrázek 5.5: Počáteční rozložení uzlů. Další ukázky jsou na přiloženém DVD.

5.4.2 Stopa vjemu

Gravitační model se učí z vjemů postupně. K tomu využívá tzv. stopy vjemu.
Ty představují určitou míru pozornosti, kterou agent věnuje jednomu před-
mětu, tedy krátkodobě uložený vjem, který chvíli trvá, a prostorovou mapu
postupně mění.

Stopa vjemu. Když je v určitém kroku simulace prostorové mapě předán
vjem ke zpracování, mapa si jej uloží a učí se dle něj několik dalších kroků
simulace. Takto uložený vjem budeme nazývat stopou vjemu. Stopa vjemu je
dvojice <paměťová stopa, intenzita>, kde paměťová stopa, je paměťová stopa
předmětu, který vjem vyvolal. Intenzita stopy vjemu je při jejím vytvoření
odvozena z intenzity vjemu a v průběhu času klesá. Intenzita určuje míru,
s jakou bude stopa vjemu ovlivňovat prostorovou mapu.

Vliv vjemu. Při vytvoření stopy vjemu je určena její intenzita. Ta závisí
na intenzitě původního vjemu a na tzv. vlivu vjemu. To je parametr modelu,
který ovlivňuje rychlost učení prostorové mapy. Budeme jej dále značit η0.

Stopa vjemu postupně slábne. Typicky během několika kroků simulace
klesne její intenzita z počáteční hodnoty blízko k nule. Jak dlouho stopa
v mapě zůstane, závisí na dvou parametrech: míře slábnutí a limitu zmizení.
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Míra slábnutí. Parametr modelu míra slábnutí určuje rychlost klesání in-
tenzity. Ovlivňuje, jak dlouho stopa vjemu existuje.

Limit zmizení. Parametr modelu limit zmizení určuje, kdy stopa vjemu
zmizí z prostorové mapy.

Zpracování příchozího vjemu je tedy pouze vytvoření stopy vjemu s od-
kazem na paměťovou stopu. Pokud v daném místě již stopa vjemu je, její
intenzita je zvýšena. Počáteční intenzita stopy, resp. zvýšení intenzity, je
dáno vzorcem:

η(stopa) = η0 × η(vjem). (5.9)

Dosah přitažlivosti. Parametr modelu dosah přitažlivosti určuje, na jakou
vzdálenost jsou přitahovány uzly mapy k stopám vjemu. Vzdálenější uzly
nejsou přitahovány.

Síla přitažlivosti. Parametr modelu síla přitažlivosti určuje, jak velkou mí-
rou budou uzly prostorové mapy přitahovány ke stopě vjemu.

Algoritmus 4 Jeden krok simulace pro stopu vjemu

1: nodesaround ← všechny uzly v okolí stopy dle dosahpritazlivost

2: for all node ∈ nodesaround do
3: nodexy ← nodexy +Δxy dle vzorce (5.11)
4: end for
5: for all node ∈ nodesaround do
6: Δη ← η(node, stopa) dle vzorce (5.12)
7: zvýšení intenzity vazby node - paměťová stopa předmětu o Δη
8: end for
9: η(stopa)← η(stopa)× ηfade

10: if η(stopa) < ηforget then
11: zmizení stopy vjemu
12: end if

Jeden krok simulace stopy vjemu je popsán v algoritmu 4. V jeho prvním
kroku je zkonstruována množina okolních uzlů:

nodesaround = {n ∈ nodes; dist(n, stopa) < dosahpritazlivost}. (5.10)

33



Na řádku 3 je použita změna polohy uzlu Δxy, je dána vzorcem:

Δxy(node, stopa) =
η(stopa)

η0
× silapritazlivost

dist(node, stopa)2 × μ(node)
. (5.11)

Na řádcích 6 a 7 je zvýšena intenzita vazby mezi uzlem a paměťovou
stopou5. Zvýšení je dáno podobným vzorcem jako (5.1) s jediným rozdílem,
že místo s vjemem se pracuje s jeho stopou:

Δη(node, stopa) = η(stopa)× norm(dist(node, stopa))∑
n∈nodesaround

norm(dist(n, stopa))
, (5.12)

kde nodesaround je množina všech uzlů v okolí stopy vjemu. Funkce norm
je libovolná klesající funkce mající obor hodnot < 0, 1 >, např. nepřímá
úměra norm(x) = 1/max(1, x) či Gaussova funkce.

Na konci algoritmu jsou použity dva parametry modelu: limit zmizení
ηforget a míra slábnutí ηfade.

5.4.3 Odpudivost uzlů

V každém kroku simulace se uzly, které jsou příliš blízko u sebe, odpuzují.

Dosah odpudivosti. Parametr modelu dosah odpudivosti určuje, na jakou
vzdálenost se uzly mapy ještě odpuzují. Vzdálenější uzly se neodpuzují.

Síla odpudivosti. Parametr modelu síla odpudivosti určuje, s jakou mírou
se uzly mapy odpuzují. Působí jako opak síly přitažlivosti.

Vliv naplněnosti. Parametr modelu vliv naplněnosti určuje, jak velký vliv
má naplněnost uzlu na jeho odpudivost s ostatními uzly.

Limit pohybu uzlu. Parametr modelu limit pohybu určuje maximální mož-
nou změnu polohy uzlu v jednom kroku simulace.

5Nejedná se o stopu vjemu ale o paměťovou stopu předmětu definovanou v kapitole
5.1.
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Změna polohy uzlu kvůli odpudivosti je součet odpudivých sil okolních
uzlů a je nepřímo úměrná naplněnosti uzlu. Nejdříve jsou určeny okolní uzly
jako množina:

nodesaround = {n ∈ nodes; dist(n, stopa) < dosahodpudivost}. (5.13)

Pro všechny okolní uzly je spočtena vzájemná odpudivost dle vzorce:

odpudivost(ni, nj) =
silaodpudivost

dist′(ni, nj)2 × μ′(ni)× μ′(nj)
, (5.14)

kde

dist′(a, b) = max(1, dist(a, b)), (5.15)

μ′(node) = max(μvliv , μ
′(node)). (5.16)

Funkce max jsou použity, aby zabránily dělení nulou a snížily vliv velmi
malé vzdálenosti mezi dvěma uzly a velmi malé naplněnosti na odpudivost
uzlů. Výsledky s různými hodnotami vlivu naplněnosti jsou v kapitole 6.2.

Po určení všech odpudivých sil, které na uzly působí, jsou polohy uzlů
upraveny dle těchto sil a jejich aktuální naplněnosti:

Δxy(node) =

∑
n∈nodes odpudivost(n, node)

max(1, μ(node))
. (5.17)

Funkce max je ve vzorci opět použita, aby zabránila dělení nulou a příliš
velkým změnám polohy uzlů pro μ(node)→ 0. Přesto je možné, že se v jed-
nom kroku simulace nasčítají takové odpudivé a přitažlivé síly, že by změna
polohy uzlu mohla být příliš velká. Nechceme, aby kvůli krátkodobým sta-
vům sítě 6 uzly příliš měnily svou polohu.

Přidali jsme tedy omezení na maximální možný pohyb uzlu - parametr
modelu limit pohybu. Pokud by se poloha uzlu měla změnit v jednom kroku
simulace o více než tento limit, změní se pouze o tento limit. Alternativním
řešením by bylo zmenšit parametry síla odpudivosti a síla přitažlivosti a pro-
vést více kroků simulace. To je však velmi náročné na výkon a výše uvedené
řešení toto vlastně imituje.

6Např. při vytvoření nového uzlu prostorové mapy.
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5.4.4 Omezení pohybu uzlů

Následkem odpudivosti uzlů je možné, že se model bude snažit přesunout
uzel mimo svět, tj. vně polygonu, který svět reprezentuje. V tom případě
je uzel umístěn na okraj světa, tj. na hranu polygonu v místě jejího průse-
číku s úsečkou představující plánovanou trajektorií uzlu. Pokud se v dalších
krocích simulace bude model opět snažit přesunout uzel vně polygonu, bude
jeho trajektorie promítnuta na hranu polygonu, na které uzel leží. Uzel tak
bude „klouzat
 po hraně polygonu, jak je ukázáno na obrázku 5.6.

plánovaný
posun uzlu
vně polygonu

oprava

výsledný
posun uzlu
po hraně polygonu

hrana
polygonu

Obrázek 5.6: Změna posunu uzlu, když narazí na hranu polygonu.

5.4.5 Vytváření uzlů

Je žádoucí, aby se počet uzlů prostorové mapy v průběhu simulace měnil, a
to dle počtu předmětů, které agent viděl a použil, tj. dle četnosti a inten-
zity vjemů. Mapa tedy vytváří nové uzly a zapomíná existující uzly. Nové
uzly jsou vytvářeny stopami vjemu, pravděpodobnost, že stopa vjemu vy-
tvoří nový uzel, závisí na její intenzitě. Zapomínání uzlů se děje v každém
kroku simulace, resp. v každém kroku simulace je určitá pravděpodobnost,
že dojde k zapomenutí uzlu.

Cena vytvoření uzlu. Vytvoření nového uzlu stojí určité množství inten-
zity stopy vjemu. Toto množství budeme nazývat cena vytvoření uzlu a dále
jej budeme značit costcreate.

Odchylka vytvoření uzlu. Parametr modelu odchylka vytvoření uzlu ur-
čuje, jak daleko od stopy vjemu může být nový uzel vytvořen. Pokud bude
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roven nule, budou všechny uzly vytvářeny přesně v poloze stopy vjemu. To
by vedlo k dříve uvedeným problémům s vysokou odpudivostí.

Počáteční naplněnost uzlu. Parametr modelu počáteční naplněnost uzlu
určuje počáteční naplněnost uzlu.

Rozšířili jsme jeden krok simulace pro stopu vjemu – algoritmus 4 – o vy-
tváření nových uzlů, algoritmus 5.

Algoritmus 5 Vytváření uzlů v rámci stopy vjemu

1: pcreate ← pravděpodobnost vzniku nového uzlu daná vzorcem (5.18)
2: r ← náhodné číslo r ∈< 0, 1 >
3: if r < pcreate then
4: vytvoření nového uzlu
5: vytvoření vazby uzlu na paměťovou stopu předmětu
6: η(stopa)← η(stopa)− costcreate

7: end if

Na řádku 1 je použita pravděpodobnost vytvoření nového uzlu, ta je dána
vzorcem:

pcreate(η(stopa), costcreate) =
η(stopa)− costcreate

costcreate
. (5.18)

Nově vytvořený uzel bude mít stejnou polohu jako stopa vjemu s ná-
hodnou odchylkou ∈< −Δ,Δ >, kde Δ je odchylka vytvoření uzlu. Jeho
naplněnost bude počáteční naplněnost uzlu. Bude vytvořena vazba mezi uz-
lem a paměťovou stopou předmětu, která je součástí stopy vjemu, která uzel
vytvořila.

5.4.6 Zapomínání uzlů

Cena zapomenutí uzlu. Zapomenutí uzlu stojí určité množství energie na
zapomínání. Toto množství budeme nazývat cena zapomenutí uzlu a dále jej
budeme značit costforget.

Míra zapomínání uzlů. Parametr modelu míra zapomínání uzlů určuje,
jak rychle bude prostorová mapa zapomínat uzly.
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K zapomenutí může dojít v každém kroku simulace. Vrstva uzlů akumu-
luje tzv. energii na zapomínání eforget. Na začátku je rovna nule a v průběhu
simulace roste. V každém kroku je zvýšena o hodnotu parametru míra zapo-
mínání uzlů. Dále je určena pravděpodobnost zapomenutí uzlu pforget:

pforget =
eforget − costforget

costforget
. (5.19)

Pokud má dojít k zapomenutí uzlu, je vybrán náhodný uzel a ten je
odstraněn z prostorové mapy včetně všech jeho vazeb na paměťové stopy.
Proces zapomínání uzlu je popsán algoritmem 6.

Algoritmus 6 Zapomínání uzlů
1: eforget ← eforget + rateforget

2: pforget ← pravděpodobnost zapomenutí uzlu daná vzorcem (5.19)
3: r ← náhodné číslo r ∈< 0, 1 >
4: if r < pforget then
5: node← náhodně vybraný uzel
6: eforget ← eforget − costforget

7: zapomenutí uzlu
8: lokální simulace odpudivosti v okolí smazaného uzlu
9: end if

Když je z mapy odstraněn uzel, nechává za sebou prázdné místo. Tím
může dojít k narušení naučeného rovnoměrného rozložení uzlů v prostoru.
Část prostorové mapy kolem odstraněného uzlu by bylo vhodné přeučit, tj.
přemístit uzly tak, aby byly opět rovnoměrně rozdělené. Proto je při smazání
uzlu provedeno několik lokálních kroků simulace, kdy je prováděno pouze
odpuzování uzlů v okolí odstraněného uzlu. Tento proces má dva parametry:
počet opakování a velikost okolí.

Počet opakování. Parametr modelu počet opakování určuje počet opako-
vání lokálních kroků simulace.

Velikost okolí. Parametr modelu velikost okolí určuje velikost okolí, tj.
uzly, jejichž poloha se mění při krocích lokální simulace.

5.4.7 Cena vytvoření a zapomenutí uzlu

Chtěli bychom, aby počet uzlů mapy se po určité době ustálil a aby tento po-
čet reflektoval četnost vjemů. V okamžiku, kdy agent místnost opustí, počet
uzlů mapy měl by začít postupně klesat. Prostorová mapa nebude dostávat
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žádné vjemy a tedy nebude ani vytvářet nové uzly, bude je pouze zapomí-
nat. Klesání počtu uzlů by mělo být pozvolné a zpomalovat se. Počet uzlů
by neměl klesnout na nulu.

Výše uvedenou cenu vytvoření a zapomenutí uzlu můžeme určit mnoha
způsoby. Může být konstantní či může různými způsoby záviset na aktuálním
počtu uzlů. V této kapitole uvedeme různé možnosti, ukážeme výsledky testů
a vybereme nejlepší řešení.

Konstantní cena

Nejjednodušší možností je určit cenu jako konstantu, která se průběhu simu-
lace nebude měnit. Nemůže záviset na čase, protože počet předmětů ve světě
se může měnit zcela náhodně, tedy ubývat i přibývat. Nemůžeme tedy říci,
že cena roste s dobou, kterou agent v místnosti strávil.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.7: Test konstantní ceny

Výsledek testu konstantní ceny je na obrázku 5.77. Oba grafy zobrazují
počet uzlů prostorové mapy v čase. Na konkrétní hodnotě nezáleží, testy s ji-
nými hodnotami ceny mají obdobné výsledky8. Pokud je cena konstantní, v
místnosti s větším počtem předmětů uzly neustále přibývají. V místnosti s
malým počtem předmětů uzly mizí a jejich počet klesá až k nule. Je tedy
zřejmé, že cena nemůže být konstantní.

7Osa y má na levém a pravém grafu různé měřítko. Důležitá je však především mono-
tónnost funkcí

8Jsou na přiloženém DVD.
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Polynomiální závislost na počtu uzlů

Chtěný počet uzlů. Ze vzorce (5.8) je určen počáteční počet uzlů. Chtěný
počet uzlů ndesired je počet uzlů, ke kterému by se měl aktuální počet uzlů
blížit. Je to konstanta rovná dvojnásobku počtu uzlů, které jsou do prostoru
umístěny při vytváření prvotní mapy.

Definujme cenu vytvoření uzlu costcreate, resp. zapomenutí uzlu costforget,
jako funkci závislou na ndesired a aktuálním počtu uzlů nc. Pro jednoduchost
budou tyto funkce symetrické dle osy y, costcreate bude rostoucí a costforget

klesající. Tím zabráníme přílis velkým a rychlým změnám počtu uzlů. Defi-
nujme funkce takto:

costcreate(ndesired, nc) = η0 × ndesired

nc
, (5.20)

costforget(ndesired, nc) = η0 × nc

ndesired
, (5.21)

kde η0 je parametr modelu vliv vjemu.
Výsledky testů jsou na obrázku 5.8. Ukazují, že takto definované ceny by

fungovaly pro dobu, kdy se agent pohybuje ve světě. V kroku 5000 opustil
místnost a počet uzlů v grafu 5.8a resp. 5.8b během 10000 resp. 15000 kroků
klesl téměř na nulu.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.8: Test lineární ceny, agent opustil místnost v kroku 5000.
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Je třeba zabránit klesnutí počtu uzlů na nulu. Pokud změníme chtěný
počet uzlů ndesired, situaci nevyřešíme. Definujme funkce jako kvadratické
takto:

costcreate(ndesired, nc) = η0 × (ndesired

nc
)2, (5.22)

costforget(ndesired, nc) = η0 × ( nc

ndesired

)2. (5.23)

Výsledky testů jsou na obrázku 5.9. Klesání počtu uzlů vlivem zapomí-
nání v době, kdy agent opustil místnost, splňuje požadavky, alespoň pokud
tato doba je pouze několikanásobek doby, kterou agent v místnosti strávil.
V době, kdy agent byl v místnosti, počet uzlů rostl, přestože zobrazený test
byl proveden v místnosti obsahující pouze jeden předmět. To je způsobeno
tím, že cena definovaná vzorcem (5.22) resp. (5.23) příliš mění počet uzlů
tak, aby byl co nejvíce roven chtěnému počtu uzlů ndesired. Zvyšování stupně
polynomu to jen urychlí.

Obrázek 5.9: Test kvadratické ceny v místnosti EmptyRoom, agent opustil
místnost v kroku 5000.
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Exponenciální závislost na počtu uzlů

Definujme funkce takto:

costcreate(ndesired, nc) = coef1 × 3
coef2 × nc − ndesired

ndesired , (5.24)

costforget(ndesired, nc) = coef1 × 3
−coef2 × nc − ndesired

ndesired . (5.25)

Hodnotu koeficientu coef1 jsme určili pevně, je rovna hodnotě parametru
vliv vjemu η0. Provedli jsme testy různých hodnot koeficientu coef2, výsledky
jsou na obrázcích 5.10, 5.11, 5.12 a 5.13. Vyplývá z nich, že coef2 určuje míru,
s jakou se počet uzlů bude blížit chtěnému počtu uzlů ndesired. Po dosažení
rovnovážného počtu uzlů určuje coef2, jak moc bude počet uzlů fluktuovat.
Čím je coef2 vyšší, tím rychleji se počet uzlů blížit ndesired a tím menší je
fluktuace. Nejlepší se jeví hodnota coef2 = 1.

Provedli jsme ještě test zapomínání, tedy test s dlouhou dobou, kdy je
agent mimo místnost. Jeho výsledky jsou na obrázku 5.14. Ukazují, že takto
definované ceny si se zapomínáním nedokáží vůbec poradit, počet uzlů klesá
příliš rychle a brzy dosáhne hodnoty nula.

Jako řešení jsme zvolili součet dvou exponenciálních funkcí (5.24) s růz-
nými hodnotami coef1 a coef2. Označme zobecnění funkce (5.24) takto:

costcoef1
coef2
(ndesired, nc) = coef1 × 3

coef2 × nc − ndesired

ndesired . (5.26)

Pak definujme cenu vytvoření a zapomenutí uzlu takto:

costcreate(ndesired, nc) = costη01 (ndesired, nc) + cost
1

10000
22 (ndesired, nc), (5.27)

costforget(ndesired, nc) = costη01 (ndesired, nc) + cost
1

10000
−22 (ndesired, nc). (5.28)

Výsledky testu pro takto definovanou cenu jsou na obrázku 5.15.
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(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.10: Test exponenciální ceny pro coef2 = 2
5 .

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.11: Test exponenciální ceny pro coef2 = 1.
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(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.12: Test exponenciální ceny pro coef2 = 2.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.13: Test exponenciální ceny pro coef2 = 4.
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(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.14: Test exponenciální ceny pro coef2 = 1 včetně zapomínání,
agent opustil místnost v kroku 5000.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 5.15: Test ceny jako součtu exponenciel, agent opustil místnost
v kroku 5000.

5.4.8 Vytváření míst

V průběhu simulace se mění hustota uzlů v různých částech světa. Chtěli
bychom, aby agent rozpoznal ty části světa, kde je hustota uzlů9 větší, a vy-
tvořil si tak představu konkrétních míst ve světě.

Množství odpudivosti. Uzlům prostorové mapy přidáme další vlastnost,
a to množství odpudivosti, které vyjadřuje hustotu uzlů v jeho okolí. Budeme

9Vyšší hustota uzlů je způsobena přítomností více předmětů.
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jej značit �(node). Nejedná se pouze o aktuální stav, tato vlastnost má ur-
čitou paměť, odráží stav v posledních několika desítkách až stovkách kroků
simulace. Jak přesně se bude množství odpudivosti uzlu měnit, závisí na dvou
parametrech modelu: rychlost růstu a rychlost klesání.

Rychlost růstu. Parametr modelu rychlost růstu �(node) určuje, jak rychle
bude růst množství odpudivosti. Budeme jej značit Δ+� .

Rychlost klesání. Parametr modelu rychlost klesání �(node) určuje, jak
rychle bude klesat množství odpudivosti. Budeme jej značit Δ−

� .

Při vytvoření uzlu je množství odpudivosti rovno nule. V každém kroku,
při počítání odpudivých sil působících na uzel, je zvýšeno o:

Δ�(node) =
∑

n∈nodes

|odpudivost(n, node)| ×Δ+� ×
1

max(1, �(node))
, (5.29)

kde nodes je množina okolních uzlů získána dle (5.13). Množství odpudi-
vosti uzlu v kroku i+ 1 je dáno vzorcem:

�i+1(node) = �i(node) + Δ�(node)−Δ−
� . (5.30)

Místo. Místo je kruh daný polohou středu a poloměrem. Model vytváří
hierarchii míst, místa postupně dělí na menší, takže místo obsahuje další
podmísta, náležení podmísta do místa budeme značit podmisto ∈ misto.

Úroveň místa. Místo má svou úroveň, která určuje, jak je hluboko v hiear-
chii míst a podmíst. Úroveň místa je o jedna větší, než je úroveň nadřazeného
místa.

Na začátku simulace je vytvořeno jedno místo, které pokrývá celý svět.
Všechny uzly prvotní mapy náleží tomuto prvnímu místu. Jeho poloha a
poloměr se nemění. V průběhu simulace je toto místo děleno na podmísta a
uzly budou náležet do více míst. Uzel náleží místu, pokud do něj geometricky
patří:

node ∈ misto ⇐⇒ dist(node, misto) < polomer(misto). (5.31)
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Množství odpudivosti místa. Místo má své množství odpudivosti �(misto)
rovné součtu množství odpudivosti jeho uzlů:

�(misto) =
∑

n∈misto

�(node, misto), (5.32)

kde funkce �(node, misto) určuje, jakou část množství odpudivosti uzlu �(node)
přísluší danému místu. Pokud by každé místo dostalo všechno �(node), došlo
by k neustálému vytváření dalších podmíst.

Intenzita místa. Místo má svou intenzitu, jedná se o analogii k intenzitě
stopy vjemu, resp. k naplněnosti uzlu. Intenzita místa má vliv na změnu jeho
poloměru a polohy místa. Lze ji chápat jako �(misto) s pamětí.

Rychlost růstu intenzity. Parametr modelu rychlost růstu intenzity Δ+η
určuje, jak rychle poroste intenzita místa v závislosti na jeho aktuální inten-
zitě.

Limit vzniku podmísta. Parametr modelu limit vzniku podmísta určuje
množství odpudivosti místa nutné pro vytvoření dalšího podmísta.

Limit zapomenutí místa. Parametr modelu limit zapomenutí místa ur-
čuje, kdy bude místo zapomenuto. Pokud bude intenzita místa menší než
tento limit, agent místo zapomene.

Rychlost klesání intenzity. Parametr modelu rychlost klesání intenzity
místa určuje, jak rychle bude agent místa zapomínat.

Pohyblivost míst. Parametr modelu pohyblivost míst určuje rychlost po-
hybu míst, jak velká bude změna jejich polohy v jednom kroku simulace.

V každém kroku simulace je pro každé místo proveden proces popsaný
v algoritmu 7. V algoritmu jsou použity parametry modelu limit vzniku pod-
místa �split a limit zapomenutí místa ηforget. Na řádku 2 je změněna intenzita
místa o Δη(misto), to je určené vzorcem:

Δη(misto) = �total(misto)× 1
max(1, η(misto)×Δ+η )

− ηfade, (5.33)

kde Δ+η je parametr modelu rychlost růstu intenzity místa, ηfade je pa-
rametr modelu rychlost klesání intenzity a �total(misto) je celkové množství
odpudivosti:

�(misto) =
∑

n∈misto

�(node) +
∑

m∈misto

�(m). (5.34)
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Algoritmus 7 Jeden krok simulace místa

1: �(misto)← množství odpudivosti dle vzorce (5.32)
2: η(misto)← η(misto) + Δη(misto) dle vzorce (5.33)
3: if η(misto) < ηforget × (uroven(misto)− 1) then
4: zapomenutí místa
5: end if
6: if �(misto) > �split × 2uroven(misto)−1 then
7: vytvoření podmíst
8: end if
9: určení váženého centroidu místa cw

10: určení nové polohy místa
11: určení poloměru místa dle jeho η(misto) dle vzorce (5.37)

Na řádku 9 je určen vážený centroid místa:

cw(misto) =

∑
n∈misto

nxy × �(n) +
∑

m∈misto

mxy × �total(m)

�total(misto)
, (5.35)

kde n je uzel a m podmísto. Pak je poloha místa posunuta směrem k cen-
troidu o Δxy určené vzorcem:

Δxy = dist(misto, centorid)×min

(
1,

η0(misto)
η(misto)

)
×pohyblivostmist, (5.36)

kde pohyblivostmist je parametr modelu pohyblivost míst. Na řádku 11 je
určen nový poloměr místa dle vzorce:

polomer(misto) = polomer0(misto)×
(
2
5
× η0(misto)

η(misto)
+
3
5

)
, (5.37)

kde η0(misto) je počáteční intenzita místa a polomer0(misto) je počáteční
poloměr místa, tedy jeho poloměr a intenzita, když bylo vytvořeno. Hodnoty
2
5 a

3
5 určují, nakolik se poloměr místa může změnit.

Pokud v algoritmus na řádce 7 dojde k dělení místa resp. vytváření pod-
míst, je proveden algoritmus 8.
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Algoritmus 8 Rozdělení místa na podmísta

1: node← argmaxn∈misto �(n)
2: vytvoření nového podmísta
3: podmistoxy = nodexy

4: polomer(podmisto) = polomer(misto)/2
5: určení uzlů podmísta, podmistonodes ⊆ mistonodes

6: �(podmisto)← množství odpudivosti dle vzorce (5.42)
7: η(podmisto)← �(podmisto)
8: určení váženého centroidu místa cw

9: určení nové polohy místa
10: určení poloměru místa dle jeho η(misto) dle vzorce (5.37)

Nejdříve je vybrán uzel s největším množstvím odpudivosti, s ním je pro-
veden algoritmus 8. Pak je znovu spočteno množství odpudivosti �(misto)
místa a pokud nekleslo pod polovinu, je algoritmus 8 zopakován. Algoritmus
8 je prováděn tak dlouho, než �(misto) klesne pod polovinu původní hod-
noty. Pokud nově vytvořené podmísto má menší množství odpudivosti než
parametr limit zapomenutí místa, je ihned zrušeno a místo není dále děleno.

Po provedení algoritmu 7 pro všechna místa prostorové mapy je aktuali-
zována příslušnost uzlů do míst dle (5.32).

Otázkou zůstává funkce �(node, misto). Definujme ji takto:

�(node, misto) =
�(node)

| {m ∈ mista;node ∈ m} | . (5.38)

Výsledek testu vytváření míst je na obrázku 5.16. Modré čtverce jsou
předměty, zelené čtverce jsou uzly prostorové mapy, modré kružnice jsou
místa a modré úsečky zobrazují náležení uzlu do místa. Ukazuje, že i když
každé místo dostane jen část �(node), místa se překrývají. V průběhu simu-
lace jsou sice nová podmísta vytvářena správně, ale během několika desítek
kroků se přesunou na stejný střed 10.

10Toto chování je lépe vidět na videu, které je na přiloženém DVD.
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Obrázek 5.16: Výsledek testu vytváření míst při užití vzorce (5.38)

To je způsobeno tím, že příliš velkou část �(node) dostane místo s úrovní
jedna. Definujme funkci �(node, misto) tak, aby uzel dával větší část svého
�(node) těm místům, která jsou níže v hierarchii, tj. mají vyšší úroveň, ná-
sledujícím způsobem:

�(node, misto) = �(node)× 2uroven(misto)∑
m∈mista
node∈m

2uroven(m)
. (5.39)

Výsledek je na obrázku 5.17a. Ukazuje, že ani exponenciální závislost na
úrovni místa nezabrání překrývání míst. Pokud definujeme funkci �(node, misto)
tak, aby uzel rozděloval rovnoměrně své �(node) pouze místům s nejvyšší
úrovní 11, dosáhneme stejného výsledku, viz obrázek 5.17b.

Toto překrývání míst je způsobeno tím, že �(node) je sdíleno více místy.
Do modelu lze přidat odpudivost míst, to by však model zkomplikovalo. Zku-
sili jsme přehodnotit náležení uzlu do místa tak, aby každý uzel náležel vždy
právě jednomu místu. Úroveň místa je diskrétní veličina, která vyjadřuje, jak
malou oblast místo představuje. Podobný význam má i poloměr místa, je to

11Stejně jako v (5.38), ale množina ve jmenovateli bude obsahovat pouze místa s nejvyšší
úrovní.
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(a) Vzorec (5.39) (b) Uzel dává �(node) pouze uzlům nejvyšší
úrovně

Obrázek 5.17: Výsledek testu vytváření míst

však spojitá veličina, pomocí níž lze tedy určit právě jedno místo. Řekněme,
že uzel náleží místu s nejmenším poloměrem, do kterého geometricky patří:

node ∈ misto ⇐⇒ misto = argmin
m∈mista(node)

polomer(m) (5.40)

mista(node) = {m ∈ mista; dist(node, m) < polomer(m)} (5.41)

kde mista je množina všech míst prostorové mapy. Pak můžeme definovat
množství odpudivosti místa jednodušeji než v (5.32), pouze jako součet:

�(misto) =
∑

n∈misto

�(node). (5.42)

Provedli jsme ještě úpravu určení poloměru v závislosti na jeho intenzitě.
Chceme, aby poloměr místa se příliš neměnil a plnil tak roli úrovně místa
v okamžiku, kdy určujeme, které uzly do místa patří. Změnili jsme tedy
koeficienty v 5.37 na:

polomer(misto) = polomer0(misto)×
(
1
5
× η0(misto)

η(misto)
+
4
5

)
. (5.43)

Výsledek testu je na obrázku 5.18. Na obrázku jsou místa zobrazena jako
kruhy, to je však zavádějící. Protože uzel patří vždy právě do jednoho místa,
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překrývání míst je způsobeno pouze tím, že jsme pro jednoduchost zobrazili
jejich hranice jako kružnice. Ve skutečnosti je místo spíše obal, který nemusí
být konvexní, často půjde o „vykousnuté
 kružnice, různé půlměsíce. Na jeho
základě12 považujeme toto řešení za vyhovující.

Obrázek 5.18: Výsledek testu vytváření míst, když uzel náleží právě jednomu
místu. Dva předměty v levém horním rohu agent v průběhu simulace nikdy
nepoužil a pouze je několikrát viděl.

5.4.9 Výsledný model a složitost algoritmů

V předcházejících kapitolách byl postupně představen gravitační model včetně
různých variant a slepých vývojových větví. Tato kapitola shrnuje výsledný
model. Gravitační model vrstvy uzlů má tři hlavní části: vytvoření prvotní
mapy, zpracování vjemu a aktualizace mapy.

Vytvoření mapy je popsáno v kapitole 5.4.1. Jeho časová složitost zá-
visí pouze na velikost místnosti, pro kterou je vytvářena, je lineární v počtu
uzlů, které je třeba vytvořit. Zpracování vjemu znamená pouze vytvoření
stopy vjemu či zvýšení intenzity již existující stopy vjemu dle vzorce (5.9).
Samotné vytvoření stopy vjemu či zvýšení intenzity má konstantní časovou
složitost. Náročnější je určit, zda v dané poloze už nějaká stopa vjemu je.

12Také na základě dalších testů, které lze nalézt v kapitole 6.1 či na přiloženém DVD.
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Stačí projít seznam všech existujících stop vjemu a porovnat jejich polohy,
takový přístup má lineární časovou složitost vzhledem k počtu existujících
stop vjemu. Jejich počet je omezen velikostí percepčního pole a krátkou ži-
votností, typicky existuje současně nejvýše 10 stop vjemu.

Nejnáročnější částí modelu je aktualizace mapy. Skládá se z následují-
cích částí: aktualizace stop vjemu, aktualizace uzlů mapy, aktualizace míst,
zapomínání uzlů.

Aktualizace stop vjemu

Aktualizace stop vjemu se skládá z algoritmů 4 a 5, které jsou postupně pro-
vedeny nad všemi existujícími stopami vjemu.

Algoritmus 4 obsahuje dva cykly, počet opakování je roven počtu okol-
ních uzlů | nodesaround |. Těla obou cyklů jsou konstantní operace. V druhém
cyklu je sice použit vzorec (5.12), který obsahuje sumu přes všechny okolní
uzly, její hodnota se však nemění a je možné ji předpočítat v lineárním čase.
Množinu nodesaround okolních uzlů lze určit v čase O(nc), kde nc je počet
uzlů mapy. Protože platí | nodesaround |≤ nc, je výsledná časová složitost
algoritmu pro jednu stopu vjemu O(nc).

Algoritmus 5 obsahuje pouze operace s konstantní časovou složitostí. Po-
kud je vytvořen nový uzel, je nutné určit místo, do kterého náleží. To však
lze provést až v rámci aktualizace míst. Cenu uzlu určuje vzorec (5.27).

Výsledná složitost algoritmu, který aktualizuje všechny stopy vjemu, je
O(nc × sc), kde sc je počet stop vjemu.

Aktualizace uzlů mapy

V každém kroku simulace je určena vzájemná odpudivost uzlů. To znamená
spočítání vzdálenosti mezi všemi uzly. Určení odpudivosti mezi dvěma uzly
má konstantní časovou složitost. Spočtení všech odpudivých sil má tedy ča-
sovou složitost O(n2c).

Spočtené odpudivé síly jsou promítnuty do množství odpudivost uzlu dle
vzorce (5.29).
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Aktualizace míst

V každém kroku simulace je nad každým místem proveden algoritmus 7. Pak
je pro každý uzel mapy určeno, do jakého místa náleží dle vzorce (5.40). Pro
určení množství odpudivosti místa je v kroku 1 použit vzorec 5.42, v kroku
11 je použit vzorec (5.43). Pokud je množství odpudivosti místa větší než
limit daný modelem, jsou vytvořena další podmísta algoritmem 8.

Většina kroků algoritmu 7 má konstantní časovou složitost, kroky 1 a 9
závisí na počtu uzlů a počtu podmíst, které místo obsahuje. Tyto kroky lze
provést najednou pro všechna místa jedním průchodem do šířky stromem
míst. Při tomto průchodu bude každý uzel navštíven právě jednou. Pokud
nedojde k vytvoření podmíst, má aktualizace všech míst prostorové mapy
lineární složitost O(mc×nc), kde mc je počet míst mapy. Určení příslušnosti
uzlu do místa má stejnou časovou složitost.

Algoritmus 8 je velmi podobný jednomu kroku simulace místa. Jeho ča-
sová složitost je lineární k počtu uzlů v nadřazeném místě, tj. lze ji ome-
zit O(nc). Algoritmus může být při jednom dělení místa spuštěn několikrát,
maximální počet spuštění závisí na podílu parametrů modelu limit vzniku
podmísta a limit zapomenutí místa.

Zapomínání uzlů

Zapomínání uzlů je popsáno algoritmem 6. Algoritmus má konstantní časo-
vou složitost až na provedení lokálních kroků simulace. Ty znamenají počítání
odpudivosti mezi uzly a lze je omezit O(n2c). V každém kroku je zapomenut
nejvýše jeden uzel, počet kroků lokální simulace je parametr modelu, tedy
konstanta.

Složitost kroku simulace

V každém kroku simulace je provedena aktualizace mapy, která má výše
uvedené části. Protože předpokládáme, že sc � nc a mc � nc, je celková
složitost jednoho kroku simulace O(n2c).
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Kapitola 6

Výsledky testů modelu

Tato kapitola obsahuje výsledky testů modelu. V první podkapitole jsou testy
finálního modelu prostorové mapy na různých datech, v dalších jsou testy mo-
delu s různými hodnotami některých klíčových parametrů.

Samotný test je určen testovacím světem1, tedy místností a hodnotami
parametrů modelu. Na základě předmětů, činností a záměrů definovaných
ve světě je na začátku simulace vygenerován agentův scénář, tj. posloupnost
záměrů, které se bude snažit postupně splnit. Scénář do značné míry určuje
agentův pohyb po světě.

Zobrazení stavu světa a prostorové mapy na následujících stránkách ob-
sahuje následující objekty:

modré čtverce - předměty

menší zelené čtverce - uzly prostorové mapy

modré kružnice - místa

modré úsečky - náležení uzlu do místa

Výsledek testu závisí také na inicializaci generátoru pseudonáhodných
čísel. Generátor je inicializován hodnotou určenou parametrem v souboru
Enviroment/Global.py, což umožňuje provádět opakovatelné experimenty.

1Přehled všech testovacích místností je v příloze A.
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6.1 Testy výsledného modelu

Model prostorové mapy popsaný v kapitole 5 resp. 5.4 s výchozím nastavením
parametrů dle tabulky B.3 v příloze B jsme otestovali v osmi různých míst-
nostech. Na obrázku 6.2b a 6.2 jsou zobrazeny některé výsledky. Výsledky
v dalších místnostech, další výstupní data a videa zachycující průběh testů
jsou na přiloženém DVD.

Na obrázku 6.2 je vidět, že rozložení uzlů kopíruje rozložení předmětů.
V levém horním rohu a pravém dolním je malá hustota uzlů. Konkrétně ob-
rázek 6.1a ukazuje, že v dolním pravém čtverci je 36 uzlů. V tomto kroku
byl celkový počet uzlů prostorové mapy 231. Přibližně 15% uzlů tak pokrývá
1/4 světa.

Poblíž předmětů je vysoká hustota uzlů, jak ukazuje obrázek 6.1b. Hus-
tota uzlů se zvyšuje směrem k předmětům.

Na obrázku 6.1a je vidět, že prostorová mapa v kroku 100 obsahovala tři
místa druhé úrovně, jedno z nich obsahovalo další dvě místa třetí úrovně.
V kroku 5000 obsahovala prostorová mapa další čtyři místa, jak ukazuje ob-
rázek 6.2a. Mapa vytvořila dvě místa čtvrté úrovně, jedno třetí úrovně a
jedno druhé úrovně.

Výsledky ukazují, že model rozmisťuje uzly do světa dle rozložení před-
mětů. Uzel představuje agentovu reprezentaci části prostoru. Vysoká hustota
uzlů v jedné oblasti znamená, že agent si danou oblast dobře pamatuje. Čím
větší hustota, tím déle si tuto znalost o prostoru zapamatuje.

Postupné vytváření míst shora, tedy nejdříve větších a později menších
míst, imituje naši představu, že člověk si nejdříve vytváří hrubou představu
o svém okolí a v průběhu času tuto představu konkretizuje. Místa první
úrovně jsou nepřesné představy o oblastech typu „někde v rohu
. Místa vyš-
ších úrovní představují přesnější znalosti o prostoru.

Obrázek 6.2b ukazuje, že model se chová podobně i v poměrně kompli-
kovaných místnostech jako je místnost CrazyRoom. Ta je reprezentována
nekonvexním polygonem. Hustota uzlů roste směrem k poloze předmětů a
v takových oblastech vznikají místa.
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(a) Krok 1000

(b) Krok 1000, výřez levého dolního čtverce

Obrázek 6.1: Test výsledného modelu, místnost HeapLineRoom.
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(a) Místnost HeapLineRoom

(b) Místnost CrazyRoom

Obrázek 6.2: Test výsledného modelu, krok 5000.
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6.2 Naplněnost uzlu

V tomto testu ukážeme, jak důležitou roli hraje vliv naplněnosti při určování
vzájemné odpudivosti dvou uzlů ve vzorcích (5.14) a (5.17). Provedli jsme
5000 kroků simulace v místnostech EmptyRoom a FullRoom.

V prvním testu nebyla naplněnost uzlů při počítání odpudivosti vůbec
brána v úvahu. Výsledek je na obrázku 6.3 a ukazuje, že v tomto případě
model rozmisťuje uzly v prostoru téměř rovnoměrně. Hustota uzlů je větší
v místnosti FullRoom, protože ta obsahuje více předmětů.

Na obrázku 6.4 je hodnota parametru vliv naplněnosti rovna 0, 8 a napl-
něnost je před použitím ve vzorcích (5.14) a (5.17) odmocněna. Především
na obrázku 6.4b je vidět, že hustota uzlů prostorové mapy je větší poblíž
předmětů.

Na obrázku 6.6 a 6.5 jsou výsledky testů při použití původních vzorců
(5.14) a (5.17) a hodnota parametru vliv naplněnosti je rovna 0, 5, resp. 1, 0.
V tomto případě je velký rozdíl hustot v oblastech s předměty a bez před-
mětů.

Z výsledků testů vyplývá, že naplněnost uzlu hraje v modelu významnou
roli. Představuje míru důležitosti uzlu pro prostorovou mapu, resp. paměť
na předměty. Změna parametru vliv naplněnosti má malý vliv na rozmístění
uzlů v prostoru, resp. na rozdíl hustot v oblastech s předměty a v oblastech
bez předmětů. Změna způsobu výpočtu vzájemné odpudivosti dvou uzlů má
mnohem zásadnější vliv.

Naplněnost uzlu tak reprezentuje intenzitu zapamatované znalosti. Ob-
lasti s uzly s vysokou naplněností si agent dobře pamatuje. Pokud se rozložení
předmětů v oblasti změní, např. předměty zmizí či se objeví nové, trvá delší
dobu, než se prostorová mapa změně přizpůsobí. Oblasti s uzly s malou na-
plněností jsou tvárné.

Pokud se v prázdné oblasti objeví nový předmět, prostorová mapa se
tomu rychle přizpůsobí. Naopak pokud předmět ze světa zmizí, prostorová
mapa si bude ještě určitou dobu pamatovat skutečnost, že tam předmět byl.
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(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 6.3: Test odpudivosti uzlů, jejich naplněnost není brána v úvahu.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 6.4: Test odpudivosti uzlů, vliv naplněnosti = 0, 8, naplněnost od-
mocněna.
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(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 6.5: Test odpudivosti uzlů, vliv naplněnosti = 1.

(a) EmptyRoom (b) FullRoom

Obrázek 6.6: Test odpudivosti uzlů, vliv naplněnosti = 0, 5.
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6.3 Přesnost mapy

Jedním z objektivních kritérií modelu je přesnost mapy, tj. nakolik odpovídá
„realitě
 virtuálního světa.

Naučenost předmětu. V průběhu simulace agent vidí a používá předměty,
prostorová mapa pak dostává vjemy, které to odrážejí. Naučenost předmětu je
vlastnost vyjadřující počet a intenzitu vjemů daného předmětu. Na začátku
simulace je rovna nule, v průběhu simulace roste. Vždy, když je vytvořen
vjem předmětu, je naučenost předmětu zvýšena o intenzitu vjemu. Naučenost
předmětu v čase je neklesající funkce.

Na konci simulace máme k dispozici množinu předmětů, jejich polohu
a naučenost2. Prostorová mapa má k dispozici množinu uzlů, jejich polohu
a naplněnost. Předpokládáme, že naplněnost uzlů bude odrážet naučenost
předmětů.

Vizualizace dat pro místnost FullRoom je na obrázku 6.7. Výsledky v dal-
ších místnostech jsou na přiloženém DVD. Obrázek 6.7a ukazuje naučenost
předmětů, obrázek 6.7b naplněnost uzlů. Výsledky jsou velmi podobné, na-
plněnost uzlů je spojitější. To je způsobeno především tím, že počet uzlů je
výrazně větší než počet předmětů (240 uzlů, 33 předmětů).

(a) Naučenost předmětů (b) Naplněnost uzlů

Obrázek 6.7: Vizualizace naplněnosti uzlů a naučenosti předmětů.

2Tyto informace jsou nezávislé na prostorové mapě.
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Náš předpoklad je správný, uzly prostorové mapy, resp. jejich naplněnost
se blíží naučenosti předmětů. To znamená, že popsaný model prostorové
mapy odráží četnost vjemů nejen rozložením uzlů, ale i jejich naplněností.
Výsledky nejsou však zcela identické, rozmístění uzlů a jejich naplněnost vy-
kazuje určité zkreslení. Osamocený předmět umístěný stranou od ostatních
se při tomto způsobu vizualizace téměř neprojeví.

Dalším možným měřítkem je přesnost zapamatovaných poloh předmětů.
V každém kroku simulace můžeme určit polohu, o níž se agent domnívá, že
na ní předmět je. Tuto domnělou polohu můžeme porovnat se skutečnou po-
lohou předmětu.

Na obrázku 6.8 je zobrazen vývoj rozdílu mezi realitou a agentovou pro-
storovou mapu v čase3. Na ose y je zobrazena chyba mapy, tj. vzdálenost
mezi skutečnou a domnělou polohou předmětu, její rozsah se v každé míst-
nosti liší. Hodnota grafu v jednom kroku je průměrná chyba všech předmětů.

Relativní chyba vzhledem k velikosti místnosti se pohybuje řádově v jed-
notkách procent. V místnostech CrazyRoom, FullRoom, HeapRoom, HeapLi-
neRoom a SmallRoom má chyba klesající tendenci. V místnostech Corridor,
Lobby a EmptyRoom velikost chyby neustále kolísá.

Výsledky ukazují, že místnosti obsahující větší počet předmětů, uspořáda-
ných do hromad, se mapa učí dobře. V průběhu času přesnost svých znalostí
o prostoru zpřesňuje.

V EmptyRoom, tedy prázdné místnosti pouze s jedním předmětem, se
polohu jediného předmětu mapa naučí do určité míry a pak ji již nezpřes-
ňuje. To odpovídá naší představě, že prostor téměř bez záchytných bodů si
člověk pamatuje nepřesně. Špatně se o něm učí prostorové znalosti, neboť je
není k čemu vztáhnout.

3Výsledky v dalších místnostech jsou opět na přiloženém DVD.
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(a) Místnost Corridor (b) Místnost CrazyRoom

(c) Místnost EmptyRom (d) Místnost FullRoom

(e) Místnost HeapRoom (f) Místnost Lobby

Obrázek 6.8: Průměrná chyba polohy předmětů v čase.
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6.4 Test limitů míst

V kapitole 5.4.8 byl popsán mechanismus vytváření míst. Model prostorové
mapy je tak schopen rozpoznat oblasti s vyšší hustotou uzlů a vytvořit v ta-
kové oblasti místo. V tomto testu jsme se rozhodli vyzkoušet vliv parametrů
rychlost klesání �, limit vzniku podmísta a limit zapomenutí místa. Test jsme
provedli s nastavením parametrů tak, aby došlo k vytvoření více míst, jejich
hodnoty jsou v tabulce 6.1. Provedli jsme 4000 kroků simulace v místnosti
EmptyRoom a HeapRoom.

Parametr Výchozí hodnota Testovaná hodnota

Rychlost klesání � 0,1 0,05
Limit vzniku podmísta 1500 1000
Limit zapomenutí místa 500 300

Tabulka 6.1: Hodnoty parametrů testu

Výsledky testu s výchozími hodnotami parametrů jsou na obrázku 6.9,
výsledky testu se změněnými parametry jsou na obrázku 6.10. Je vidět, že
změna testovaných parametrů způsobila vznik více míst. I v téměř prázdné
místnosti vznikla tři místa.

Vedlejším efektem však bylo vytvoření míst i tam, kde jsme je neočekávali
a nechtěli. Zvýrazněná místa na obrázku 6.10b nevznikla jako přímý důsledek
větší hustoty uzlů. Ke svému vzniku spotřebovala množství odpudivosti na-
hromaděné v uzlech v těsné blízkosti jiných míst, jakési „zbytkové množství
odpudivosti
.

Tato místa nenaplňují naši představu o tom, jak člověk vnímá shluky
předmětů a jak si vjemy seskupuje. Reprezentují oblasti pojmenovatelné jako
„hned vedle té hromady předmětů
 a „mezi zdí a hromadou předmětů
. Lidé
jistě používají taková označení oblastí, ale nepředstavují si pod nimi místo,
ke kterému by bylo možné vztáhnout další prostorové informace. Obě pojme-
nování obsahují odkaz na opravdové místo.
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(a) EmptyRoom (b) HeapRoom

Obrázek 6.9: Test vytváření míst, výchozí hodnoty parametrů.

(a) EmptyRoom (b) HeapRoom

Obrázek 6.10: Test vytváření míst, změněné hodnoty parametrů.
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6.5 Test dynamického světa

Model prostorové mapy je vytvořen tak, aby se dokázal přizpůsobit mění-
címu se prostředí. Provedli jsme test v místnosti SwitchRoom, kterou jsme
navrhli právě pro tento účel. V místnosti dojde ke dvěma změnám, v kroku
1500 je odebrána část předmětů a v kroku 4000 je několik z nich vráceno
zpět a vytvořeno několik nových4.

Výsledek testu je na obrázcích 6.11 a 6.12. Obrázek 6.11 ukazuje počet
uzlů prostorové mapy v čase. Počet uzlů zpočátku simulace rychle roste. Po
odebrání předmětů v kroku 1500 se jeho růst zastaví a v kroku 3000 začíná
pomalu klesat. V kroku 4000 jsou do světa přidány další předměty a počet
uzlů opět začne růst.

Obrázek 6.12 ukazuje vytvoření místa v kroku 4497, což je reakce pro-
storové mapy na přidání předmětů v kroku 4000. Nové místo tedy vzniklo
přibližně třikrát pomaleji, než vzniká první místo. Průběh testu je lépe vidět
na videu, které je na přiloženém DVD. Výsledky testu ukazují, že model pro-
storové mapy se skutečně umí přizpůsobit přidání nových předmětů do světa.

Obrázek 6.11: Počet uzlů prostorové mapy v čase, místnost SwitchRoom.

4Místnost SwitchRoom a její změny jsou zobrazeny v příloze A.
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(a) Krok 4001

(b) Krok 4400

Obrázek 6.12: Test dynamického světa, v kroku 4000 jsou přidány předměty
do pravého dolního rohu, v kroku 4400 tam již je místo.
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Kapitola 7

Diskuse

Model prostorové mapy popsaný v kapitole 5 resp. 5.4 splňuje základní po-
žadavky, které jsme na něj kladli. V průběhu jeho vytváření a testování se
však objevila celá řada možných rozšíření a vylepšení. Některá z nich jsou
popsána v této kapitole.

7.1 Přitažlivost stop vjemu

Pokud je v místnosti oblast, kde je poblíž sebe více předmětů, prostorová
mapa v ní vytvoří více uzlů. Pokud však budou mít předměty nízkou atrakti-
vitu, např. 1/10 výchozí atraktivity, nedojde k vzniku nových uzlů. Počáteční
intenzita stop vjemu vytvářených v této oblasti bude příliš malá, než aby
pokryla rostoucí cenu uzlu. Přestože v oblasti jich bude hodně, žádná z nich
nebude dost intenzivní.

Pokud člověk vidí hromadu malých nezajímavých věcí, nezapamatuje si
jednotlivé věci, zapamatuje si však fakt, že v dané oblasti byla „velká hro-
mada něčeho
. Řešením by bylo přidat do modelu přitažlivost stop vjemu.
Lze ji chápat jako shlukování vjemů, které jsou blízko u sebe. Síla přitažlivosti
by měla být nepřímo úměrná intenzitě stopy vjemu, budou se tak shlukovat
pouze vjemy s malou intenzitou. Také ochota stopy měnit svou polohu, tedy
velikost změny polohy, by měla být nepřímo úměrná její intenzitě. Výsledkem
bude, že slabší vjemy budou přitahovány k silnějším.
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7.2 Adaptivní odpudivost

V představeném modelu je vzájemná odpudivost uzlů závislá pouze na vzdá-
lenosti mezi nimi a jejich naplněnosti. Je dále ovlivněna parametry modelu,
které jsou však v průběhu celé simulace konstantní.

Jedna z možností, jak zlepšit rozložení uzlů v prostoru, je v průběhu si-
mulace měnit parametry ovlivňující odpudivost, především sílu odpudivosti
a dosah odpudivosti. Parametry by se mohly měnit podle aktuální hustoty
uzlů, která se odráží v množství odpudivosti. Dalším řešením by bylo přidat
množství odpudivosti uzlu do vzorce pro výpočet odpudivosti, která by se
tak přizpůsobovala lokální situaci.

7.3 Zapomínání

Model obsahuje několik mechanismů pro zapomínání:

• snižování intenzit paměťových stop a vazeb mezi stopou a uzlem
• slábnutí a zmizení stop vjemu
• klesání naplněnosti a množství odpudivosti uzlu
• zapomínání uzlů
• klesání intenzity místa

Zapomínání uzlů je možné rozšířit několika způsoby. Cenu vytvoření a
zapomenutí uzlu je možné skládat z více exponenciel, aby bylo dosaženo po-
zvolnějšího průběhu funkce a dalšího zpomalení zapomínání uzlů. Dále je
možné při zapomínání uzlů brát v potaz jejich naplněnost. Zapomenutí uzlů
s různou naplněností by nemělo mít stejnou cenu zapomenutí uzlu costforget,
uzel s vyšší naplněností je pro mapu důležitější. To se může promítnout do
snižování energie na zapomínání, jež bude snižována v závislosti na napl-
něnosti uzlu, který byl zapomenut. Také samotný výběr uzlu, který bude
zapomenut, může být ovlivněn jejich naplněností.

Slábnutí a klesání různých vlastností uzlů, vazeb a míst je v představe-
ném modelu lineární, nezávisí na aktuální hodnotě vlastnosti. Model by bylo
vhodné rozšířit, aby rychlost klesání závisela na její aktuální hodnotě. Pokud
je hodnota vysoká, klesá rychleji, pokud se hodnota blíží k nule, klesá čím
dál pomaleji.
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Model řeší zapomínání pouze za relativně krátkou dobu. Přeneseme-li
měřítko času modelu, tj. kroky simulace, do reálného světa, je vidět, že mo-
del vyhovuje pro dobu trvající řádově jednotky až desítky týdnů. Pokud by
model měl uspokojivě řešit zapomínání v řádu let, bylo vhodné rozšířit in-
tenzitu vjemu do komplexnější veličiny, např. přidat mechanismy pracující
s emocemi.

7.4 Sjednocení stopy vjemu a uzlu

V představeném modelu jsou dva podobné objekty: stopa vjemu a uzel pro-
storové mapy. Na stopu vjemu lze nahlížet jako na dočasný uzel mapy, který
má danou svou životnost. Současně lze nahlížet na uzel mapy jako na trva-
lejší stopu vjemu. Stopa vjemu a uzel jsou tedy jen dva různé stupně téhož
typu objektu, stopa vjemu je uzel nultého stupně.

Model lze rozšířit o další stupně. Uzly by vytvářely další uzly, které by
měly ještě trvalejší charakter. Stupeň uzlu by určoval jeho trvalost, ochotu
se pohybovat a míru, s jakou vytváří další uzly vyššího stupně. Úplným zo-
becněním modelu by byla změna stupně uzlu z diskrétní veličiny na spojitou.
Mapa by tak obsahovala mnoho uzlů různého stupně.

7.5 Rozšíření uzlu a místa

Do uzlu je v modelu ukládána pouze informace o poloze předmětů. Uzly lze
však využít i k uchování dalších informací, např. které činnosti poblíž nich
agent prováděl. Vznikla by asociativní síť vazeb mezi činnostmi a uzly. Ji-
ným řešením by bylo vytvářet více map, pro každý typ uchovávané informace
jednu.

Ukládané informace pak mohou být propagovány z uzlů do míst a z nich
do nadřazených míst. Agent by pak byl schopen určit nejčastější činnosti
prováděné v určité místě a vytvořit si tak představu o jeho funkčnosti, např.
místo, kde se nejčastěji jí a připravuje jídlo, označí jako místo k tomu ur-
čené. Pokud bychom mu dodali dostatek informací, bude schopen jej označit
slovem jídelna či kuchyně. K tomu účelu by bylo třeba vytvořit hierarchii
afordancí či je nějak jinak kategorizovat.
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Model byl vytvořen v prostředí světa jen s jedním agentem. Pokud by
svět obsahoval více agentů, objevily by se další informace, které by bylo
možné ukládat, např. kde se agent setkal s jiným konkrétním agentem či co
viděl dělat ostatní agenty. Pokud by spolu agenti komunikovali, mohli by si
předávat informace o poloze předmětů. Taková informace je pak z hlediska
modelu prostorové mapy jen další typ vjemu, jehož intenzita by závisela např.
na důvěryhodnosti agenta. Celý proces předání informace o poloze předmětu
agentem a1 agentovi a2 si pak lze představit takto:

• agent a1 si vybaví paměťovou stopu a vytvoří si paměťového fantoma
• paměťový fantom je předána agentovi a2
• agent a2 vytvoří na základě paměťového fantoma vjem, jehož intenzita
bude odvozena z intenzity paměťové stopy agenta a1 a dalších faktorů
• prostorová mapa agenta a2 zpracuje vjem

Uloženou pozici objektu1 by bylo vhodné obohatit o informaci, že tuto
polohu se agent dozvěděl od jiného agenta a od kterého. Zde je možné mo-
del dále obohacovat, agent může např. po čase zapomenout, kdo mu poloze
předmětu sdělil.

7.6 Rozšíření modelu pro složitější světy

Model je navržen pro velmi jednoduchý svět obsahující pouze jednu 2D míst-
nost. Tato kapitola představuje rozšíření modelu pro svět obsahující více
místností, které jsou 3D.

Rozšíření modelu do 3D je přímočaré. Všechny algoritmy a vzorce pracují
nezávisle na dimenzi světa. Poloha objektů prostorové mapy bude určena
třemi souřadnicemi < x, y, z >. Vzdálenost mezi objekty bude euklidovská:

dist3D(a, b) =
√
(ax − bx)2 + (ay − by)2 + (az − bz)2. (7.1)

1paměťovou stopy v prostorové mapě agenta a2
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Místnost může být obecný mnohoúhelník. Model potřebuje od vnějšího
světa pouze následující rozhraní:

• určit obsah mnohostěnu
• testovat náležení bodu do mnohostěnu
• určit průsečík úsečky a stěny
• určit viditelnost předmětu2

Implementace těchto funkcí bude klást výrazně větší nároky na výpočetní
výkon, než model v 2D světě. Pro tyto účely by bylo vhodné využít hotové
řešení, např. nějaký volně dostupný herní či fyzikální engine.

Svět kolem nás není omezen na jednu uzavřenou místnost, skládá se
z mnoha prostorů, které se dělí na menší a menší. Svět kolem nás můžeme
chápat jako hiearchii takových prostorů, i když hranice mezi nimi nejsou vždy
jasně určené. Např. dům se dělí na podlaží, ta dále na byty, které jsou složeny
z několika místností. Model je možné rozšířit tak, aby dokázal pracovat ve
světě určeném jako hierarchie prostorů.

Hierarchický svět. Svět se skládá z prostorů. Každý prostor je obecný
mnohoúhelník, rozdělený na další podprostory. Tím je vytvořena hierarchie
prostorů. Kořen stromu této hierarchie je samotný svět, listy stromu jsou pro-
story, které již nemá smysl dále dělit, např. malá uzavřená místnost, lednička
či police. Podprostory v prostoru jsou chápány jako předměty, např. lednička
je prostor obsahující předměty, ale z hlediska místnosti je pouze předmětem.

Část prostorové mapy paměť na předměty pracuje nezávisle na velikosti
světa. Vrstva uzlů je na něm závislá, proto si mapa vytvoří novou pro každý
prostor. V dříve uvedeném příkladu domu by každá místnost, byt i podlaží
měly vlastní vrstvu uzlů. Hierarchii světa musí model dostat k dispozici. 3

To navíc umožňuje parametrizovat vrstvu uzlů na míru konkrétní míst-
nosti, dokonce použít jiné implementace a určité modifikace modelu. Např.
malá místnost plná předmětů (sklad) a velká téměř prázdná místnost (hala)
mohou mít zcela jiné nastavení parametrů, jako je hustota mapy či cena uzlu.

2Zorná pole, popsaná v kapitole 4.2 jako kruhové výseče, budou kužely.
3Model by si tuto hiearchii mohl konstruovat sám obdobným způsobem, jakým si

vytváří místa v kapitole 5.4.8. Pak by měl pouze jednu velmi rozsáhlou vrstvu uzlů. To by
nebylo vhodné z hlediska nároku na výpočetní výkon. Navíc lidé tuto hierarchii vnímají
okamžitě, nemusejí se ji zdlouhavě učit.
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7.7 Další možná použití modelu

Model je navržen jako část episodické paměti virtuálního agenta. Není však
závislý na jeho architektuře. Má určité požadavky na geometrii virtuální
světa, pro který vytváří prostorovou mapu:

• svět je 2D polygon, který se vejde do čtverce přibližně 100×100
• předměty nemají velikost, jsou reprezentovány svým středem

Tyto požadavky však nejsou pro mnoho úloh zásadním způsobem ome-
zující. Model je možné použít i pro jiné účely. Stručně řečeno, model umí
ukládat informaci o rozložení předmětů v omezeném prostoru na základě po-
stupných informací o jejich poloze. Dále umí určit místa, tj. oblasti, kde je
více předmětů.

Model by bylo možné použít např. pro vytvoření počítačového protivníka
do hry pexeso. V každém kole hry agent vidí dvojici karet - dva vjemy před-
mětů. Díky tomu, že vjemy mají intenzitu, může model brát v potaz i fakt,
že agent se na karty dívá z určitého uzlu a vzdálenosti. Atraktivita před-
mětu může být použita pro simulaci rozeznatelností obrázku na kartě. Jinou
atraktivitu bude mít karta s obrázkem červeného vykřičníku a jinou karta
s ilustrací v nevýrazných pastelových barvách. Když si bude agent vybavovat
polohu karty v páru, model určí její polohu s nepřesností odpovídající počtu
otočení hledané karty.

Další úlohou, kde by bylo možné model použít, je učení se rozložení kláves
na klávesnici virtuálním agentem a simulace jeho překlepů. Psaním písmen,
tedy používáním kláves, by se model rozložení učil a v průběhu času by
frekvence překlepů klesala. Vjem by mohl být způsoben například stisknu-
tím klávesy při psaní. Nejspíše by bylo nutné provést určitou geometrickou
transformaci prostoru, aby klávesy, tj. předměty, nebyly přílíš blízko sebe.
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Kapitola 8

Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit model prostorové mapy, který by virtuálnímu
agentovi pohybujícímu se ve virtuálním světě umožňoval imitovat některé
rysy lidského chování. K těm patří především nepřesnost zapamatovaných
informací, jejich postupné učení a posléze zapomínání.

V práci jsme představili dva modely prostorové paměti: model založený
na Kohonenových samoorganizačních mapách a model založený na přitažli-
vosti a odpudivosti uzlů. Oba modely jsme implementovali v jazyku Python
a provedli jejich testy v různých světech s různým nastavením. Ty ukázaly,
že model založený na Kohonenových mapách nevyhovuje všem požadavkům.

Model založený na přitažlivosti a odpudivosti splňuje kladené požadavky.
Dokáže rozmístit uzly do prostoru dle četnosti vjemů předmětů. Pokud dojde
ke změně světa, pozvolna upraví rozmístění uzlů. Počet uzlů se v průběhu
mění dle potřeby, čímž je imitováno postupné učení a zapomínání. V průběhu
simulace si agent vytváří místa, která reprezentují oblasti s vyšším počtem
předmětů. Místa jsou uspořádána do hierarchie, agent si nejdříve vytvoří
místa představující větší oblasti a v průběhu simulace je dále dělí.

Časová složitost jednoho kroku simulace je O(n2c), kde nc je aktuální po-
čet uzlů mapy. Model není závislý na konkrétní abstrakci světa a agenta. Byl
definován a otestován pouze v jednoduchém 2D světě, v kapitole 7.6 je však
popsáno přímočaré rozšíření pro složité 3D světy. Model je dále možné použít
pro zcela netypické světy, např. rozložení karet ve hře pexeso.

Model lze dále rozšiřovat a zobecňovat. Většina parametrů, které mají
vliv na chování prostorové mapy, jsou konstanty. Bylo by vhodné přidat do
modelu mechanismy, které by dokázaly měnit klíčové parametry v čase.
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Příloha A

Testovací místnosti

Pro účely testování modelu jsme vytvořili 9 testovacích světů:

• FullRoom - čtvercová místnost s 33 předměty
• EmptyRoom - čtvercová místnost s jedním předmětem
• Corridor - chodba s 10 předměty
• Lobby - složitější místnost s 30 předměty
• CrazyRoom - velmi složitá místnost s 24 předměty
• SmallRoom - menší místnost s 14 předměty
• SwitchRoom - místnost je na začátku stejná jako FullRoom, v průběhu
se mění
• HeapRoom - místnost pro testování hierarchie modelu a detekce míst
• HeapLineRoom - místnost pro testování hierarchie modelu a detekce
míst

Světy resp. místnosti jsou zobrazeny na následujících stránkách. Modré
čtverce jsou předměty, menší černé jsou waypointy.
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(a) FullRoom (b) EmptyRoom

Obrázek A.1: Jednoduché místnosti

(a) Corridor (b) Lobby

Obrázek A.2: Složitější místnosti
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(a) CrazyRoom (b) SmallRoom

Obrázek A.3: Složitější místnosti

(a) HeapRoom (b) HeapLineRoom

Obrázek A.4: Místnosti pro testování hierarchie modelu a vytváření míst

78



(a) Krok 0 (b) Krok 1500

(c) Krok 4000

Obrázek A.5: Místnost SwitchRoom a její proměny v čase
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Příloha B

Parametry modelu

Tato příloha obsahuje přehled všech parametrů světa, agenta a modelu. V
tabulce je vždy uvedeno jméno parametru, jméno proměnné v prototypové
aplikaci, výchozí hodnota parametru a doporučený rozsah hodnot.

název parametru název proměnné

Maximální krok agenta MaxAgentMove 10 2–20
Viditelnost waypointu WayPointArea 10 5–20
Odchylka waypointu WayPointNoise 10 0–20

Velikost percepčního pole PFSize 7 5–9
Vzdálenost nutná k použití předmětu MapPickUpDistance 2 1–5
Výchozí atraktivita předmětů ObjDefaultAttractivity 1 0,5–2

Tabulka B.1: Parametry světa a agenta
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název parametru název proměnné

Hustota mapy ELDensity 10 10
Počáteční odchylka mapy ELCreateNoise 3 1–5

Dosah přitažlivosti ELGravityRange 20 10–30
Síla přitažlivosti ELGravityCoef 1 0,2–3
Dosah odpudivosti ELAntigravityRange 20 10–30
Síla odpudivosti ELAntigravityCoef 8 4–20
Vliv naplněnosti ELAGUsageCoef 0,8 0,4–1
Limit pohybu uzlu MaxELNodeMove 4 1–5

Vliv vjemu EPCreateEnergy 140 100–200
Odchylka vytvoření uzlu ELNodeAddNoise 2 1–5
Míra slábnutí stopy vjemu EPFadeCoef 0,5 0–0,9
Limit zmizení stopy vjemu EPFadeLimit 10 1–20
Rychlost klesání naplněnosti ELNodeUsageFadeOut 0,005 0,001–0,01

Míra zapomínání uzlů ELForgetNodeRate 5 1–10
Počet opakování ELDeleteNodeReTrainCount 20 10–50
Velikost okolí ELDeleteNodeReTrainRange 20 5–40

Rychlost růstu � ELAGAddCoef 3 1–5
Rychlost klesání � ELAGFadeOut 0,1 0,01–1
Limit vzniku podmísta PlacesAGNeeded 1500 500–5000
Limit zapomenutí místa PlacesAGMin 500 100–200
Rychlost růstu intenzity PlacesAGGrow 0,1 0,01–0,5
Rychlost klesání intenzity PlaceAGFadeOut 0,5 0,1–1
Pohyblivost míst PlaceMoveCoef 0,02 0,01–0,5

Tabulka B.3: Parametry gravitačního modelu vrstvy uzlů
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Příloha C

Uživatelská dokumentace

Model prostorové mapy popsaný v kapitole 5 jsme implementovali v pro-
totypové aplikace v jazyku Python. Aplikace je na přiloženém DVD včetně
dalších knihoven nutných pro její běh. Aplikace byla vyvíjena na MS Win-
dows Vista a otestována na Linux Gentoo1. Při vývoji aplikace byl kladen
důraz na implementaci popsaného modelu a obsáhlost výstupních dat za
cenu menšího pohodlí ovládání aplikace. Rychlost aplikace závisí především
na počtu uzlů prostorové mapy. Ve světech s větším počtem uzlů trvá 1 krok
simulace přibližně 1 sekundu2.

C.1 Instalace

Nejdříve je třeba nainstalovat potřebné knihovny v uvedeném pořadí:

• interpetor jazyka Python
• grafická PIL3
• knihovna NumPy4 a Matplotlib4
• .Net Framework 3.55

Tyto knihovny jsou na přiloženém DVD. Aplikaci je pak nutné zkopírovat
na pevný disk.

1Je třeba mít knihovny dev-python/imaging a dev-python/pwm zkompilované s pod-
porou Tk.

2Na PC 2.4GHz 4GB RAM, Windows Vista.
3Python Imaging Library
4pro nástroj plotter.py
5pro nástroj statter.exe
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C.2 Ovládání aplikace

Aplikace se spouští hlavním souborem mainGUI.py, lze ji ovládat pomocí
menu. Menu World umožňuje zobrazit přehled afordancí, typů předmětů a
předmětů. Menu Quit ukončí aplikaci. Může pracovat ve dvou módech: in-
teraktivním a testovacím.

Interaktivní mód lze spustit vybráním jména testovacího světa v položce
menu Start. Aplikace pak spustí simulaci jedné místnosti. Stav světa, agenta
a prostorové mapy, je zobrazen v okně aplikace. Simulaci je možné pozastavit
(Pause), znovu spustit (Resume) a zrušit (Stop). V průběhu simulace lze zob-
razit informace o některých objektech světa a prostorové mapy: kliknutí na
předmět či uzel prostorové mapy se zobrazí malé okno s podrobnými údaji.
Pro tyto účely je vhodné simulaci pozastavit. V průběhu aplikace ukládá
data do adresáře ../../exs.

Testovací mód lze spustím položkou TestAll menu Start. Aplikace vy-
tvoří adresář ../../tests/yyyy-mm-dd--hh-mm-ss/ a spustí postupně vše-
chny dostupné testy. Do tohoto adresáře zkopíruje soubor Global.py – své
aktuální nastavení. Pro každý testovaný svět vytvoří v tomto adresáři podad-
resář /nazev-sveta a do něj ukládá data. Stav světa a prostorové mapy není
zobrazen v okně aplikace, ale je ukládán do souborů ve formátu PNG. V okně
aplikace jsou zobrazeny jen základní informace o průběhu testu. V tomto
módu je aplikace optimalizována na výkon a nelze ji ukončit pomocí menu
Quit, je nutné ji zavřít klasickým tlačítkem Windows: Close v pravém hor-
ním rohu aplikace.

V obou módech jsou ukládána podrobná data do textových souborů. Tato
data je možné pomocí nástrojů statter.exe a plotter.py vizualizovat. Test
devíti světů s 5000 kroky simulace může vygenerovat až 3GB dat. Nastavení
aplikace má dvě části:

nastavení parametrů modelu
Soubor Enviroment/Global.py, obsahuje všechny parametry světa,
agenta a modelu prostorové mapy. Význam parametrů je uveden v ko-
mentářích v souboru a v příloze B.

určení testovacích světů
Soubor Config/Config.py a soubory světů v adresáři Config, určuje
tvar místnosti, rozložení předmětu a waypointů a scénář agenta.
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C.3 Výstupní data a jejich vizualizace

Výstupem aplikace jsou následující soubory:

PIL000000.png–PIL999999.png
obrázky stavu světa a prostorové mapy v každém kroku simulace

visibilityobjectheatmap.png
obrázek stavu v posledním kroku simulace včetně naučenosti předmětu

data-scenario.txt
agentův scénář

data-nc.txt
počet uzlů

data-elnode-status.txt
stav všech uzlů v každém kroku

data-place-status.txt
stav všech míst v každém kroku

data-rememberinfo.txt
chyba mapy pro každý objekt každý 10-tý krok

data-elnodeheatmap.txt
mapa rozložení uzlů po skončení simulace s jejich naplněností

data-elnodeheatmapag.txt
mapa rozložení uzlů po skončení simulace s jejich množstvím odpudi-
vosti

data-objheatmap.txt
mapa rozložení předmětů po skončení simulace s jejich naučeností

log.txt
podrobné informace o průběhu simulace

Data v textových souborech je možné vizualizovat použitím nástrojů
statter.exe a plotter.py. Oba nástroje pracují tak, že po spuštění pro-
jdou aktuální adresář a rekurzivně všechny podadresáře a zpracují všechny
nalezené soubory se správným jménem.

Nástroj statter.exe spočítá průměrné, minimální a maximální hodnoty
dat o uzlech a místech a uloží je do dalších textových souborů. Nástroj
plotter.py na základě textových souborů vytvoří grafy a uloží je do sou-
borů ve formátu PNG.
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Příloha D

Programátorská dokumentace

Prototypová aplikace je napsána v jazyce Python, využívá knihovnu TkInter
pro GUI a knihovnu PIL1 k ukládání dat do grafických souborů. Aplikace je
rozdělena do čtyř modulů:

Gui - grafické rozhraní aplikace a grafické výstupy

Config - testovací světy

Enviroment - model světa a parametry

Agents - model agent a prostorové mapy

Grafické rozhraní a řízení celé aplikace a zajišťuje třída Gui.MainWindow.
Třída Gui.MapRender vykresluje stav světa do okna aplikace a do souboru.
Svět je reprezentován třídami Enviroment.World a dalšími třídami v mo-
dulu Enviroment. Třída Enviroment.Global obsahuje pomocné metody a
všechny parametry modelu.

Agent je reprezentován třídou Agents.Agent. Třída Intelligence před-
stavuje jeho „mozek
, obsahuje další třídy, které zajišťují řízení jeho chování,
vnímání a paměť.

Jeden krok simulace je zavolání metody World.Step(). Ta provede jeden
krok agenta metodou Agent.Step(), popsanou v algoritmu 9. Pak metodou
Map.Step() spočítá viditelnost předmětů.

Tabulka D.1 popisuje přenesení modelu do implementace.

1Python Imaging Library
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Algoritmus 9 Jeden krok simulace agenta

1: vybrání atomické akce - ActionSelector.GetAction()
2: provedení akce
3: vnímání viditelných předmětů
4: aktualizace PerceptionField
5: aktualizace MemoryArea
6: aktualizace And-Or stromu akcí v ProcessArea zavoláním metody
ActionSelector.ActionDone()

7: aktualizace prostorové mapy: SpaceMap a EnergyLayer

Rychlost aplikace závísí na počtu uzlů prostorové mapy, nejnáročnější
operací je počítání vzdáleností mezi všemi uzly a změna jejich polohy s kont-
rolou, aby neopustily mapu. To zahrnuje mnoho jednoduchých aritmetických
operací s čísly s plovoucí desetinnou čárkou, které jsou bohužel v Pythonu
pomalé. Z těchto důvodů je program statter.exe napsán v jazyce C#. Před-
pokládáme, že implementace v jazyku typu C++/C# či Java, by výrazně
zrychlila aplikaci.

D.1 Pomocné nástroje

Součástí aplikace jsou dva pomocné nástroje:

program statter.exe
počítá průměrné, maximální a minimální hodnoty dat v souborech
data-elnode-status.txt a data-place-status.txt a ukládá je do
data-elnode-status.stats.txt a data-places-status.stats.txt.
Pro čtení datových souborů využívá knihovnu od Sebastiena Lorion:
LumenWorks.Framework.IO.Csv.

skript plotter.py
vizualizuje výstupní data aplikace, využívá knihoven NumPy a Mat-
plotlib.
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Pojem modelu Název v implementaci

Svět World
Místnost Map
Předmět RealObject
Typ předmětu Object

Agent Agent
Výběr akce ActionSelector
Chytrá akce smart action

Zorné pole ViewCone
Percepční filtr PerceptionFilter
Percepční pole PerceptionField
Fantom Phantom

Paměťová část MemoryArea
Paměťový fantom MemoryPhantom

Procesní část, And-Or strom akcí ProcessArea
Záměr Intetion
Činnost Process
Aktivní záměr ExcitedIntention
Aktivní činnost ExcitedProcess

Prostorová mapa a paměť na předměty SpaceMap
Paměťová stopa předmětu MemoryObject
Vazba mezi paměťovou stopou a uzlem LinkMemoryObjectToNode

Gravitační model vrstvy uzlů EnergyLayer
Uzel prostorové mapy EnergyLayerNode
Naplněnost uzlu EnergyLayerNode.usage
Stopa vjemu EnergyPoint
Intenzita stopy vjemu EnergyPoint.energy
Množství odpudisvoti AGamount
Místo Place
Intenzita místa Place.slowAGamount

Tabulka D.1: Přenesení modelu do implementace
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Příloha E

Obsah přiloženého DVD

Součástí práce je také přiložené DVD, které obsahuje prototypovou aplikace
a výsledky všech uvedených testů. Součástí testu je vždy zdrojový kód, který
byl testován, výstupní data včetně vizualizace a většinou i video zachycující
průběh testu. Videa jsou ve formátu Xvid MPEG-4.

app/app
prototypová aplikace a pomocné nástroje včetně zdrojových kódů

app/doc
podrobná programátorská dokumentace vygenerovaná z komentářů

app/install
knihovny potřebné pro běh aplikace

obrazky/
obrázky místnosti a ukázky počátečního rozložení uzlů

videa/
video ukazující běh prototypové aplikace a video zobrazující současně
stav světa, prostorové mapy, naučenost předmětů, naplněnost a množ-
ství odpudivosti uzlů

testy/ kohonen
testy modelu založeného na Kohonenově mapě

testy/ final
testy výsledného modelu

testy/*
další testy
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