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Kapitola 1

Úvod
Plánování svých budoucích činností a jejich pořadí vykonávání tak, abychom 
následně dosáhli žádaného výsledku, je jednou z přirozených schopností lidské 
inteligence.  Zároveň je  efektivní  plánování  již  dlouhou dobu akademicky i 
průmyslově zkoumané téma. V této práci se snažím o rozšíření architektury 
Intelligent  Virtual  Environment (IVE)  o  „inteligenci“  založenou  na  velmi 
zajímavém  způsobu  plánování,  a  to  Hierarchical  Task  Network (HTN) 
plánovaní. HTN je velmi podobné architektuře myšlení bytostí v IVE a přitom 
přidává schopnost řešit mnohem větší množinu problémů.

Cíle projektu
Cílem je  vytvoření  a  řízení  virtuální  bytosti  působící  v  proměnlivém světě 
simulovaném  v  prostředí  IVE.  Tato  bytost  bude  řízena  externím  HTN 
plánovacím  systémem.  Měla  by  být  schopna  ve  svém  virtuálním  světě 
naplánovat  a  provést  svou  práci  tak,  aby  dokázala  splnit  svůj  cíl  za 
předpokladu,  že  je   splnitelný.  Zároveň  má  být  schopna  vyrovnat  se  s 
možnými překážkami a změnami ve svém okolí. V duchu IVE musí být možné 
simulovat více těchto bytostí současně a plynule. Závěrečným cílem práce je 
prezentace výsledků na nějakém netriviálním virtuálním světě.

Mimo  hlavní  cíle  jsem si  stanovil  několik  „bonusových“  úkolů  k  zvýšení 
použitelnosti  práce.  Jedná se hlavně o přizpůsobení  architektury způsobem, 
aby  bylo  relativně  snadné  použít  různé  plánovací  systémy.  To  umožní 
testování schopností různých plánovačů anebo případně jejich porovnávání.

Dalším vedlejším úkolem je  pomoci  virtuálním  bytostem v  kooperativních 
činnostech. Tedy aby mohlo více bytostí spolupracovat na společném postupu 
při řešení jejich společného cíle.

Organizace práce
Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zaobírá cíli a organizací 
práce. Ve druhé kapitole detailně přiblížím systém IVE, na kterém celá práce 
staví. Třetí  kapitolu věnuji zevrubnému úvodu do problematiky plánování s 
detailnějším  vysvětlením  hierarchického  plánování  HTN.  Čtvrtá  kapitola 
poskytuje teoretický rozbor problémů a postupů přidání HTN plánování k IVE 
pod  názvem  PlannerGenius.  Předposlední,  pátá  kapitola  detailně  popisuje 
implementaci  PlannerGenia.  Na závěr  představím testovací  svět a výsledky 
práce PlannerGenia spolu s diskuzí.
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Kapitola 2

Intelligent Virtual Environment
Intelligent  Virtual  Environment (IVE) je softwarový projekt realizovaný na 
Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze v roce 2005. Snahou projektu bylo 
vytvoření  rozšiřitelného  nástroje  pro  diskrétní  simulaci  mnoha  virtuálních 
bytostí jednajících v rozsáhlých světech  [IVE01]. V této kapitole představím 
systém IVE, jeho terminologii  i  teoretické pozadí,  které jsou pro tuto práci 
stěžejní.  Informace  v  této  kapitole  jsou  výběrem pro  tuto  práci  důležitých 
definic z [IVE01].

Terminologie IVE
Základním elementem IVE je objekt. Aby nedocházelo k nedorozumění mezi 
IVE  objekty  a  objekty  objektového  programování,  používají  autoři  IVE 
'apostrofy'  při odkazování na programátorské objekty.  Vzhledem k těsnému 
svázání  této práce a IVE používám toto rozlišení i  zde. Nadále tedy  objekt 
reprezentuje veškeré samostatné fyzické části v simulovaném světě.  'Objekty' 
reprezentují programátorské struktury.

Virtuální bytosti v IVE sestávají ze dvou částí. Jednou částí je jakási loutka 
(dummy) bez vlastní inteligence, v IVE označována jako  actor, neboť je to 
objekt  virtuálního  světa,  který  v  něm  koná.  Druhou  část  tvoří  „mozek“ 
virtuální bytosti. Tento mozek je pouze 'objektem' a v IVE je nazýván genius. 
Genius ve své podstatě může být inteligencí pro více actorů. V případě, že 
však jeden genius ovládá pouze jednoho actora,  nazýváme tuto dvojici  ent. 
Předkládaná práce se věnuje právě této inteligenci, geniovi.

Místo  akcí,  tj.  činností  nějak  měnící  stav  světa,  se  v  IVE používá  termín 
proces. Odlišení  akce a procesu je z důvodu, že v IVE jeden proces může 
obsahovat  další  procesy,  které  mohou  být  i  dále  expandovány  do  dalších 
podprocesů,  tvoří  jakousi  hierarchii.  Procesy  v  IVE  tvoří  reaktivní  plány 
sestávající  z if-do-then pravidel (viz  Belief-Desire-Intention model a If-Do-
Then pravidla).

Samotné  objekty  v  IVE neposkytují  žádné  informace  o  tom,  jakých všech 
procesů  se  mohou  účastnit.  K  tomu  IVE  využívá  princip  affordancí  (viz 
Affordance). Praktickou implementaci affordancí tvoří link. Je to jakási relace 
mezi objekty IVE a procesy, kde každý objekt má svou roli a každý proces 
potřebuje k vykonání objekty určitých rolí.

Pro  snížení  výpočetní  zátěže  při  simulování  světa  IVE  používá  techniku 
Level-Of-Detail (viz  Level-Of-Detail simulace), v textu dále zmiňovaná pod 
zkratkou LOD.
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Posledním termínem k definici je typ fuzzy. V IVE je fuzzy používán místo 
klasických pravdivostních  hodnot.  Fuzzy může nabývat  hodnot  od 0 až po 
32768 (typ short integer), kde 0 značí nepravdu, 32768 pravdu a zbytek „něco 
mezi“.

Struktura IVE
V  této  části  nejdříve  popíši  strukturu  IVE  z  pohledu  implementační 
architektury, a poté vysvětlím teoretické koncepty IVE a funkční koncept IVE.

Systém  IVE  tvoří  osm  hlavních  částí.  Genius,  databáze  procesů 
(ProcessDatabase),  správce  smyslů  (Manager  of  Senses  –  MOS),  interpret 
(Interpreter),  kalendář  (Calendar),  plánovač  (Scheduler),  grafické  rozhraní 
(GUI)  a  simulovaný  svět.  Jejich  vzájemné  propojení  je  znázorněno  na 
ilustraci 1.

Genius  ovládá  svého,  případně  více  actorů  a  snaží  se  splnit  své cíle které 
dostal. Základní genius, který je součástí IVE, plně poslouchá své prostředí a 
je  řízen  reaktivně.  Co  to  znamená  je  podrobněji  rozebráno  v  části  Řízení
bytostí v IVE.

Kdykoliv se chce genius dozvědět něco o svém okolí, tedy použít své senzory 
k  vnímání  světa,  zeptá  se  manažera  smyslů.  IVE  podporuje  širokou  škálu 
dotazů na MOS, od dotazů na splnění nějakých podmínek až po přímé dotazy 
na  objekty.  MOS sleduje  veškeré  objekty  a  jejich pozice.  Na dotazy vrací 
odpovědi  ve  formě  buď  fuzzy  hodnoty,  nebo  kopiemi  objektů  splňující 
podmínky dotazů,  například  když  se  MOS dotážeme co  ent  vidí.  Všechny 
kopie  objektů  mají  své  atributy  omezeny  podle  senzorů  poskytnutých  v 
dotazu.
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Když  genius  vybere  proces,  který  chce  vykonat,  požádá  interpreta  o  jeho 
vykonání. Interpretr zjistí, jestli je proces atomicky vykonatelný, nebo ne. V 
případě,  že  proces  lze  vykonat,  interpretr  přeloží  kopie  zdrojových objektů 
procesu na reálné objekty, zjistí, jak dlouho má proces trvat a naplánuje jeho 
konec  v  kalendáři.  V  opačném  případě,  kdy  proces  není  atomicky 
vykonatelný,  interpretr  informuje  genia  o  potřebě  proces  expandovat. 
Interpretr  také po ukončení  procesu vyhodnocuje důsledky na aktuální  stav 
světa.

Kalendář spravuje konce všech běžících procesů. Když je požádán o provedení 
dalšího  kroku  simulace,  „skočí“  na  nejbližší  událost  dále  v  čase.  Poté 
informuje interpreta,  které procesy mají skončit,  a tedy se projevit na stavu 
světa.

Plánovač má kompletní kontrolu nad simulací.  Spravuje simulační vlákno a 
volá  buď  kalendář  k  provedení  dalšího  kroku,  nebo  grafické  rozhraní  k 
vykreslení aktuálního stavu simulace.

Grafické rozhraní zobrazuje aktuální stav světa a pro tuto práci je, až na jeden 
detail, nedůležité. IVE samo používá k simulaci pouze jedno vlákno. Nicméně 
pro  funkční  grafické  rozhraní  IVE  vlastní  i  druhé  vlákno  dedikované 
grafickému rozhraní. Díky tomu má uživatel nad IVE větší kontrolu a může 
simulaci  kdykoliv  zastavit,  vyhodnocovat  po  jednotlivých  krocích  či  měnit 
poměr mezi reálným časem a simulovaným.

Poslední  hlavní  komponentou  je  samotný  virtuální  svět.  Nejdůležitější 
komponentou světa je v IVE objekt.

Objekty
Objekty jsou základní  částí  světa  IVE,  mohou být  vnímány enty a  pomocí 
procesů  modifikovány.  Každý  objekt  sebou  nese  množinu  linků,  která 
prostředí oznamuje, čeho všeho se objekt může účastnit a v jaké roli. Každý 
objekt má nějaké své atributy různých typů včetně vazeb na ostatní objekty. 
Tyto atributy mohou být enty vnímány pomocí jejich senzorů. Entové mohou 
mít různé senzory, podle toho jsou schopni vnímat i různé atributy objektů.

Objekty  jsou  organizovány  ve  stromové  struktuře  a  každý  objet  může 
obsahovat další  podobjekty.  Příkladem je prakticky celý virtuální svět IVE, 
který je sám o sobě objektem typu lokace a obsahuje všechny objekty, které se 
v něm nacházejí.

Lokace
Lokace  jsou  speciální  objekty  IVE,  které  reprezentují  jednotlivé  části 
virtuálního  světa.  Jsou  organizovány  v  hierarchické  struktuře,  kde  kořen 
reprezentuje virtuální svět jako celek. Potomci kořene, nazýváme je sublokace, 
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tvoří  základní  části  světa.  Podobně  jejich  sublokace  dále  zjemňují  lokace 
svých rodičů. Na obrázku 2 je názorně vidět hierarchická struktura lokací, kde 
úrovně hierarchie odpovídají LOD úrovním.

Díky LOD technice nejsou některé části světa simulovány, tj. neexistují, jak 
znázorňuje  ilustrace  2 (např.  sublokace  lokace  Town B).  Pokud sublokace 
neexistují, o rodičovské lokaci říkáme, že je neexpandovaná.

Procesy a cíle
Každý ent má v IVE od začátku simulace definovanou množinu cílů, kterou 
má splnit. Tyto cíle se v IVE nazývají top-level cíle (top level goals) a tvoří 
„smysl života“ simulovaných entů. Každý cíl má tzv. sloty, které představují 
kontejnery pro zdroje, které jsou k splnění cíle potřebné a informace o těchto 
zdrojích, například jaké zdroje lze slotu přiřadit. Zdroje jsou libovolné objekty 
IVE.

Pro každý cíl může existovat více způsobů jak jej splnit. Tady v IVE nastupují 
procesy. IVE uchovává databázi mapující procesy na cíle, které plní. Jinými 
slovy, pro každý cíl existuje nějaká množina procesů jej plnících. Cíl je splněn 
úspěšným vykonáním kteréhokoliv procesu z této množiny.

Procesy jsou organizovány v hierarchické struktuře (Ilustrace 3) úzce spjatou s 
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Ilustrace 3: Struktura cílů a procesů [IVE01]



• Neexistující – hodnota LOD je příliš malá a nadřazený proces právě 
běží.  Daný proces  ve  světě  neexistuje.  Jestliže  proces  právě  běží  a 
hodnota LOD příliš klesne, proces je zastaven, částečně vyhodnocen a 
zahozen.

• Atomický  – proces  běží  atomicky,  tj.  neexpanduje se  a  čeká  se,  až 
skončí (nastane jeho cílový čas), a poté se změní stav světa.

• Expandovaný – proces je rozložený na podcíle. Daný proces neprovádí 
žádnou akci, pouze čeká až jsou splněny jeho podcíle. Proces se může 
stát atomickým v reakci na změny LOD.

Struktura procesů však není tak striktní jako v případě lokací a procesy mohou 
být  atomické  i  na  více  úrovních  LOD.  Procesy  mohou  mít  ve  zdrojích 
libovolné množství actorů a jiných objektů, pouze jejich LOD hodnoty nesmí 
vyžadovat aby byl proces v jednom okamžiku v různých stavech.

Procesy nejsou expandovány přímo v subprocesy,  nýbrž do podcílů;  zde je 
vidět na cíle orientovaná architektura IVE. Ent tedy vždy získává seznam cílů 
které je potřeba splnit k splnění rodičovského procesu. Jeho prací je najít další 
vhodné  procesy  k  splnění  nových  cílů.  K  vyhledání  vhodného  procesu 
splňujícího entí cíl mají procesy, definovanou tvůrcem virtuálního světa, svou 
„vhodnost“,suitability,  které  poskytují  informaci,  kdy je  dobré  daný proces 
použít.  Doplňkem suitability  je  kontext  procesu,  pcontext,  který  informuje 
genia  jak vhodné je  pokračovat  ve vykonávání  již  spuštěného procesu.  Jak 
suitability, tak pcontext tvoří dotazy na MOS s návratovou fuzzy hodnotou.

U cílů  je  obdobou suitability  gtrigger a  pcontextu  gcontext.  Význam mají 
stejný, pouze se vztahují k cílům.

Procesy  v  IVE nemají  explicitně  definované  své  efekty.  Místo  toho je  při 
spuštění  a  dokončení  procesu  zavolána  k  procesu  přidružená  funkce,  která 
tvoří součást definice světa a výsledné změny ve světě provede.

Affordance
Jeden z cílů  projektu IVE bylo vytvoření  simulace  inteligentního prostředí. 
Tedy, že prostředí bude vést své „obyvatele“ k tomu, jak mají ve svém světě 
jednat, jak a k čemu můžou použít různé předměty, aby mohli úspěšně splnit 
své cíle. K vytvoření takového prostředí je v IVE použit  princip affordancí 
[IVE01].

Princip  affordancí  byl  představen ekologickým  psychologem  James  J. 
Gibsonem. V jeho teorii  vnímání  tvrdí,  že my,  lidé i  zvířata,  vnímáme své 
prostředí spíše podle toho, co nám nabízí, než jako fyzické vlastnosti objektů. 
Definoval  nový  pojem  affordance, tj.  to  co  předmět  nabízí  zvířeti,  co 
poskytuje nebo dodává, ať už dobré čí zlé  [IVE02]. Například, když vidíme 
postel, nevidíme její přesné vlastnosti. Místo toho vidíme něco, co nám dává 
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možnost si lehnout či sednout. Nevíme, z jakého dřeva či kovu je udělaná nebo 
jak je přesně velká.

Základní vlastnosti Gibsonových affordancí jsou [IVE03]:

• Affordance  poskytnuté  prostředím jsou co dané  prostředí  nabízí,  co 
poskytuje, čím zásobuje a k čemu vybízí. Prostředí obsahuje médium, 
hmotu,  povrchy  a  jejich  strukturu,  objekty,  místa  i  skrýše,  ostatní 
osoby a zvířata a tak dále.

• „Hodnoty“ a „významy“ věcí v postředí můžou být vnímané přímo a 
jsou pro příjemce vjemů vnějšími vjemy.

• Affordance jsou pro zvířata relativní. Mohou být měřeny pouze skrze 
ekologii, ale ne skrze fyziku.

• Affordance jsou neměnné.

• Affordance jsou holistické. To, co vnímáme při pohledu na předměty 
jsou jejich affordance, ne jejich rozměry a vlastnosti.

• Affordance  implikují  doplňkovost  vnímatele  a  prostředí.  Nejsou ani 
vlastnosti  předmětu,  ani  osobní  vlastnosti  a  současně  jsou  obojí. 
Prochází skrze dichotomii osobní-objektivní. Affordance dávají smysl 
pouze skrze systémový pohled.

Tedy  bytost  může  i  nemusí  vnímat  affordance  vzhledem k  její  schopnosti 
vnímat, ale nevnímá je vůči svým potřebám. Affordance nejsou ani vlastnosti 
prostředí, ani bytosti, jsou to relace [IVE01].

V IVE jsou důsledně rozdělovány affordance a jejich vnímaní. Afforance jsou 
považovány za  možnosti  účastnit  se  nějaké  činnosti  jako  actor.  Z  pohledu 
implementace také není velmi efektivní držet veškerou inteligenci v každém 
objektu. Proto jsou v IVE vytvářeny „chytré akce“, linky,  které mohou být 
sdíleny různými objekty [IVE01].

Belief-Desire-Intention model a If-Do-Then pravidla
Belief-Desire-Intention (BDI) model je koncepční pohled na chování a jednání 
autonomních bytostí, který je v IVE použit.

BDI  model  očekává  od  agentů  nějakou  množinu  domněnek  (belief) 
reprezentující, jak agent rozumí svému světu, tedy jak překládá své vjemy do 
své reprezentace.  Množina tužeb (desire)  obsahuje agentovy cíle,  neboli  to, 
čeho chce  ve svém světě  dosáhnout  či  získat.  Protože  neustálé  posuzování 
jakou akci vykonat v každém kroku simulace může být velmi náročné, a také 
aktuálně vybraná akce nemusí agenta nutně dovést k cílí, BDI model obsahuje 
komponentu intencí, záměrů (intention). Intence v podstatě vykonávají jakousi 
poradní funkci udávající směr příštích akcí [AI02].
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If-do-then pravidla tvoří reaktivní plánování simulovaných virtuálních bytostí 
(více  o  reaktivním plánování  v  oddílu  Reaktivní  plánování).  Pravidla  mají 
následující sémantiku:

if předpoklady_splněny do akce then výsledek

Předpoklady říkají, kdy můžeme vykonat akci. V případě IVE akcí rozumíme 
celý podstrom procesů, nebo atomický proces splňující cíl.  Výsledkem jsou 
změny v simulovaném světě, které nastanou po splnění procesu. V rámci LOD 
je možné vynechat provedení procesu a pouze realizovat výsledek.

Level-Of-Detail simulace
Již  samotná  myšlenka  velkých  světů  obydlených  komplexními  virtuálními 
bytostmi vzbuzuje domněnku o obrovské náročnosti na systémové prostředky. 
Současná  simulace  desítek  autonomních  agentů,  vyhodnocování  tisíců 
podmínek  by  byla  náročná,  proto  byli  autoři  IVE  nuceni  přijít  s  nějakou 
technikou,  jak  zmenšit  velikost  simulace.  V  IVE  se  touto  technikou  stala 
behaviorální level-of-detail (LOD).

Technika Level-Of-Detail je široce používaná v počítačové grafice z prostého 
důvodu; k snížení výpočetní složitosti. Myšlenka snižování počtu grafických 
instrukcí je založena na faktu, že ne každý detail je tak důležitý, aby jej bylo 
nutné vždy vykreslovat. Například když daný objekt nelze dobře vidět, protože 
je příliš v dálce. Tyto objekty jsou poté vykresleny pouze zběžně v závislosti 
na jejich pozici a přístupu tvůrce programu [IVE01].

V IVE je technika LOD použita na behaviorální úrovni, tedy v úrovni umělé 
inteligence.  LOD  technika  pro  chování  virtuálních  bytostí  je  založena  na 
jednoduché myšlence, že často v daném virtuálním světě a pro daný okamžik 
simulace  existuje  pouze  několik  důležitých  míst.  Nedůležité  místa  potom 
nemusí být simulované přesně, a tím lze výrazně snížit požadavky na simulaci 
[IVE01].

LOD přístup v IVE úzce svazuje hierarchií objektů a cílů a procesů a jejich 
použití v if-do-then pravidlech.
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Ilustrace  4 zobrazuje  průřez  LOD hodnot  skrze  svět  IVE v  podobě  jakési 
elastické  membrány.  Pouze  lokace  nad  touto  hranicí  existují  a  jsou 
simulovány.  Objekty,  kromě  objektů  lokací,  které  tuto  hierarchii  tvoří,  se 
nacházejí  pouze  v  listech  této  stromové  hierarchie.  Hodnoty  LOD  těchto 
objektů jsou stejné jako LOD lokací, ve kterých se nachází.

Vnímání prostředí v IVE
Geniové k vnímání okolního světa využívají senzory, které získávají od jejich 
actorů. Senzory jsou objekty a jsou součástí virtuálního světa.

Když chce genius získat nějaké informace o svém prostředí, zeptá se na to 
manažera smyslů, který mu odpoví v závislosti na senzorech, které má genius 
k  dispozici.  Každý  senzor  dokáže  vnímat  pouze  určité  atributy  a  každý 
genius/ent  může mít různé druhy senzorů. Manažer smyslů má plný přístup k 
informacím o objektech, jejich atributech, pozici a hierarchii, ale odpovědi na 
dotazy filtruje skrze senzory, které genius poskytl při dotazu.

Řízení bytostí v IVE
Součástí projektu IVE je implementace základního genia řízeného reaktivním 
plánováním,  BasicGenius.  Tento genius  je plně řízen svým prostředím,  má 
své, tvůrcem světa dané, cíle a skrze manažera smyslů získává informace o 
svém okolí. V kontextu BDI si můžeme top level cíle představit jako geniovy 
tužby a manažera smyslů jako geniovy domněnky o světe.
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Každý cíl se skládá ze dvou částí, „spouštěče“ (gtrigger) a kontextu (gcontext). 
Gtrigger napovídá,  kdy je vhodné začít  daný cíl  plnit.  Gcontext pro změnu 
napovídá, dokdy je dobré se o daný cíl snažit, neboli kdy začne být prostředí k 
splnění cíle tak nevhodné, že není rozumné v něm již pokračovat. Obě tyto 
hodnoty  jsou  typu  fuzzy.  BasicGenius  k  nim  nicméně  přistupuje  jako  k 
boolean hodnotám, kdy gtrigger dosáhne hodnoty true, když dosáhne maxima, 
jinak je ve stavu false.

K  plnění  cílů  v  IVE  slouží  procesy,  kde  jeden  cíl  může  být  splněn  více 
různými procesy. Procesy jsou v podstatě if-do-then pravidla a zároveň sebou 
nesou i informaci o své vhodnosti, kterou si můžeme představit jako geniovy 
intence BDI modelu. Tato vhodnost je v IVE procesech nazývána suitability.

Když  má  BasicGenius  cíl,  který  chce  splnit,  tak  z  databáze  procesů  získá 
všechny procesy,  které tento cíl  splňují a z tohoto seznamu vybere první v 
pořadí. Pomocí linků (affordance) nalezne objekty, které proces potřebuje za 
zdroje. Následně BasicGenius otestuje suitability daného procesu s dodanými 
zdroji.  Pokud  je  výsledná  suitability  dostatečná,  genius  se  pokusí  proces 
vykonat. Pokud není, genius zkusí najít jiné zdroje, pokud je to možné, nebo 
proces zahodí a zkusí jiný.

Zdroje  procesů mohou  být  jak  povinné,  tak  volitelné.  V případě  pokusu  o 
vykonání procesu bez zabezpečených povinných zdrojů vykonání automaticky 
selže.  Zdroje  pro  proces  může  genius  získat  buď  zděděním  po  cíli,  který 
proces splňuje, nebo může použít přímo zdroje genia (například actor), nebo je 
před vykonáním  najde dotazem na manažera smyslů. Dědění zdrojů po cíli se 
děje při expandování procesů do podcílů, kdy podcíle mohou dostat některé 
zdroje  právě  expandovaného  procesu.  Podcíle  poté  tyto  zdroje  poskytnou 
procesům, které je splňují.

V  nejzávažnějších  případech,  kdy  nelze  cíl  splnit  nebo  je  opakovaně 
neúspěšně spouštěn ten samý proces, má BasicGenius „pojistku“ ve formě tzv. 
panic  procesu.  Bohužel  implementace  panic  procesu  nedělá  nic  jiného než 
čekání,  zdali  nějaká  změna  ve  světě  nezpůsobí  možnost  pokračovat  v 
splňování některého cíle genia.
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Kapitola 3

Plánování
Plánování je úlohou, jejímž cílem je najít správnou sekvenci nějakých akcí k 
splnění  určitého  cíle  [AI01]. V této  kapitole  představím,  o  čem plánování 
obecně je a později se důkladněji zaměřím na hierarchické plánování. Protože 
některé termíny v plánování mají stejný zápis, ale ne zcela stejný význam jako 
v IVE (například cíle), budu na to v této kapitole u termínů týkajících se IVE 
vždy explicitně upozorňovat (cíle vs. IVE cíle).

Existuje množství různých stylů reprezentací plánovacích problémů, protože 
popis  všech  je  dalece  za  rozsahem  této  práce,  věnuji  se  pouze  klasické 
reprezentaci, kterou v práci používám. Ostatní reprezentace jsou popsané např. 
v  [AI04] odkud  také  přejímám  definice  uváděné  v  této  kapitole,  není-li 
uvedeno jinak.

Pro  potřeby  dalšího  studování  plánování  potřebujeme  nějak  formálně 
definovat, co to vlastně plánování je a potřebujeme nějaký koncepční model 
pro náš „svět“, ve kterém plánujeme.

Tento  svět  formálně  nazýváme  systémem ∑ a  definujeme  jako  čtveřici 
∑=(S,A,E,), kde

S = {s1,s2,....} je rekurzivně spočetnou množinou stavů,

A = {a1,a2,....} je  rekurzivně spočetnou množinou akcí,

E = {e1,e2,....} je rekurzivně spočetnou množinou událostí,

 : S  A  E → 2S je přechodovou funkcí mezi stavy.

Nad  tímto  systémem  definujeme  zjednodušený  model  pomocí  několika 
omezení:

A0 : systém ∑ je konečný, má konečný počet stavů,

A1 : systém ∑ je plně pozorovatelný,

A2 : systém ∑ je deterministický, sS u(AE) : |(s,u)|1,

A3 : systém ∑ je statický, tj množina E = ∅,

A4 : cíle jsou omezené, tedy cílem je dosažení nějakého cílového stavu,

A5 : plány jsou sekvenční, uspořádané posloupnosti akcí,

A6 : čas je implicitní, tj. akce i události mají nulovou dobu trvání,

A7 :  offline  plánování,  tedy,  že  stav  systému  ∑  se během plánování 
nemění.

S tímto modelem se již můžeme pustit do podrobností o plánování.
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Reaktivní plánování
Reaktivní plánování, někdy označováno jako dynamické plánování, neplánuje 
žádné akce dále do budoucna, než nejbližší akci k vykonání. V každém kroku 
světa  plánovač  provede  vyhodnocení  stavu  a  podle  nějakých  pravidel 
rozhodne o následující akci. Priorita pravidel je dána pořadím, v jakém jsou 
zapsána a při vyhodnocování, první pravidlo, které splní své předpoklady je 
vybráno a jeho akce vykonána.

Alce  v  reaktivním  plánování  nikdy  nejsou  založeny  na  minulých,  již 
provedených  akcích.  Množina  pravidel  je  vždy  vyhodnocena  od  začátku  a 
testována vůči aktuálnímu stavu světa [IVE01].

Klasické plánování
V klasickém plánování  považujeme všechny předpoklady A0-A7 za platné. 
Proto se systém místo čtveřicí označuje trojicí ∑=(S,A,), protože množina E 
je díky splněni A3, statičností světa, prázdná.

Klasická  reprezentace  je  definovaná  v  predikátové  logice.  Mějme  jazyk  L, 
konečnou  množinu  predikátových  symbolů,  symbolů  pro  konstanty  a  bez 
funkčních symbolů. Atomem v L rozumíme predikátový symbol s argumenty. 
Protože v  L můžeme používat proměnné,  instanciovaným atomem rozumíme 
atom, který nemá za parametry žádné proměnné.

Stavem světa  je  množina  instanciovaných  atomů  v  L.  V  plánování  máme 
předpoklad uzavřeného světa, tedy všechny platné atomy v daném stavu musí 
být explicitně uvedeny, jinak se považují za neplatné.

Přechodová  funkce   je  reprezentována  operátorem. Operátor  je  trojice 
o = (name(o), precond(o), effects(o)) s významy:

• name(o)  reprezentuje  název  operátoru  tvaru  n(x1,x2,...,xk),  kde  n  je 
symbolem  operátoru,  n  je  jedinečné  v  L,  a  x1,...,xk jsou  symboly 
proměnných,

• precond(o) je množina literálu, tedy atomů či jejich negací, které musí 
platit, aby mohl být operátor použit,

• effects(o) je množina literálů, které budou platné po použití operátoru.

Mějme množinu literálů L,  označme L+ množinu  atomu v L a L- množinu 
atomu jejichž negace jsou v L. Potom u operátoru dělíme předpoklady, resp. 
efekty,  na  pozitivní  precond+(o),  resp.  effects+(o),  a  negativní  precond-(o), 
resp. effects-(o).

Akcí nazveme jakýkoliv plně instanciovaný operátor. Tedy je-li a akce a s stav, 
který splňuje předpoklady akce a, tedy
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precond+(a)  s, precond-(a)  s = ∅,

potom je a aplikovatelná na s a výsledkem je stav 

(s,a) = (s – effects-(a)) ∪ effects+(a).

Plánovací doménou v L je omezený systém ∑=(S,A,), kde

• S ⊆ 2{instanciované atomy L},

• A = {instanciované operátory O}, kde O je množina operátorů,

• (s,a) = (s – effects-(a)) ∪ effects+(a), když a ∈ A je aplikovatelné na 
s ∈ S, jinak je (s,a) nedefinované,

• S je uzavřená na , tedy pro každou akci a aplikovatelnou na stav s 
platí (s,a) ∈ S.

Plánovacím problémem je trojice P = (∑,s0,g), kde

• s0 je počátečním stavem, s0 ∈ S,

• g je množina cílových stavů, g ⊆ S,

• Sg = {s ∈ S | s splňuje g}, kde s splňuje g právě tehdy, když platí

g+ ⊆ s a g-  s = ∅.

Plánovací problém zapisujeme jako trojici (O,s0,g).

Řekněme, že akce a je relevantní pro akci g pokud platí

• g  effects(a) ≠ ∅,

• g+  effects-(a) = ∅ a zároveň g-  effects+(a) = ∅.

Jestliže a je relevantní pro g, potom můžeme definovat inverzní 

-1(g,a) = (g – effects(a)) ∪ precond(a)

a pomocí ní regresní (zpětnou) množinu cíle g přes všechny akce

-1(g) = {-1(g,a) | a ∈ A relevantní pro g}.

Opakem regresní množiny je množina přímých následovníků definovaná

(s) = {(s,a) | a ∈ A aplikovatelná na s}

Plánem  je posloupnost akcí <a1, a2, …, ak>. Plán  je řešením P, pokud 
(s0,) splňuje g. O řešení  řekneme, že je minimální, jestliže neexistuje 
žádné jiné řešení s menším počtem akcí. Řešení  je redundantní, jestliže lze z 
 vybrat podposloupnost, která je také řešením úlohy P.
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Tím máme pokrytý formální úvod do klasického plánování.

Typickým  zástupcem  plánovací  techniky  klasického  plánováni  je  systém 
Stanford Research Institute Problem Solver (STRIPS). Dokonce se často také 
klasickému  plánování  říká  STRIPS  plánování.  STRIPS  je  založený  na 
zpětném prohledávání, tedy prohledávání stavového prostoru, kde celý proces 
začíná  cílem a  pomocí  relevantních  akcí  definuje  regresní  množinu  až  do 
doby, kdy se počáteční stav stane prvkem regresní množiny.  STRIPS navíc 
pomocí heuristiky vybírá ty relevantní akce, u kterých efekty splňují alespoň 
část  cíle,  čímž  se snaží  prohledávaný prostor  zmenšit.  Problémem STRIPS 
algoritmu je možné generování redundantních plánů. Klasickým příkladem je 
Sussmanova anomálie [AI05].

Hierachical Task-Network plánování
Hierachical  Task  Network  (HTN)  plánování,  tedy  plánování  pomocí  sítě 
hierarchických  úloh,  je  plánovací  technika  založena na  dekompozici  úloh. 
HTN plánování používá některé části stejně jako STRIPS, například definice a 
použití akcí a stavů světa, mimo to je ale založené na zcela jiném principu 
[HTN01].

Hlavním rozdílem mezi STRIPS plánovači a HTN je cíl jejich plánování a jak 
se k němu dopracují. Na rozdíl od STRIPS plánovačů je u HTN plánování 
cílem splnit nějakou sít úloh, která může obsahovat i jiné úkoly než jenom 
splnění cílových podmínek. Z toho vychází i rozdíl ve stylu plánování. HTN 
plánovače pracují s dekompozicí úloh a řešením konfliktů[HTN01] podobně, 
jako by to řešil člověk.

Základní pojmy HTN plánování
Pro další  porozumění  textu  je  potřeba  definovat  několik  základních  pojmů 
používaných v HTN plánování.

HTN jazyk L je šestice  (V,  C,  P,  F,  T,  N), kde V je konečná množina 
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Ilustrace 5: Ukázka sítě úloh



Definice stavu je totožná s definicí u STRIPS plánování, tedy seznam 
plně instanciovaných atomů. I zde platí předpoklad uzavřenosti světa.

Primitivní  úlohou rozumíme  úlohu,  kterou  nelze  dekomponovat,  tedy 
rozložit  na  další  podúlohy  a  lze  jí  přímo  vykonat.  Primitivní  úlohy  jsou 
obdobou akcí u STRIPS plánování.

Složenou  úlohou rozumíme  úlohu,  kterou  lze  dle  určité  metody 
(definováno  níže)  dekomponovat  na  dílčí  podúlohy.  Složenou  úlohu  nelze 
přímo vykonat.

Cílovou úlohou rozumíme úlohu, jejíž vykonání plánujeme.

Plán je posloupnost plně instanciovaných primitivních úloh.

Síť  úloh je pojmenovaný seznam úloh spolu s podmínkami  dané sítě. 
Podmínky mohou určovat pořadí jednotlivých úloh, přiřazení proměnných a 
podmínky vzhledem k stavu světa.

Operátor je  vlastní  „implementace“  primitivní  úlohy.  Definuje  jej 
primitivní úloha, její podmínky pro splnění a efekty na stav světa po vykonání.

Metoda je jádrem HTN plánování tvořena symbolem složené úlohy a a k 
ní spojené síti úloh  d. Metoda říká, že ke splnění úlohy  a  je nutné splnit sít 
úloh d, tj. splnit všechny úlohy ze sítě d a zároveň neporušit podmínky sítě d.

Plánovací  doména  D je  dvojice  <Op,  Me>,  kde  Op je  množina 
operátorů a Me je množina metod.

Plánovací problém P je trojice <d, I, D>, kde d je síť cílových úloh, I je 
počáteční stav světa a D je plánovací doménou.

Definice pojmů jsou vágní, nicméně pro pochopení práce jsou dostatečné a 
není  zapotřebí  definovat  plnou syntax  a  sémantiku  HTN plánovaní.  Přesné 
definice jsou např. v [HTN01].

Princip HTN plánování
Na ilustraci  5 je  znázorněný jednoduchý příklad  sítě  úloh.  Řekněme,  že  v 
daném případě  je  naší  cílovou  úlohou  postavit  dům.  V plánovací  doméně 
máme  metodu,  která  dekomponuje  úlohu  postavit  dům  na  úlohy  připravit 
základy, postavit zeď až postavit střechu. Po dekompozici je potřebné vyřešit 
v některých případech konflikty. Podobně postupujeme pro každou úlohu až 
dokud nenarazíme na úlohy, které již nelze dekomponovat, např. úlohy připrav 
písek, připrav vodu. Tyto úlohy jsou primitivní a po vyřešení všech konfliktů 
tvoří výsledný plán.

HTN systémy jsou schopné řešit složitější problémy než STRIPS systémy, tj. 
expresivní  síla  HTN je  větší  než  u  STRIPS  ovšem za  cenu,  že  nevhodně 
napsané metody mají  signifikantní  vliv  jak na rychlost  plánování,  tak i  na 
samotnou řešitelnost úlohy [HTN01].

Příkladná implementace HTN plánování jak ji provádí SHOP2 plánovač:

20



procedure SHOP2

1.  vstupní plánovací problém P = <d,I,<Op,Me>>

2. σ ← prázdný plán

3. s ← I

4. if d = Ø return σ

5. nedeterministicky zvol (n:α) jeden z úkolů v d, který nemá předchůdce

6. if α je primitivní then

active ←  množina  základních  instancí  operátorů  z  Op 
aplikovatelných na stav s

if active = Ø then return FAILURE

else

nedeterministicky zvol jeden operátor o z množiny active

s ← aplikace operátoru o na stav s

d ← d po odstranění primitivního úkolu (n:α)

σ ← σ  {primitivní úkol příslušný operátoru o}

7. else {α je neprimitivní}

active ← množina základních instancí metod z Me aplikovatelných 
na stav s

if active = Ø then return FAILURE

else

nedeterministicky zvol jednu metodu m z množiny active

d ← d po aplikaci metody m na neprimitivní úkol (n:α)

8. goto krok 4.

Reaktivní BDI a plánování s HTN
Jak  BDI,  tak  HTN  systémy  používají  myšlenku  dekompozice  a  flexibilní 
kompozice  jednotlivých  částí  s  rozdílem,  že  BDI  systémy  jsou  primárně 
určeny pro rozhodování  v  cílem řízených dynamických prostředích,  kdežto 
HTN jsou používány pro formulování plánu vykonávaného později [HTN05].

Díky podobnosti principiálního mechanismu si oba systémy mohou vzájemně 
propůjčit některé výhody. Protože BDI umožňuje chování v reálném čase a v 
dynamických  doménách,  HTN  může  napodobovat  BDI  v  dynamických 
doménách vykonáváním metod okamžitě po dekompozici. Nebo naopak BDI 
agenti  mohou  využít  HTN plánování  v  prostředích,  kde  nějaký  pohled  do 
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budoucna je  potřebný k  zajištění  řešení.  V méně  dynamických  prostředích 
mohou BDI agenti používat HTN k překonání větví v BDI hierarchii, které by 
jinak znemožnily úspěšné splnění [HTN05].

Podobnost  BDI  a  HTN  se  velice  hodila  i  při  implementaci  této  práce  a 
pomohla jednak při řešení překladu interpretací,  tak i při vykonávání plánů, 
kdy ne všechny procesy, které plánovač chce po IVE vykonat, jsou atomické.
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Kapitola 4

PlannerGenius
PlannerGenius  je  praktickou  realizací  této  práce.  Je  rozšířením  původního 
BasicGenia  o  schopnost  plánovaní  svých  akcí  víc  do  budoucna  oproti 
reaktivnímu geniovi.  V této  kapitole  přiblížím postupný vývoj  architektury 
PlannerGenia  s  několika  odbočkami  k různým zamítnutým návrhům až  po 
finální verzi.

Požadavky na architekturu
Celá  práce  je  od  počátku  koncipována  jako  samostatné  rozšíření  IVE,  tj. 
použití PlannerGenia je na IVE zcela závislé. Z toho plyne několik zásadních 
požadavků a omezení architektury:

• velice omezená  možnost  změny původního systému IVE,  tedy že si 
více méně musíme vystačit s tím, co nám IVE dává. Tento požadavek 
implikuje několik omezení, jež jsou zmíněny v následující kapitole o 
implementaci  PlannerGenia,  např. získávání privátních dat některých 
struktur  pro  překlad,  nebo  naopak  praktická  nemožnost  rozšiřování 
definice světa. Na druhou stranu k přidání PlannerGenia není potřebná 
prakticky žádná reinstalace či jiný zásah do systému. PlannerGenius se 
jednoduše  „přiloží“  k  definici  zvoleného  světa.  V  průběhu  hledání 
řešení  některých  problémů s interpretací  jsem však tento požadavek 
ignoroval, nicméně výsledná práce jej striktně dodržuje.

• co nejlépe zachovat  cíl  IVE a tedy možnost  simulace  většího počtu 
geniů současně. To má dopad hlavně na systém vykonávání plánů a 
překlad reprezentace světa, jelikož samotný plánovací systém je mimo 
rozsah této práce.

Následně náš genius musí plnit cíle práce:

• dokázat zjistit své cíle, možnosti a stav světa

• být schopný naplánovat své akce tak, aby splnil svůj cíl

• pokusit se vyrovnat s nečekanými změnami světa

• umět vykonat jak svůj plán, tak nápravné akce v případě nečekaných 
změn

A nakonec jeden požadavek dán jedním z vedlejších cílů práce:

• univerzálnost  vzhledem  k  externím  plánovačům.  Tedy  aby  bylo 
relativně jednoduché zkoušet či testovat jednotlivé plánovací systémy s 
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minimem  nutných  změn  v  kódu  PlannerGenia.  Tento  požadavek  je 
úzce spjat s formátem vstupních dat jednotlivých plánovacích systémů.

Tyto požadavky tvoří seznam, který musíme splnit.  Nyní je otázkou, jak je 
splnit v rámci architektury IVE, které:

• je plně přizpůsobeno reaktivnímu řízení

• nemá explicitní efekty ani cílů ani procesů

• k informování genia používá affordance

• má pouze jedno simulační vlákno

Interpretace světa
Převod  interpretace  z  IVE  do  formátu  pro  externí  plánovač  je  jedna  ze 
stěžejních  částí  práce.  Nejdůležitější  je  zvolit  formu  interpretace  světa  pro 
plánovač. Na výběr máme:

(1) automatické překládání z reprezentace IVE

(2) explicitní  specifikace  plánovacího  problému  mimo  sémantiku  IVE 
světa

(3) kombinace obou

(1) je pro uživatele nejpříjemnější, protože odpadá nutnost psát definici světa 
na dvakrát, a zároveň i zavádění faktických chyb. Od automatické konverze 
očekáváme, že to co lze napsat v IVE, lze se stejným významem předložit 
plánovači.

Manuální specifikace plánovacího problému (2) je na druhou stranu nejméně 
náročná na prostředky pro simulaci světa. Taktéž implementačně je nenáročná.

Kombinací  obou  (3)  rozumím  možnost  v  některých  případech  pomoct 
automatickému  překladu  vložením  speciálního  kódu  do  původního  zápisu 
světa,  aby  se  překlad  zjednodušil,  případně  takto  vyřešit  problémy,  kdy 
automatický překlad jednoduše nejde.

Ale dříve, než začneme přemýšlet, jak prakticky různé interpretace převádět, 
je nutné zjistit, co je vlastně IVE interpretací, tedy vstupní interpretací, a co 
požadovaným výstupem pro plánovač.

Za vstupní interpretaci můžeme použít:

a) čistou definici světa v XML, tak jak ji vidí IVE, případně rozšířenou o 
externí data

b) načtená  a  zpracovaná  data  z  datových  struktur  IVE,  případně 
rozšířených o externí data
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c) externí zdroj nezávislý na IVE

Použití  a)  nám  dává  absolutní  přehled  o  možnostech  aktuálního  světa, 
vyžaduje ovšem vlastní načítání a zpracování XML souboru s definicí světa 
IVE při aktivaci každého PlannerGenia. Také zvyšuje paměťové nároky genia. 
To by se  dalo  zanedbat,  problémem však  zůstane  zvýšená  režie  mapování 
načtených  údajů  a  aktuálního  stavu  světa  a  korektní  existence  objektů 
vzhledem k LOD.

Z tohoto pohledu je pro nás výhodnější b) používat datové struktury IVE, které 
nám IVE připraví. Odpadá potřeba starat se o LOD, IVE nám samo nabídne 
jenom ve světě a daném stavu existující objekty a s nimi spojené procesy.

Použití  externího  zdroje  plánovacích  dat  vylučuje  použití  s  automatickým 
překladem interpretací,  neboť očekáváme data,  která  již  jsou pro konkrétní 
plánovač určena. Tento přístup nám dává největší kontrolu nad plánovačem za 
cenu stejných problémů jako a), zvýšená režie udržování dat v souladu s LOD. 
Tento přístup je nejméně příjemný pro tvůrce světa IVE. Většinu světa bude 
muset psát dvakrát, případné ladění se stane složitější a méně flexibilní.

Poslední částí této „skládačky“ je výstupní formát dat. Ten je úzce závislý na 
konkrétním plánovači, jaký použijeme. V původním záměru práce bylo jako 
výstupní formát použít jazyk Planning Domain Definition Language (PDDL), 
který  je  jakýmsi  neformálním  standardem  zápisu  klasických  plánovacích 
problémů  [AI03].  Výhody  by  byly  jasné,  téměř  univerzální  podpora  mezi 
plánovači. Problémem je, že PDDL je jazyk vytvořený pro klasické plánování, 
čím ale HTN plánování  není.  Přesto se objevila  snaha PDDL rozšířit  i  pro 
podporu hierarchického HTN  [HTN04],  proto bylo PDDL první zkoušenou 
variantou této práce.

Vlastní  načítání  XML souboru jako zdroje  dat  bylo  kvůli  redundantnosti  a 
výše uvedeným problémům se zvýšenou režií zavrženo. Z podobného důvodu 
nebylo použito ani načítání  dat z externího zdroje. U tohoto zdroje by sice 
byly ušetřeny systémové prostředky díky absenci zpracovávání XML souboru, 
ovšem režii s mapováním na objekty IVE a LOD se nevyhneme. Dále v práci 
tedy používám výhradně b) data získaná ze struktur IVE v kombinaci s (1) 
automatickým překladem a (2) explicitní specifikací plánovacích dat.

PDDLToken
PDDLToken  je  případ  b)  s  (2).  Tedy  použití  struktur  IVE  s  explicitní 
specifikací plánovacích dat. Dříve než osvětlím samotnou myšlenku je nutné 
zadefinovat nový pojem ontologie.

IVE pro předávání různých dat mezi svými součástmi používá tzv. ontologie. 
Ontologie označují v IVE různé formáty, typy a implementace dat. Ontologie 
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jsou  realizovány  'objekty'  OntologyToken,  ve  kterých  jsou  uloženy.  K 
identifikaci  ontologií  IVE  používá  jejich  jména  reprezentována  v  řetězci 
[IVE01].

Ideou za PDDLToken bylo doplnění implementace ontologií IVE o speciální 
ontologii,  která  by  obsahovala  plánovací  data  v  PDDL.  Proč  právě  skrze 
ontologie?  Protože ontologie  jsou přirozenou strukturou IVE pro předávání 
dat.  PDDLToken by byl  součástí  XML definice  objektů a  proto by byla  v 
tomto případě porušena podmínka nedotknutelnosti IVE. Aby IVE dokázalo 
PDDLToken  data  načítat,  musela  by  se  upravit  gramatika  XML parseru  i 
samotný parser a provést tak zásahy do jádra IVE. PDDLToken ontologie by 
byla atributem IVE objektu, procesu a cíle. Manažer smyslů umí bez problémů 
pracovat  s  libovolnými  ontologiemi,  tedy žádná  další  změna  by již  nebyla 
nutná. Oproti načítání dat z externího zdroje či původního XML souboru má 
tento přístup tu výhodu, že o mapování objektů i jejích správnou existenci vůči 
LOD se stará IVE samo, neboť jak bylo zmíněno, PDDL ontologie by se stala 
součástí objektu.

Cílem PDDLToken ontologie nebylo vytvořit XML strukturu isomorfní PDDL 
jazyku, pouze strukturovaný kontejner pro čistá PDDL data.

K implementaci PDDLToken jsem se však nerozhodl z již dříve zmíněných 
důvodů;  jednak je v tomto  případě nutné uvádět  v definici  světa  explicitní 
plánovací  data  a  bohužel  s  implementací  PDDLToken  v  této  formě  by 
PlannerGenius ztratil nezávislost na IVE.

Automatický překlad
Druhou uvažovanou variantou je b) (1),  tedy využití  již  načtených struktur 
IVE pro automatický překlad pro plánovač. Na rozdíl od PDDLToken přístupu 
si zde musíme nejdříve ujasnit,  co jsou vlastně naše zdroje. Co je myšleno 
strukturami IVE?

Pro definici HTN plánovacího problému potřebujeme zjistit aktuální stav světa 
,  úlohy,  které  máme  splnit,  a  plánovací  doménu.  Stav  světa  v  IVE  tvoří 
hierarchie  objektů spolu s  jejích  atributy,  tedy prvním zdrojem je  manažer 
smyslů. MOS za nás provádí veškerou práci ohledně „vnímatelnosti“ objektů, 
jestli  má  genius  vhodné senzory,  a  také  řeší  problémy s  LOD a  faktickou 
existencí objektů. Úlohy, které máme splnit, získá každý genius od systému 
během  jeho  aktivace.  Nyní  trošku  odskočím  k  implementaci.  Aby  IVE 
akceptovalo  náš  'objekt'  jako  genia,  musí  implementovat  Java  interface 
'Genius',  který  zavádí  abstraktní  metodu  addTopLevelGoal.  Metoda  je 
zavolána prostředím kdykoliv je vytvořen nový 'objekt' genia a pomocí ní pro 
něj získáváme úlohy k provedení.
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Definice HTN plánovací domény je trošku složitější. Zdrojem je fakticky opět 
metoda  addTopLevelGoal, nyní v kombinaci s databází procesů. Datové 
struktury  cílů  a  procesů  mají  dostatek  informací  pro  sestrojení  správné 
hierarchie úkolů, avšak sami o sobě žádnou stromovou strukturu neposkytují. 
Místo vytvoření vlastních struktur můžeme naštěstí využít datovou strukturu 
používanou  základním  geniem  IVE,  BasicGeniem.  Její  použití  má  i  další 
výhody,  a  to  těsnou  integraci  s  IVE  interpretrem,  neboli  jednoduché 
vykonávání procesů, ale i notifikace o potřebě proces expandovat či zrušit v 
závislosti  na  LOD.  RuleTreeNode  je  'objektem'  reprezentující  jeden  uzel 
struktury,  používané  BasicGeniem  pro  uchování  všech  cílů  a  procesů,  se 
kterými právě pracuje [IVE01]. Zachování této struktury v PlannerGeniovi má 
i další pozitivní efekt, čímž je možnost využít reaktivního řízení enta v případě 
potřeby.  Zdroje pro překlad domény jsou tedy databáze procesů a struktura 
sestavená z RuleTreeNode 'objektů'.

Automatický  překlad  má  však  i  svá  úskalí.  Expresivní  síla  IVE  je  plně 
optimalizována na reaktivní řízení a některé výrazy IVE jsou do termů pro 
plánovače  složitě  přeložitelné.  Například v IVE světě  lze  napsat  podmínku 
near,  která je splněna,  když se její parametry,  objekty,  ve světě nacházejí 
vedle sebe. Je několik způsobů, jak se pokusit tento výraz přeložit. V každém 
případě  stavíme na tom,  že manažer  smyslů  nám poskytuje  souřadnice,  na 
kterých se každý objekt aktuálně  nachází.  Díky tomu můžeme v plánovací 
doméně napsat axiom, který by ze souřadnic objektů počítal zdali jsou blízko. 
IVE ale pro hledání vhodné cesty používá vlastní algoritmus a my entům v 
IVE neříkáme „jdi  sem a  sem“,  ale  „jdi  k  tomu objektu“.  Tím vlastně  po 
prvním  naplánování  nějaké  akce  pohybu  máme  všechna  poziční  data 
nedůvěryhodná, protože fakticky nevíme, na jaké souřadnice ent šel. Taktéž 
náš ent nemusí být jedinou bytostí v IVE světě.

Kromě překladu výrazů IVE máme i jeden závažnější problém a to, že procesy 
IVE nemají explicitně uvedeny efekty. IVE nemá žádný způsob, kde by byly 
předem  popsány  efekty  jednotlivých  procesů.  V  oddílu  o  procesech  IVE 
(Procesy a cíle) jsem na závěr zmínil, že procesy ovlivňují svět IVE pomocí 
jim přidružené Java funkce, která je zavolána vždy při startu a konci procesu. 
Chybějící  efekty  však  efektivně  znemožňují  byť  jen  myšlenky  na  nějaké 
plánování. Naštěstí pro nás mají procesy IVE jednu část, kterou lze po vhodné 
úpravě použít místo efektů bez dopadu na původní funkčnost IVE. Touto částí 
jsou  suitability.  Nyní  trochu  předběhnu,  pro  vybraný  plánovací  systém 
(jSHOP) je nutné navíc oddělovat zápis negativních a pozitivních efektů. Pro 
zápis pozitivních efektů je využíváno právě suitability,  pro negativní efekty 
pcontext. Abychom zachovali funkcionalitu suitability a zároveň pomocí nich 
umožnili zápis efektů, je potřeba je zapisovat v negované formě, tedy tak, aby 
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z pohledu pravdivostní hodnoty dávaly stejný smysl a zároveň po odstranění 
první negace dávali požadované pozitivní efekty.

Konkrétní algoritmy překladů příliš závisí na konkrétním externím plánovači, 
na řadě je tedy vybrat plánovač.

Plánovací software
Z  různých  variant  plánovačů  PlannerGenius  používá  Simple  Hierarchical 
Ordered  Planner  (SHOP)  [HTN02],  jakožto  jednoho  z  nejlepších  zástupců 
HTN plánovacích systémů [HTN03].

Samotný systém SHOP je k dispozici  ve dvou verzích,  SHOP a SHOP2, a 
dvou implementacích,  v jazyce LIPS, nebo jazyce Java(tzv.  jSHOP). Volba 
implementace byla díky IVE jednoduchá, nadále tedy pod označením SHOP 
myslím jeho Java implementaci jSHOP. Vytyčení rozdílu mezi LISP a Java 
implementací je důležité vzhledem k  drobným rozdílům ve formátu vstupních 
dat.  Ačkoliv je SHOP2 pokročilejší  a úspěšnější implementací  než původní 
SHOP verze,  je  založen  na  zcela  jiném způsobu zpracování  vstupních dat, 
konkrétně  plánovací  domény.  Ačkoliv  je  použitý  algoritmus  nezávislý  na 
plánovací doméně, pro každou doménu je potřeba jej speciálně zkompilovat. 
Tato vlastnost je pro plánování v IVE, kde se plánovací doména často mění, 
nepoužitelná.  PlannerGenius je tedy implementován s použitím plánovacího 
systému jSHOP.

Práce s IVE
V tomto oddílu předvedu konkrétní algoritmy překládání dat z IVE do jSHOP 
deskriptorů, následnou extrakci plánu a převedení zpět do formy vhodné pro 
IVE a jeho vykonání.

Aktualizace stavu světa, překlad objektů
Zdrojem dat jsme již určili manažera smyslů (MOS). Z něj dostaneme všechny 
pozorovatelné a existující objekty IVE včetně jejich atributů. Také nesmíme 
zapomenout na implementaci affordancí. Pro affordance objekty sami nesou 
pouze roli objektu. Můžeme si ji představit jako typ objektu. Při překladu tedy 
do plánovacího  problému přidáme atomy které  jednotlivé objekty přiřadí  k 
jejich rolím.  Mimo použitelných atributů  'objekty'  objektů  obsahují  některé 
systémové atributy,  které k plánování  nepotřebujeme,  např.  kdo je rodičem 
kterého objektu, ale také souřadnice umístnění, jelikož problémy s umístněním 
řešíme jinak; viz následující  oddíl  Překlad procesů a cílů. Rovněž dotaz na 
MOS na  všechny  objekty  o  kterých  genius  ví,  vrací  i  objekty,  které  jsou 
relevantní  pouze  pro  systém  IVE,  tyto  parametry  a  objekty  při  překladu 
přeskakujeme.
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Výsledný algoritmus:

procedure updateObjects (seznam objektů O)
1. o ← O
2. if o ∈ nepřekládané_objekty then goto 1
3. seznam atributů A = ziskej_atributy(o)
4. a ← A
5. if a ∈ nepřekládané_atributy then goto 4
6. přelož atribut jako atom světa
7. if A  ∅ then goto 4
8.  roli ∀ r objektu o přidej atom r(o)
9. if O  ∅ then goto 1
10. získej nové id objektu o převedením id na malá 

písmenka a odstranění speciálních znaků
11. přidej o do konverzní tabulky
12. return aktuální stav světa

Tento algoritmus se volá vždy před zahájením plánování. V kroku 9 a 10 se 
převádí identifikace objektu na malá písmenka a ukládá do mapovací tabulky. 
Protože  IVE rozlišuje  velká  a  malá  písmenka,  kdežto  jSHOP  plánovač  si 
automaticky vše převádí na malá písmenka a některé speciální znaky zahazuje.

Překlad  cíle  vyžaduje  kromě identifikátoru  i  dva atributy  navíc.  Prvním je 
identifikátor enta, který má tuto úlohu vyřešit a druhým číselný identifikátor 
počítaný  jako  hash  kód  'objektu'  RuleTreeNode  potřebný  pro  správné 
mapování úloh s jejich pozicí v hierarchii RuleTreeNode.

Překlad procesů a cílů
Zdrojem  překladu  procesů  je  struktura  RuleTreeNode  spolu  s  databází 
procesů.  RuleTreeNode  struktura  představuje  hierarchii  cílů  a  procesů 
podobnou hierarchii složených a primitivních úloh HTN. Stejně jako v HTN 
metody popisují jak dekomponovat složenou úlohu, v IVE procesy obsahují 
informaci, na jaké cíle je lze rozložit. Protože je ale možné stejný cíl splnit 
více  procesy,  i  tato  informace  musí  být  zakomponovaná  v  překládaných 
metodách. Pouze procesy, které nelze v okamžiku překladu, tj. v daném stavu 
simulace,  rozložit,  jsou převedeny na operátory HTN. Při  překladu je ještě 
nutné brát ohled na speciální případ expandovaných procesů. Protože se různé 
procesy  mohou  expandovat  na  stejné  podcíle,  je  potřeba  zajistit  správné 
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pojmenování  argumentů  podcílů,  aby  byla  zaručena  jejich  návaznost  na 
expandovaných procesech.

Překlad začíná procedurou updateGoal:

procedure updateGoal ( RuleTreeNode rule )
1. goal ← získej cíl z rule
2. if goal ∈ BDIcíle then return
3. if má_potomky(rule) then

translateGoalToMethod(rule, false)
translateExpandedRuleToMethod(rule)
 potomka z rule

updateGoal(potomek_rule)
4. else

translateGoalToMethod(rule, true)
procesy ← získej procesy splňující goal
 proces z procesy

translateProcessToOperator(proces,rule)
přidej proces do konverzní tabulky
namapuj proces na rule

5. return
Procedura  updateGoal překládá  jeden  'objekt'  RuleTreeNode  struktury. 
Podle  umístnění  'objektu',  uzel,  nebo  list,  se  volá  buď  přeložení  na  jednu 
složenou a jednu primitivní úlohu, nebo přeložení na hlavní metodu a několik 
dílčích pod-metod.  Za zmínku stojí bod číslo 2, kde se kontroluje cíl,  zdali 
není  z  cílů,  které  PlannerGenius  nepřekládá.  Konkrétní  příklad  je  cíl 
HuntGoal,  který  je  součástí  FollowGoal,  ale  vykonávání  FollowGoal  se 
nechává na reaktivním podsystému PlannerGenia.

procedure translateGoalToMethod ( RuleTreeNode rule, 
boolean ground)

1. goal ← získej cíl z rule
2. parent ← získej rodiče rule
3. sestav hlavičku metody dle affordancí
4. procesy ← získej procesy splňující goal
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5.  proces z procesy
if proces ∈ BDIprocesy then goto 5
sestav hlavičku podúlohy dle affordancí
přidej do hlavičky předpoklady
if ground then

translateProcessToOperator
else

sestav volání metody dle affordancí
6. return

Úkolem  translateGoalToMethod je  přeložit  cíle  pomocí  databáze 
procesů  na  metodu  dekomponující  složenou  úlohu  reprezentovanou 
RuleTreeNode elementem na podúlohy, ať už primitivní či složené. Po kroku 
5  opět  kontrolujeme  proces,  zdali  není  jeden  z  nepřekládaných,  konkrétní 
příkladem je proces HuntStep provádějící jeden krok enta.

Podobně pracuje i výše zmíněna procedura translateExpandedRuleToMethod, 
která  je  rozdílná  pouze ve způsobu,  jak vytváří  hlavičky podúloh,  a  nikdy 
negeneruje primitivní úlohy.

procedure translateProcessToOperator (
ProcessTemplate proces
RuleTreeNode rule)

1. goal ← získej cíl z rule
2. sestav volání operátora
3. ulož mapování pořadí operátorů
4. if proces ∈ BDIprocesy then goto 6
5. else

translate precond(proces)
translate effects-(proces)
translate effects+(proces)

6. uzavři operátor
7. return

Procedura  translateProcessToOperator má  za  úkol,  jak  již  název 
napovídá, přeložit IVE proces na HTN operátor. Hlavička operátoru je opět 
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sestavena  z  affordancí  daného  procesu  spolu  s  hash  code  nadřazeného 
RuleTreeNode 'objektu'. Předpoklady operátora jsou překládány z gTriggeru 
připojeného cíle. Negativní efekty, které plánovač jSHOP explicitně vyžaduje, 
jsou  překládány  z  kontextu  procesu  a  pozitivní  efekty  jsou  překládány  z 
negované suitability procesu. Poslední skládačkou překladu ve směru k jSHOP 
plánovači  je  procedura  translate,  jejíž  úkolem  je  rekurzivně  přeložit 
výrazy a podmínky metod a procesů.

Poznámky k překladu

V  překládacích  algoritmech  je  několikrát  překládaný  cíl  nebo  proces 
kontrolován  na  přítomnost  v  množině  BDIcíle  resp.  BDIprocesy,  kdy  v 
případě shody není cíl resp. proces překládán. Myšlenka za tímto je, že pouze 
nadřazený cíl  tohoto cíle  resp. procesu je přeložen,  a poté naplánován jako 
abstraktní prvek plánu. Jeho vykonání je ponecháno na reaktivní části, kterou 
PlannerGenius dědí od BasicGenia. U PlannerGenia je takto vykonáván proces 
Follow,  který  „přesouvá“  enta  z  jednoho  místa  na  druhé.  Follow  je  takto 
vykonáván,  protože  máme  nedůvěryhodné  poziční  údaje,  viz  oddíl 
Automatický  překlad,  a  také  by  to  nesmyslně  zatěžovalo  HTN  plánovač 
hledáním  cesty.  Před  samotným  vykonáním  naplánovaných  abstraktních 
procesů  je  PlannerGeniem  zkontrolováno,  zdali  jsou  splněné  jejich 
předpoklady.  Pokud  nejsou,  proces  se  přeskočí,  protože  by  jej  reaktivní 
podsystém ihned po spuštění sám zastavil a proces se považuje za vykonaný.

Plánování
Protože generování plánu může být časově náročná operace a zároveň má být 
IVE schopno simulovat více bytostí současně v jednom simulačním vlákně, 
každý PlannerGenius  při  plánování  používá  svůj  vlastní  'objekt'  plánovače. 
Samotné plánování je také vykonáváno v samostatném vlákně. Zde se objevují 
menší  problémy  se  synchronizací  běhu  IVE  a  jSHOP  plánovače.  Proto 
PlannerGenius obsahuje callback funkce, které jsou po skončení plánování a 
provedení  zpětného  překladu  zavolány,  aby  informovali  PlannerGenia  o 
výsledku plánování.

Zpětný překlad
Zpětný překlad převádí vygenerovaný plán zpět na 'objekty' IVE. Jeho úkolem 
je  zpětně  namapovat  operátory  na  procesy,  zjistit  přesné  pořadí  symbolů 
proměnných u operátorů a přiřadit  tyto  proměnné zdrojům procesu.  Taktéž 
přiřadit  proces  ke  správnému  prvku  RuleTreeNode  struktury,  a  tím  i 
správnému  cíli.  Po  dokončení  zpětného  překladu  PlannerGenius  zavolá 
callback funkci informující o dokončení plánování.

32



Vykonání plánu a nečekané události
Plán  tvoří  seznam  trojic  <proces,  zdroje,  cíl  ve  formě  RuleTreeNode>. 
Vykonávání řídí PlannerGenius dle odezev prostředí IVE vždy po jednotlivých 
krocích.

procedure executePlanStep( plan )
1. <proces, param, rule> ← plan
2. if proces  BDIprocesy then

executeReactive( proces, param, rule )
3. else

execute( proces, param, rule )
4. return

ExecuteReactive nechá  reaktivní  subsystém  provést  zadaný  proces 
včetně  jeho  případných  potomků.  Expanze  procesů  se  v  tomto  „módu“ 
PlannerGenia nechává na reaktivním subsystému.

Execute provede daný proces přímým požadavkem na interpreta IVE skrze 
strukturu  RuleTreeNode.  V  tomto  případě  již  PlannerGenius  řeší  expanzi 
procesů či jejich destrukci. Požadavek na expanzi je PlannerGeniem zachycen 
a  vyvolá  částečné  přeplánování.  Procedura  přeplánování  je,  až  na  cílovou 
úlohu, totožná s normálním plánováním. Cílovou úlohou je v tomto případě 
expandující proces a výsledek plánování je dán na začátek plánu právě místo 
expandovaného  procesu.  V  případě  destrukce  procesu  se  vezme  nejbližší 
předek  procesu,  všechny  naplánované  akce  potomků  tohoto  předka  jsou  z 
plánu vyhozeny a je zvoleno přeplánování s cílovou úlohou předka.

Podobný postup se aplikuje i v případě selhání vykonání procesu. Nejdříve se 
PlannerGenius pokusí doplnit plán novým plánem se selhaným procesem jako 
cílovou úlohou. Jestli se plánování nepovede, zkusí vytvořit zcela nový plán 
od  začátku,  tedy  plán  s  cílovou  úlohou enta.  V případě  nezdaru  vykonání 
nových  akcí,  PlannerGenius  na  několik  kroků  přenechá  řízení  reaktivnímu 
subsystému ať se pokusí nepříznivou situaci změnit. Poté opět zkusí vytvořit 
nový plán.

Zde  PlannerGenius  velmi  využívá  podobnosti  mezi  hierarchickým  BDI 
modelem a HTN plánováním.

Plánování spolupráce
Spolupráce  více  entů,  díky  individuálnosti  plánování,  vyžaduje  úpravy  v 
dosavadní  architektuře  PlannerGenia.  K  zjednodušení  celého  procesu 
synchronizace více plánovačů, spolupráci plánuje pouze jeden PlannerGenius 
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pro více actorů. Z pohledu IVE je to průchozí, neboť actor je z pohledu Genia 
pouze jeden z jeho zdrojů. Algoritmus je následující

procedure cooperation( cíl )
1. if počet požadovaných actorů(cíl) > 1 then

offer ← najdi existující nabídky na daný cíl
if offer =  then

zapiš cíl mezi víceactorové cíle
vytvoř svou nabídku na cíl
return

else
oznam majiteli nabídky offer svou účast
přidej se mezi jemu podřízené

2. přidej cíl mezi své cíle
3. return

Tímto první genius, který daný cíl dostane, vytvoří vlastní nabídku ve které 
žádá  potřebný  počet  geniů.  Ostatní  další  geniové  se  stejným  cílem  již 
odpovídají  na  nabídky,  případně  vytvoří  své  nové,  například  když  jsou 
všechna  místa  v  původní  nabídce  obsazena,  a  čekají  na  vhodné  partnery. 
Kontrolu nezaplněných více actorových cílů provádí genius v každé iteraci, 
kdy prostředí IVE požaduje po geniovi reakci.

Z algoritmu jsou na první pohled vidět velká omezení na systém spolupráce. 
Tím je,  že  genius  musí  od  začátku  vědět,  že  na  splnění  daného cíle  bude 
potřebovat pomoct. To se týká jenom genia, který bude o pomoc žádat. Když 
nějaký jiný genius dokončí svou úlohu a čeká pouze na změny prostředí, může 
pomoct jinému geniovi vykonat úlohu, která je zcela mimo jeho hlavní zájem.

Závěrečné poznámky
Navrhnuta  architektura  automaticky  překládá  IVE svět  do  světa  HTN  pro 
plánovací systém jSHOP. Zároveň využívá reaktivního subsystému přejatého z 
původního IVE. Umožňuje domluvit si spolupráci i pokusit se zareagovat na 
nepřízeň při vykonávání plánu. Díky plánování v separátním vláknu nezdržuje 
simulaci prostředí, genius pouze na dobu plánování nereaguje na prostředí. Na 
druhou stranu automatický překlad neumí přeložit celou expresivní sílu IVE, 
na tvůrce virtuálního světa přidává složitější psaní podmínek a suitabilities tak, 
aby mohli být PlannerGeniem správně vyhodnoceny.
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Kapitola 5

Implementace PlannerGenius
V této kapitole přiblížím výslednou architekturu PlannerGenia v souvislosti s 
implementací.  PlannerGenius  je,  rovněž  jako  IVE,  implementován  v 
programovacím jazyce Java, na rozdíl od IVE ale ve verzi Java 2 Standard 
Edition 6.0. K vývoji a testování je používáno vývojové prostředí NetBeans 
6.8.

Detailní  popis  všech  proměnných  a  funkcí  je  ve  formátu  JavaDoc  na 
přiloženém  CD,  zde  se  omezím  na  popis  a  vysvětlení  nejzajímavějších  či 
problémových částí implementace.

Popis implementace kopíruje pořadí vykonávání kódu z pohledu IVE. 

Architektura PlannerGenia
Ilustrace  6 zobrazuje architekturu a vzájemnou komunikaci jednotlivých tříd. 
Koncepčně se PlannerGenius podobný BasicGeniu. Komunikaci s prostředím 
IVE zajišťuje hlavní třída projektu, PlannerGenius, který v reakci na prostředí 
určuje pomocí  PlannerPDecideru co se má udělat.  PlannerPDecider posléze 
zabezpečuje  nízko  úrovňovou  komunikaci  s  ostatními  třídami.  Aby  bylo 
jednodušší  implementovat  podporu  pro  různé  plánovače,  je  komunikace  s 
plánovačem  oddělena  v  samostatné  třídě,  která  implementuje  jednotné 
rozhraní  PlannerInterface.  SHOPPlanner  obousměrně  překládá  reprezentace 
světů  a  komunikuje  s  externím plánovačem.  Exekutivní  moc  PlannerGenia 
přebírá třída PlannerExecutor. PlannerGenius při své činnosti využívá několik 
pomocných datových tříd.
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IVE rozhraní
PlannerGenius cz.ive.genius.PlannerGenius
Třída PlannerGenius je potomkem třídy BasicGenius, původního genia IVE. 
Tím  máme  zajištěné  potřebné  datové  struktury  a  také  možnost  vykonávat 
reaktivní akce. PlannerGenius se stará o centrální komunikaci tříd a sledování 
stavu genia a prostředí.

Třída nově zavádí několik důležitých řídících proměnných:

• eState – stav v jakém se PlannerGenius aktuálně nachází,

• miReactive – počet kroků zbývající k ukončení reaktivního režimu, 
pokud je rovno MAX_INT, potom je reaktivní řízení ukončeno až po 
dokončení  speciálního  cíle  myGoal.  Nulová  hodnota  značí  aktivní 
plánovací režim,

• myGoal –  identifikátor  cíle,  který  se  právě  vykonává,  používá  se 
hlavně aby PlannerGenius věděl kdy vypnout reaktivní režim v případě 
vykonávání některých procesů.

PlannerGenius se vždy nachází v některém z těchto stavů:

• GENIUS_PLANNING probíhá plánování

• GENIUS_READY má plán, ale nic nedělá, připraven

• GENIUS_EXECUTING právě vykonává nějakou akci

• GENIUS_NOPLAN žádná chyba, ale nemáme plán či je prázdný

• GENIUS_OFFERING čekáme na odpovědi na nabídky spolupráce

• GENIUS_ERROR obecná chyba

• PLANNING_ERROR chyba plánování

• EXECUTION_ERROR chyba vykonávání akce

Po  zahájení  činnosti  je  genius  ve  stavu  GENIUS_NOPLAN.  Genius  úzce 
spolupracuje  s  třídou  PlannerPDecider,  která  se  stará  o  komunikaci  s 
plánovacím systémem i  vykonavatelem plánu.PlannerPDecider  má také své 
interní stavy:

• PLAN_OK plán je přípraven k vykonání

• PLAN_NOPLAN plán byl vykonán, nebo nemáme žádný plán

• PLAN_GENERATING plánování v průběhu

• PLAN_FAILED vykonávání, nebo generování plánu selhalo

36



• PLAN_DELIVERED plánování ukončeno, plán je k vyzvednutí

Stavy jsou poté analyzovány aktualizační částí genia, metodou update():

public void update()
1 if not activated then return
2 if not masterPeer then return
3 if GENIUS_NOPLAN and více actorový cíl then
 4 if cíl  WorkSpace::SearchOffer(cíl) then
 5 if acceptOffer(cíl) then
 6 masterPeer ← tvůrce nabídky
 7 return
 8 else
 9 distribute(createOffer(cíl))
 10 return
11 if reactiveMode then super.update(); return
12 if GENIUS_PLANNING then
 13 status ← checkForPlanningStatus
 14 if PLAN_DELIVERED then
 15 PlanDecider->retrievePlan
 16 else if PLAN_GENERATING then
 17 return
 18 else if PLAN_OK then
 19 state ← GENIUS_READY
 20 else if PLAN_NOPLAN then
 21 state ← GENIUS_READY
 22 return
23 else if GENIUS_NOPLAN then
 24 if failed generatePlan then
 25 state ← PLANNING_ERROR
 26 else
 27 state ← GENIUS_PLANNING
28 else if PLANNING_ERROR then
 29 state ← GENIUS_NOPLAN
30 if GENIUS_READY then
 31 if PLAN_NOPLAN then
 32 state ← GENIUS_NOPLAN
 33 scheduleGeniusUpdate
 34 else if PLAN_OK then
 35 executeNextStep

Tato  metoda  je  volána  prostředím při  zahájení  práce genia  a  každé  změně 
objektu který genius sleduje, tj. některý z cílů nebo procesů jej má jako zdroj. 
O tuto aktualizaci se stará manažer smyslů. Na úvod metody genius zjišťuje 
jestli má dostatek zdrojů k splnění svých úkolů, tedy actorů. Jestli ne, nejdřív 
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se pokusí najít někoho, kdo již pro stejný cíl hledá společníka; vypsal nabídku. 
V případě, že žádná nabídka není, vytvoří novou nabídku spolupráce a pomocí 
distribuce  o  ní  informuje  okolní  genia.  Každý  PlannerGenius  se  při  své 
aktivaci  registruje  k  správci  nabídek  aby mohl  být  později  kontaktován.  V 
případě úspěšné domluvy začne genius buď poslouchat tvůrce nabídky, jestli 
na  nějakou  odpovídal,  nebo  přidá  nasmlouvaná  genia  do  svých  zdrojů  a 
pokračuje jako v normálním případě.

Za povšimnutí stojí krok 11, v případě vykonávání reaktivního kroku je tato 
podmínka  splněna  a  místo  pokračování  se  vykonává  metoda  update 
BasicGenia  a  zbytek  je  přeskočen.  Reaktivní  mód  je  aktivní  kdykoli  je 
miReactive větší než 0.

Před  zavoláním  generování  plánu  v  kroku  24  PlannerGenius  vyvolá 
aktualizaci  dat.  Dotazem na manažera smyslů získá informace o světě a ty 
nahraje  do své paměti  reprezentovanou  třídou PlannerGeniusMemory.  Tato 
třída  je  u  PlannerGenia  pouze  pro  případnou  pozdější  rozšířitelnost  o 
sofistikovanější  řešení  paměti  genia.  Aktuální  implementace  působí  jenom 
jako datová struktura. Po aktualizaci paměti  je volání předáno „pravé ruce“ 
genia, třídě PlannerPDecider.

PlannerPDecider cz.ive.genius.PlannerPDecider
PlannerPDecider implementuje rozhraní Pdecider. Třída je inspirována třídou 
BasicDecider, na rozdíl od ní však PlannerPDecider nerozhoduje o procesech, 
ale  slouží  jako  jakýsi  hub  pro  propojením plánovače,  vykonávání  plánu  a 
PlannerGenia. Přenáší data a stavy tříd SHOPPlanner a PlannerExecutor zpět 
PlannerGeniovy a mezi nimi.

Obsahuje vnořenou třídu CallBack implementující rozhraní CallBackInterface 
pomocí  které  je  PlannerPDecider  informován  o  dokončení  plánování. 
Informace  o  dokončení  plánování  je  posléze  předána  změnou  stavu 
PlannerPDecideru na PLAN_DELIVERED a naplánováním aktualizace genia. 
Záměrem je aby plán „vyzvedl“ PlannerPDecider na popud PlannerGenia. Je 
tak zajištěno, že nedochází k prolínání simulačního vlákna a vlákna plánování 
a synchronizačním problémům.

PlannerPDecider zajišťuje správné volání a aktualizace dat v případě plného i 
částečného přeplánování. Po požadavku na plánování se pokračuje překladem 
reprezentace.

Překlad reprezentace světa a plánování
SHOPPlanner cz.ive.genius.SHOPPlanner
SHOPPlanner má, na rozdíl od PlannerGenia, dvě boolean stavové proměnné, 
kde jejich kombinace představuje stav plánování:
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• mbPlanning – je pravda v případě probíhajícího plánování

• mbHavePlan – 

◦ jestli  je  pravda  a  mbPlanning  není  pravda,  potom  máme 
vygenerovaný plán,

◦ jestli  je pravda a mbPlanning je také pravdivé,  potom plánování 
právě probíhá,

◦ jestli není pravda a mbPlanning není pravda, potom nemáme plán a 
SHOPPlanner je připraven,

◦ jestli  není  pravda  a  mbPlanning  je  pravdive,  potom  plánování 
selhalo.

SHOPPlanner  se  stará  o  překlad  interpretací  na  a  z  jSHOP  deskriptorů. 
Implementuje  algoritmy  popsané  v  předchozí  kapitole  v  procedurách 
updateGoals,  translateGoalToMethod,  translateExpandedRuleToMethod  a 
translateProcessToOperator.

Výrazy rekurzivně překládá metoda translate:

String translate( expression, single, negated, 
anded, values, suffix )

 1 retult ← “”
 2 if expression.getChildren = ∅ then
 3 if negated then
 4 result ← “false”
 5 result ← result + “attribute” + objectRole 

+ suffix + objectAttribute
 6 if values then
 7 result ← result + objectValue
 8 else
 9 single ← false
 10 if expression is and then
 11 anded ← true
 12 for expr in expression.getChildren do
 13 result  ←  translate(  expr,  single, 

negated, anded, values, suffix )
 14 if single and not anded then
 15 result ← “(“ + result + “)”
 16 return result

Metoda translate  v první části překládá veškeré druhy konstant které IVE má 
do atomů:

attribute „id objektu“ „id atributu“ „hodnota“
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pokud je překládání hodnot zapnuto. Například při překládání předpokladů se 
nepřekládají konkrétní hodnoty atributů, protože se očekává porovnávání dvou 
a více atributů a aktuální hodnota je irelevantní. Menší problém se objevil při 
překládání rolí objektů. IVE má jejich role uložené jako chráněné proměnné, 
proto  SHOPPlanner  využívá  speciální  třídu  SourceNodeTranslation, 
které  rozšiřuje  IVE  třídu  SourceDependentNode za  účelem  zveřejnit 
jinak nepřístupná data.

V  druhé  části  translate  rekurzivně  překládá  složené  předpoklady,  jako 
například  porovnání  atributů  či  logický  and.  Metodě  translate  v  překladu 
pomáhají  dvě  pomocné  metody:  translateNeg a 
translateFuzzyAnd.  Metoda  translateNeg  je  určena  k  překládání 
suitability,  kdy  nejdříve  odstraní  první  negaci  aby  nepřekážela  dalšímu 
překladu  a  pokračuje  dále  voláním  původní  translate.  TranslateFuzzyAnd 
pomáhá  překládat  logický and,  kdy je  nutné dbát  správnému uzávorkování 
atomů.

SHOPPlanner obsahuje několik mapovacích proměnných:

• mConversion – uchovává mapování názvů objektů a procesů, aby 
bylo možné po dokončení plánování zpětně dohledat původní jméno 
objektu či procesu. JSHOP plánovač totiž veškeré řetězce převádí na 
malá písmena a odstraňuje některé speciální znaky,

• mRuleMapping –  pomocí  mRuleMapping  se  získávají  k 
naplánovaným  procesům  jejich  původní  RuleTreeNode  struktury  a 
tedy i správné cíle. Protože více RuleTreeNode můžou obsahovat cíle 
stejného identifikátoru, tím můžou mít i stejný splňující proces, působí 
mRuleMapping  bez  dalších  informací  jako  zobrazení  na.  Aby  bylo 
možné přesně přiřadit konkretní proces k RuleTreeNode, přidává se při 
překladu k parametrům procesů hash kód jejich RuleTreeNode,

• mProcessParams –  tato  struktura  pouze  uchovává  pořadí  rolí  u 
procesů,  v  jakém  byli  překládány,  aby  mohli  být  po  naplánování 
korektně zpětně přiřazeny.

Přeložené informace jsou ukládány do pomocné datové struktury PlanStruct.

PlanStruct cz.ive.genius.PlanStruct
PlanStruct uchovává přeložená data o světě a operátory, metody a axiomy. Po 
vyžádání  z  těchto  dat  vytvoří  plánovací  doménu  a  problém,  který  je  poté 
poskytnut jSHOP plánovači. PlanStruct ukládá všechny elementy ve struktuře 
PlanData, která obsahuje:

• ID – identifikaci uloženého elementu
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• Calling – jakým způsobem se element volá, jeho parametry včetně 
jména. Atributy a role objektů jsou ukládány po jednotlivých atomech. 
Definice atomů jsou uloženy právě jako jejich volání,

• PreCond – předpoklady elementu,

• Code – efekty elementu, u metod síť úloh,

• LODValue –  LOD  elementu,  tato  položka  není  PlannerGeniem 
využívaná,

• Active – zdali  je element  aktivní,  jestli  se má zařadit  do domény 
resp. problému,

• next – identifikace dalšího prvku s, původně, stejnou identifikací. Při 
pokusu o přidání  prvku s nejedinečnou identifikací  je vygenerovaná 
univerzální identifikace (UUID) a ta je připojena za původní. Zde je 
uložen odkaz na tuto pozměněnou identifikaci aby mohla být původní 
identifikace jednoduše získatelná.

SHOPPlanner  ke  komunikaci  s  jSHOP plánovačem používá  třídu  JSJshop, 
která je již z distribuce jSHOPu. Zmiňovaná třída je však mírně upravena k 
jednoduchému  použiti  s  IVE.  Úpraven  byl  způsob  načítání  plánů.  Místo 
načítání ze standardního vstupu, jSHOP načítá řetězce s plánovací doménou a 
problémem. Rovněž výstup není textový, nýbrž struktura JSPlan ze které se 
plán jednoduše extrahuje algoritmem:

1 foreach krok z planu do
 2 jmeno ← myConversion(prvni element z krok)
 3 foreach element z krok do
 4 tmp ← myConversion(element)
 5 if tmp == null then
 6 pridej do parametru element
 7 else
 8 pridej do parametru tmp
 9 akce ← v databaze procesu najdi proces jmeno
 10 podle  hash  kodu  (vzdy  poslední  parametr) 

najdi v mRuleMapping akci odpovidajici pravidlo 
RuleTreeNode

 11 vypln zdroje procesu podle mProcessParams
 12 pridej  krok  planu  jako  trojici  <pravidlo, 

akce, zdroje>

Vykonávání plánu
PlannerExecutor cz.ive.genius.PlannerExecutor
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Veškeré vykonávání procesů, přesněji iniciace vykonání procesů, se děje ve 
třídě  PlannerExecutor.  PlannerExecutor  těsně  spolupracuje  s 
PlannerPDeciderem, od kterého dostává příkazy k dalšímu postupu v plánu a 
kterému  také  hlásí  stav  vykonávání  plánu.  PlannerExecutor  implementuje 
rozhraní  Listener,  aby  se  mohl  v  případě  potřeby  registrovat  u  MOS  k 
automatickému informování o změně stavu některých cílů či procesů. Aktuální 
implementace PlannerGenia toho však nevyužívá.

Stav PlannerExecutora je vždy jeden z těchto:

• EXEC_READY připraven  na  vykonání  dalšího  kroku 
plánu

• EXEC_NOPLAN připraven, ale není plán

• EXEC_EXECUTING proces z plánu právě běži

• EXEC_FAILED pokus o vykonání kroku selhal

• EXEC_ERROR neznámá chyba

Mimo těchto stavů PlannerExecutor při operacích s procesy vrací návratové 
hodnoty:

• EXEC_OK spuštění bylo úspěšné

• EXEC_NOSOURCE procesu  chybí  zdroje,  indikuje  chybu 
plánování

• EXEC_NOATOMIC proces je nutné expandovat

• EXEC_NOPROCESS proces  neexistuje,  například  když 
vlivem  nízké  LOD  hodnoty  bylo  prostředí  nuceno  zahodit  nějaké 
lokace a jejich simulaci

• EXEC_ERROR neznámá  chyba,  obecnou  reakcí  je 
přepnutí PlannerGenia na několik kroků do reaktivního módu a poté 
přeplánovat

Bezesporu  nejdůležitějšími  funkcemi  PlannerExecutora  jsou 
ExecuteNextStep,  která  implementuje  proceduru  vykonávání  plánu 
executePlanStep z  předchozí  kapitoli,  executeProcess,  zajišťující 
konkrétní  spuštění  procesu,  a  executeProcessReactive,  která 
nevykonává  proces  přímo,  místo  toho  přepne  PlannerGenia  do  reaktivního 
módu a nechá jej, po vzoru BasicGenia, vyhodnotit strukturu RuleTreeNode s 
kořenem tvořícím pravidlo právě s procesem, který chceme vykonat.
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Kapitola 6

Závěr
Propojení HTN plánování a IVE systému do jednoho celku výrazně rozšířilo 
záběr IVE. Ačkoli se nepodařilo zcela splnit všechny cíle práce, podařilo se 
vytvořit  funkční  celek  využívající  společných  prvků  BDI  modelu, 
hierarchických  if-do-then  pravidel  a  HTN, k úspěšnému řešení  problémů a 
řízení virtuálních bytostí.

Navržená  architektura  rozšiřuje  původního  BasicGenia  o  jednotnou 
komunikaci  s překladačem reprezentací,  který může být nahrazen variantou 
pro  různé  plánovací  systémy.  Byly  sestaveny  algoritmy  obousměrného 
překladu  pro  jSHOP  systém  s  podporou  abstraktních  operací.  Abstraktní 
operace jsou ponechávány k vykonání reaktivnímu subsystému. Byl navržen 
systém reakce na nečekané změny prostředí, který je ovšem díky striktnosti 
překladu velmi závislý na designu virtuálního světa. Rozšíření individuálního 
plánování  na  spolupracující  skupinu  bylo  umožněno  implementací 
jednoduchého  vyjednávacího  protokolu  a  umožněním delegace  plánování  a 
odpovědnosti za vykonání plánu.

Co se však nepodařilo je udělat univerzální překlad pro různé druhy plánovačů 
tak jak byl původně zamýšlen. Místo rozšířených PDDL je překlad prováděn 
do jSHOP deskriptorů a rozšíření na ostatní plánovací systémy se neobejde 
bez  nové  implementace  rozhraní  PlannerInterface.  Schopnost  PlannerGenia 
reagovat  na  nečekané  změny  a  přeplánování  je  až  příliš  závislá  na 
předvídavosti  autora světa.  Přínosem by byl  i  překlad celé  vyjadřovací  síly 
IVE.

Testování
K softwarové části práce je dodán i testovací svět skládající se ze tří různých 
světů.

Nejmenší z nich je předělaný základní svět „zahradníka“ z původního IVE. 
Svět generuje jednoduchý plán a v průběhu vývoje sloužil jako regresní test.

Druhý svět, LaserWorld, testuje plánování kooperace. Obývají jej čtyři entové 
řízení PlannerGeniem a jeden ent řízený BasicGeniem. Úkolem tří entů je vzít 
tři zrcadla a postavit se s nimi na správné místo. Čtvrtý ent potom spustí laser, 
který sleduje cestu mezi zrcadly.  Všichni entové řízeni PlannerGeniem mají 
společný úkol.

V poslední světě má jeden ent za úkol postavit dům. K postavení domu však 
ent nejdříve musí připravit materiál, donést k staveništi a postavit jednotlivé 
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zdi a střechu. Svět staveniště je největší z dodaných tří světů a tvoří plány o 
více než 40 krocích.

PlannerGenius je schopný naplánovat a úspěšně splnit testovací světy.

Použití PlannerGenia
Pro  použití  PlannerGenia  je  zapotřebí  mít  nainstalované  rozhraní  IVE. 
Instalace  IVE  je  popsána  v  [IVE04].  Po  dokončení  instalace  IVE  se 
PlannerGenius nainstaluje  spuštěním instalátoru PlannerGenia z přiloženého 
CD. Instalátor nainstaluje k IVE třídu PlannerGenia, aktualizuje spouštěč IVE 
a  nahraje  testovací  světy  PlannerGenia.  Ačkoliv  je  PlannerGenius 
multiplatformní, instalátor je k dispozici pouze pro systémy MS Windows.

Pro  manuální  instalaci  PlannerGenia  stačí  překopírovat  balík 
„PlannerGenius.jar“ z přiloženého CD do adresáře s „ive.jar“ nainstalovaného 
IVE  systému.  Při  spouštění  IVE  s  PlannerGeniem  je  potřebné  rozšířit  „-
classpath“ parametr právě o „PlannerGenius.jar“.

PlannerGenius, jakožto rozšíření IVE, nemá žádné vlastní grafické rozhraní. 
Tvůrce světa aktivuje PlannerGenia rozšířením šablony ent objektu o použití 
třídy  cz.ive.genius.PlannerGenius.  Jak  definovat  šablonu  ent 
objektu či psát virtuální světy IVE je detailně popsáno zde [IVE06], případně 
rychlý úvod zde [IVE05].

Psaní virtuálních světů pro PlannerGenius musí splňovat tyto podmínky:

• ent musí využívat třídu cz.ive.genius.PlannerGenius,

• suitability musí být negované a vyjadřují pozitivní efekty procesů,

• pcontext vyjadřují negativní efekty procesů

• expandování procesu nějakého cíle na podcíle znamená, že pro splnění 
původního cíle musí dojít k splnění všech podcílů,

• z logických operací není podporována operace or,

• aritmetické operace nejsou podporovány.

Podobné a budoucí práce
Další  práce  na  PlannerGeniovi  by  zcela  jistě  měla  rozšířit  překlad  o  další 
prvky vyjadřovací síly IVE. Například podpora logického „nebo“ převedením 
výrazů  před  překladem  do  disjunktní  normální  formy  a  generovat  různé 
alternativy  téhož  operátoru.  Případně  optimalizace  aktualizace  světa 
omezením změn jenom pro fakticky změněné prvky. Tím by se mohla rozšířit 
množina nečekaných situací, které je schopen PlannerGenius řešit.
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Zajímavým  způsobem  plánování  pro  dynamická  prostředí  je  tzv.  Anytime 
plánování. Anytime se snaží o generování plánu který je použitelný i v případě 
náhlého přerušení plánovacího procesu. IVE spolu s PlannerGeniem k tomu 
mají  blízko,  neboť  PlannerGenius  je  schopen  vykonat  i  abstraktní  akce, 
nicméně jSHOP není stavěn na libovolná přerušení.
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Příloha A
Přílohu A tvoří CD obsahující tuto práci, zdrojové kódy projektu i testovacích 
světů, programátorskou dokumentaci a instalátor IVE a PlannerGenia.

Organizace CD je

\bin sestavený balík PlannerGenius

\DemoWorld zdrojové  kódy  a  sestavené 
balíky testovacích světů

\distribution instalátor  prostředí  IVE  a 
jSHOP plánovacího systému

\doc documentace JavaDoc

\source zdrojové  kódy PlannerGenia  a 
skript instalátoru pro systém NSIS

\ instalátor  PlannerGenia  a  tato 
práce ve fromátu pdf
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