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Kapitola 1

Úvod

Cílem projektu GANN je navrhnout a implementovat prostředky evolučního
programování a s jejich pomocí vyvíjet hráče robotického fotbalu.
Hlavní inspirací pro vytvoření tohoto projektu mi byla soutěž RoboCup [12].

Cílem této soutěže je vyvinout do roku 2050 tým robotických hráčů, kteří by
byli schopni porazit lidský tým vítězů mistrovství světa ve fotbale. Po hráčích ve
fotbalu se požaduje, aby byli schopni spolupracovat jako tým. Musí být schopni se
rozhodnout, komu ze spoluhráčů přihrát, kdo zůstane v obraně a kdo bude útočit,
kdy bránit, atd. Potřebujeme tedy nějaký algoritmus, který bude zodpovědný za
chování hráčů. Jedním z možných řídících algoritmů pro hráče jsou neuronové
sítě.
Neuronové sítě [8] vznikly jako pokus napodobit fungování lidského mozku,

jeho schopnost učit se a přizpůsobovat svému okolí. Současné neuronové sítě se
tomuto vzoru ještě zdaleka nepřiblížily, ale i tak se s nimi experimentuje v mnoha
oblastech, jako je například třídění dat, odstraňování šumu ve vstupním signálu,
rozpoznávání obrazců a v neposlední řadě k řízení chování robotů. Podrobnější
popis základních principů a pojmů v oblasti neuronových sítí je v kapitole 3.
Aby neuronové sítě mohly úspěšně řídit hráče, musí podstoupit proces, kte-

rému se říká učení. Různé problémy vyžadují odlišné typy neuronových sítí a tedy
i odlišné metody učení. Pro ovládání robotů se nejčastěji používají vrstevnaté neu-
ronové sítě (viz. kapitola 3). Většina algoritmů pro učení tohoto typu neuronových
sítí však potřebuje ke svému fungování trénovací množinu obsahující vstupy sítě
a jim odpovídající výstupy. Tato trénovací množina představuje chování, které
chceme síti vštípit. Algoritmus, který by dokázal příslušnou trénovací množinu
vygenerovat, by ale mohl být použit přímo k řízení fotbalistů. Při nemožnosti
vygenerovat rozumnou testovací množinu musíme hledat jiné algoritmy k učení
neuronových sítí. Jedním z takových algoritmů jsou genetické algoritmy.
Genetické algoritmy [1] patří mezi pravděpodobnostní optimalizační algo-

ritmy. Mohou být použity k řešení mnoha různých problémů, od hledání maxima
funkce, či řešení problému obchodního cestujícího až po učení neuronových sítí.
Detailnější popis principů a vlastností genetických algoritmů je v kapitole 2.
Pro aplikaci genetických algoritmů k řešení konkrétní úlohy potřebujeme na-

jít vhodné kódování řešení, funkci k porovnání optimálnosti jednotlivých řešení,
operátory, které umožňují generovat řešení nová, v optimálním případě lepší, a al-
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goritmus pro výběr těch řešení, která podrobíme transformaci. Mnoho různých
úloh může použít stejného kódování řešení a díky tomu i stejné transformační
funkce. Podobně také selekční algoritmy nejsou vázány ke konkrétní úloze a dají
se použít obecně. Právě výběr a nastavení těchto komponent algoritmu ovlivňuje
rychlost jeho konvergence k optimálnímu řešení.
Prvním cílem práce bylo vytvořit modulární knihovnu GANN pro práci s ge-

netickými algoritmy. Základní techniky, které jsem využil při jejím vývoji jsou
popsány v kapitole 4. Kapitola 5 ukazuje využití knihovny GANN na demon-
stračních příkladech z kapitol 2, hledání maxima funkce, a 3, výpočet funkce
XOR.
Při řešení složité úlohy, kterou vývoj týmu robotických fotbalistů bezesporu je,

se vyplatí nejprve ověřit jednotlivé varianty algoritmů na jednodušších úlohách.
Podobný přístup jsem zvolil také. Místo abych se pokoušel naučit celý tým hrát
přímo podle pravidel RoboCupu, rozhodl jsem se nejprve vyvinout jednotlivé
hráče, kteří by byli schopni plnit základní úkony na hřišti, jako je pohyb směrem
k míči, kopnutí míče do brány protivníka a podobně. Celou hru jsem také umístil
do jednoduššího fyzikálního modelu. Popis těchto pokusů a jejich výsledků je
v kapitole 6. Kapitola 7 shrnuje dosažené výsledky a naznačuje další možnosti
vývoje knihovny GANN, případně jejích aplikací.
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Kapitola 2

Genetické algoritmy

V úvodu této kapitoly poskytnu stručný úvod do principů fungování genetických
algoritmů. K lepšímu pochopení poté ukáži jejich konkrétní použití na demon-
strační úloze hledání maxima funkce. V podkapitole 2.3 poté vysvětlím základní
teorémy konvergence genetických algoritmů. Poslední podkapitola 2.4 je pak vě-
nována modifikacím základní verze genetických algoritmů, jejichž hlavním cílem
je zvýšit rychlost konvergence.
Pro další podrobnější seznámení s genetickými algoritmy pak může posloužit

kniha [3], kterou jsem využil při tvorbě tohoto textu.

2.1 Základy genetických algoritmů

Vznik genetických algoritmů byl motivován procesy evoluce, které pozorujeme
v přírodě. S těmito algoritmy poprvé přišel J. H. Holland a jeho kolegové z Michi-
ganské univerzity [1]. Příroda pracuje s populací jedinců, kteří soupeří o předání
svých genů do příští generace. Podobně genetické algoritmy pracují s populací
jedinců, reprezentujících možná řešení problému, a vybírají jen ty nejlepší, aby se
účastnili vytváření nové generace. Jednotlivá řešení jsou ohodnocena podle toho,
jak dobře řeší daný problém. Algoritmus iteruje přes mnoho generací, než nalezne
akceptovatelné řešení.
Genetické algoritmy jsou obecným přístupem k problému prohledávání vel-

kých prostorů přípustných řešení. Na rozdíl od tradičních metod používaných při
řešení optimalizačních úloh, nekladou genetické algoritmy žádné předpoklady na
prohledávaný prostor, dají se proto výhodně použít na úlohách, které nesplňují
požadavky klasických analytických metod. Na druhou stranu jsou genetické algo-
ritmy většinou pomalejší při hledání řešení, než metody navržené specificky pro
daný problém. Podobně jako ostatní pravděpodobnostní metody, také u gene-
tických algoritmů patří mezi hlavní problémy rychlost konvergence a nebezpečí
uváznutí v lokálním extrému.
Nyní zavedu některé užitečné pojmy, které budu dále používat při popisu

genetického algoritmu. OznačmeM jako množinu všech kódů potenciálních řešení
daného problému (prohledávaný prostor). Dále označme P (t) populaci n jedinců
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z M v čase t, kde vt
i je i-tý jedinec populace v čase t.

P (t) = {vt
1, . . . , v

t
n} vt

i ∈ M, i = 1, . . . , n (2.1)

Každý jedinec vt
i reprezentuje potenciální řešení problému. Jednotlivá potenciální

řešení mají různou míru optimality. Funkci, pomocí které určujeme míru optima-
lity jednotlivých řešení, nazýváme fitness. Výběru jedinců z rodičovské popu-
lace P (t) pro vytvoření nové populace P (t+1) se říká selekce nebo také selekční
krok (fáze). Někteří členové nové populace podstoupí transformaci, používá se
označení generační krok nebo také rekombinační fáze, za účelem vytvoření
nových řešení. Nejčastěji se vyskytují dva druhy transformací (operátorů). Unární
transformaci opm:M → M jednoho jedince označujeme jako mutaci a k-nární
transformaci dvou nebo více rodičů opc:M ×M . . .×M → M jako operátor kří-
žení. O vlivu těchto operací na konvergenci genetických algoritmů si povíme v
(2.3).

2.1.1 Základní algoritmus

Klasický genetický algoritmus se skládá z těchto 4 kroků:

1. Inicializace populace P (t) pro t = 0.

2. Ohodnocení jedinců z populace P (t) pomocí fitness funkce.

3. Selekce rodičů z P (t).

4. Aplikace operátorů na rodiče a vytvoření nové populace P (t+ 1).

Kroky 2 až 4 opakujeme dokud nedosáhneme požadovaného počtu opakování.
Pro průběhy algoritmu cyklem v různých časech t, t + 1, . . . se používá termín
generace. V následujících kapitolách si rozebereme popsané kroky podrobněji
na demonstračním příkladu hledání maxima funkce.

2.2 Příklad algoritmu

V předchozí části jsem nastínil základní pojmy a strukturu genetických algo-
ritmů. Nyní pro názornější popis jednotlivých kroků genetického algoritmu uvedu
ukázkový příklad aplikace genetického algoritmu na úlohu hledání maxima funkce
více proměnných, na kterém budu demonstrovat v následujících částech použití
genetických algoritmů.
Nechť f :Rk → R je reálná funkce k-proměnných. Úlohou je najít jednotlivá

čísla x̄1, x̄2, . . . , x̄k taková, že f(x̄1, x̄2, . . . , x̄k) je maximální ze všech možných
hodnot f(x1, x2, . . . , xk) na intervalu D1 × D2 × . . . × Dk , kde Di = 〈ai, bi〉,
ai, bi ∈ R, i = 1, . . . , k. Pro jednoduchost předpokládejme, že funkce je na tomto
intervalu nezáporná.
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2.2.1 Kódování

Jedním z hlavních rozhodnutí, které musíme učinit, pokud chceme aplikovat ge-
netický algoritmus na řešení nějaké úlohy, je výběr vhodného kódování řešení
této úlohy. Pro úlohu hledání maxima funkce je každé potenciální řešení k-tice
konkrétních hodnot proměnných x1, x2, . . . , xk, kde

xi ∈ Di = 〈ai, bi〉 ⊆ R (2.2)

Toto řešení může být zakódováno různými způsoby, jedním z nich je například
uspořádaná k-tice reálných čísel. Kvůli kapitole 2.3, kde se dokazuje konvergence
genetického algoritmu, si však ukážeme kódování pomocí binárního řetězce.
Binární řetězec je tvořen posloupností číslic 0,1. Budeme-li každou z k-tice

hodnot proměnných xi kódovat binárním řetězcem pevné délky mi, můžeme ce-
lou k-tice kódovat řetězcem délky m =

∑k
i=1mi vzniklým spojením řetězců pro

hodnoty proměnných x1, x2, . . . , xk za sebou. Zbývá ještě definovat přepis čísla
xi ∈ Di do binárního řetězce.
Pokud se budeme na binární řetězec dívat jako na zápis čísla v dvojkové

soustavě, potom řetězec délky mi kóduje všechna přirozená čísla z intervalu
〈0, 2mi − 1〉. To znamená, že můžeme kódovat maximálně 2mi různých čísel z in-
tervalu 〈ai, bi〉. Označíme-li ri přirozené číslo kódované i-tým úsekem řešení, tj.
úsekem odpovídajícím proměnné xi, můžeme při rovnoměrném pokrytí intervalu
〈ai, bi〉 vyjádřit dekódovanou hodnotu proměnné xi pomocí vzorce

xi = ai +
|bi − ai|

2mi − 1
ri (2.3)

Ze vzorce je patrné, že čím delší budou délky úseků mi, tím jemnějšího pokrytí
intervalu Di dosáhneme. Na druhou stranu tím větší prostor musí algoritmus
prohledávat.

2.2.2 Inicializace populace

Když máme zvoleno kódování řešení, můžeme přejít k dalším krokům algoritmu,
jak jsou popsány v (2.1.1). Inicializaci populace provedeme vygenerováním n ná-
hodných řetězců. Díky zvolenému způsobu kódování máme zajištěno, že libovolný
takto vygenerovaný řetězec je v definičním oboru, který prohledáváme.

2.2.3 Fitness funkce

Fitness funkcí je v našem případě samotná funkce f(x1, x2, . . . , xk), jejíž maxi-
mum hledáme. Krok ohodnocení populace tedy spočívá ve vypočítání hodnot této
funkce pro jednotlivé jedince.

2.2.4 Selekce

Úkolem selekčního kroku genetického algoritmu je vybrat rodiče pro vytvoření
budoucí generace, tak abychom co nejrychleji konvergovali k řešení, ale přitom
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vybírat z dostatečně „širokého” souboru rodičů, abychom se vyhnuli nebezpečí
uváznutí v lokálním minimu.
Asi nejznámější algoritmus na selekci se nazývá náhodná ruleta, který lze

použít pro nezáporné fitness funkce.
Máme-li v čase t populaci P (t) (2.1), provedeme následující inicializační kroky:

• Určíme celkovou fitness populace F (t) =
∑n

i=1 f(v
t
i), kde f(vt

i) je hodnota
fitness funkce pro i-tého jedince populace v čase t.

• Spočítáme pravděpodobnost selekce jedince pi = f(vt
i)/F (t).

• Obdobně spočítáme kumulativní pravděpodobnost selekce jednotlivých je-
dinců {vt

1, v
t
2, . . . , v

t
i} populace P (t) pomocí vzorce qi =

∑i
j=1 pj .

Vlastní selekce se provede v těchto krocích:

• Vygenerujeme náhodné číslo r v rozsahu [0, 1].

• Jestliže je r ≤ q1 potom vybereme za rodiče jedince vt
1, jinak vybereme za

rodiče jedince vt
i (2 < i ≤ n), pro který platí qi−1‘r ≤ qi.

Opakujeme n krát. Tímto způsobem získáme n rodičů pro vygenerování nové
populace P (t + 1). Z algoritmu je patrné, že někteří jedinci mohou být do nové
generace vybráni vícekrát, zatím co jiní nemusí být vybráni vůbec.
Častou modifikací „rulety” a ostatních selekčních algoritmů je elitismus.

Princip elitismu spočívá v tom, že zajistíme postup jednoho, nebo více nejlep-
ších jedinců do další generace. Je důležité si uvědomit, že k zajištění postupu
vybraných jedinců musíme tyto jedince chránit před změnou také v rekombinační
fázi.
Některými dalšími selekčními algoritmy jsou například:

Stárnoucí algoritmus: přiřadí každému jedinci počáteční hodnotu označova-
nou jako věk, ,nejčastěji f(vt

i)/F (t), kde F (t) je průměrná fitness jedince
v populaci v čase t. Při selekci jedince je tato hodnota snížena. Pod urči-
tou hranicí (nejčastěji nula) už jedinec nemůže být vybrán, více informací
o tomto algoritmu je uvedeno v kapitole 2.4.2.

Skupinový algoritmus: každý nově vygenerovaný jedinec (potomek) nahradí
toho jedince v populaci, kterému je nejvíce podobný.

Turnajový algoritmus: vybere k jedinců a zvolí nejlepšího z této skupiny.
Tento proces se opakuje n krát. Je zřejmé, že se zvyšujícím k roste význam
fitness řetězce, většinou se používá k = 2.

2.2.5 Operátory mutace

Jak už jsem zmiňoval v úvodu, v rekombinační fázi nejčastěji používáme dva
druhy operátorů pro transformaci rodičů na potomky. Za mutaci označujeme
takový operátor, který provede náhodnou změnu v jednom chromozomu (jedinci).
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Jako uniformní mutaci označíme takový operátor mutace, který není závislý na
čase, naopak neuniformní mutace se s časem mění.
Význam konkrétních operátorů mutace z pohledu řešené úlohy závisí na zvo-

leném kódování řešení. Pokud zvolíme nevhodnou kombinaci kódování-operátor,
může dojít k tomu, že vygenerujeme kód, který nebude platným řešením úlohy.
Pokud kódujeme řešení jako binární řetězec, používá se nejčastěji uniformní

mutace. Tento operátor pro každý bit vygeneruje náhodné číslo na intervalu
〈0, 1〉 ⊆ R a porovná ho s pravděpodobností mutace pm, pokud je vygenerované
číslo menší, dojde k negaci zpracovávaného bitu, v opačném případě je ponechán
nezměněn.
Pravděpodobnost mutace pm je jedním z volitelných parametrů genetic-

kého algoritmu, čím vyšší je jeho hodnota, tím víc se průběh algoritmu podobá
náhodné procházce. Obvyklou volbou jsou hodnoty v intervalu 〈0, 0.1〉.
Pro ukázku mějme jedince s kódem (11111111111). Pokud pro by k mutaci

došlo pouze na druhé pozici vznikl by jedinec s kódem (10111111111).
Pokud bychom úlohu kódovali pomocí k-tice reálných čísel, mohli bychom po-

užít operátor uniformní mutace, který číslo z i-té pozice nahradí náhodným číslem
z intervalu Di. Příkladem neuniformní mutace může být operátor, který k muto-
vanému číslu přičte nebo odečte (s pravděpodobností 1/2) ∆, které se s rostoucím
t zmenšuje, při této operaci musí být zajištěno, že číslo zůstane v požadovaném
intervalu Di.

2.2.6 Operátory křížení

Operátory křížení se vyznačují tím, že pracují s více jedinci zároveň. Podobně
jako u operátorů mutace je jejich použití ovlivněno zvoleným kódováním.
Asi nejznámějším operátorem pro křížení chromozomů kódovaných jako ře-

tězce je jednobodové křížení. Operátor vezme dva rodiče, náhodně vybere pozici
na které dojde ke „křížení” a poté pohodí části řetězce chromozomů mezi rodiči.
Takže z rodičů (0001111) a (1110000) dostaneme křížením na třetí pozici potomky
(0000000) a (1111111).
Triviálním rozšířením je multibodové křížení, jak už název napovídá, změna

spočívá ve volbě většího množství dělících bodů. Potomek pak vzniká složením
úseků střídavě z prvního a druhého rodiče.
Rozšířením této myšlenky je „segmentový” operátor, ve kterém je počet zlo-

mových bodů variabilní. Pevný počet zlomových bodů je nahrazen pravděpodob-
ností změny segmentu s. Například pro s = 0.2, začínáme segment na začátku
řetězce a pravděpodobnost, že segment skončí je 0.2.
Přídavnou možností k předchozím případům je shuffle crossover. Ten nejprve

náhodně permutuje geny rodičů, poté provede vlastní křížení, a nakonec aplikuje
na výsledek křížení inverzní permutaci, aby vrátil geny na jejich původní místo.

2.3 Konvergence genetických algoritmů

Nyní se budeme zabývat problémem konvergence genetických algoritmů. Pou-
žijeme speciální případ výše uvedeného problému hledání maxima funkce. Bu-
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dem hledat maximum funkce jedné proměnné f(x):R → R na intervalu D =
〈0, 2m − 1〉 ⊆ R a f(x) > 0 pro všechna x ∈ D.
Řešení budeme reprezentovat řetězcem symbolů délky m nad abecedou 0, 1.

Pro m = 10 by jedno z možných řešení mohlo vypadat takto (1100110101).
Zavedeme pojem schématu, který nám umožní popsat podobnost mezi jed-

notlivými řešeními. Schéma je řetězec symbolů délky m nad abecedou 0, 1, ∗.
Symbol ’∗’ je označován jako volný. Schéma reprezentuje množinu všech řetězců,
které se se schématem shodují na všech pozicích různých od ’∗’. Například schéma
(∗ 1 1 1 1 0 0 1 0 0) reprezentuje množinu těchto dvou řetězců:

{(0111100100), (1111100100)}.

a schéma (∗ 1 ∗ 1 1 0 0 1 0 0) reprezentuje množinu:

{(0101100100), (0111100100), (1101100100), (1111100100)}

konečně schéma (1 0 0 1 1 1 0 0 0 1) reprezentuje množinu obsahující pouze jeden
řetězec {(1001110001)} a schéma (∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗) reprezentuje množinu všech
řetězců délky 10 nad abecedou 0, 1.
Je zřejmé, že každé schéma reprezentuje právě 2r řetězců, kde r je počet vol-

ných symbolů ve schématu. Naopak řetězec (1001110001) délky m = 10 vyhovuje
následujícím 210 schématům:

(1 0 0 1 1 1 0 0 0 1)
(∗ 0 0 1 1 1 0 0 0 1)
(1 ∗ 0 1 1 1 0 0 0 1)

...
(1 0 0 1 1 1 0 0 0 ∗)
(∗ ∗ 0 1 1 1 0 0 0 1)
(∗ 0 ∗ 1 1 1 0 0 0 1)

...
(1 0 0 1 1 1 0 0 ∗ ∗)
(∗ ∗ ∗ 1 1 1 0 0 0 1)

...
(∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Zavedeme dvě důležité veličiny popisující vlastnosti schématu uspořádanost a
definiční délku.
Uspořádanost schématu S (značíme o(S)) je počet fixovaných pozic ve sché-

matu. Čili je to celková délka schématu mínus počet volných symbolů ve schématu.
Například následující tři schémata

S1 = (∗ ∗ ∗001 ∗ 110),
S2 = (∗ ∗ ∗ ∗ 00 ∗ ∗0∗),
S3 = (11101 ∗ ∗001),

mají uspořádanost:
o(S1) = 6, o(S2) = 3, o(S3) = 8,
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Uspořádanost odráží „specifičnost” schématu, která je důležitá pro zachování
schématu po aplikování operátoru mutace.
Definiční délka schématu S (značíme δ(S)) je vzdálenost mezi první a po-

slední fixovanou pozicí v řetězci. Značí kompaktnost informací obsažených ve
schématu. Například pro schémata z předchozího příkladu:

δ(S1) = 10− 4 = 6,
δ(S2) = 9− 5 = 4,
δ(S3) = 10− 1 = 9

Definiční délka je důležitá pro zachování schématu po aplikaci operátoru křížení.
Nyní se podíváme na chování algoritmu ke schématům během selekční a rekom-
binační fáze (viz. 2.1.1).
Předpokládejme, že budeme mít populaci velikosti n = 20 a délka řetězců bude

m = 33. Definujme ξ(S, t) jako počet řetězců v populaci P (t) , které vyhovují
schématu S. Další vlastností schématu je jeho fitness (životaschopnost) v čase
t (eval(S, t)). Ta je definována jako průměr fitness všech řetězců vyhovujících
danému schématu vyskytujících se v populaci P (t),

eval(S, t) =
ξ(S,t)
∑

j=1

f(uj)
ξ(S, t)

, (2.4)

kde u1, . . . , uξ(S,t) jsou jedinci z P (t) vyhovující schématu S.
Pokud provádíme selekci pomocí náhodné rulety (viz. 2.2.4), vytvoří se bě-

hem selekčního kroku mezi-populace vybráním n řetězců z původní populace.
Pravděpodobnost selekce řetězce vt

i je založena na jeho fitness

p(vt
i) =

f(vt
i)

F (t)
, (2.5)

kde F (t) =
∑n

i=1 f(v
t
i) představuje fitness celé populace.

Po selekčním kroku očekáváme ξ(S, t + 1) řetězců vyhovujících schématu S.
Jelikož pravděpodobnost výběru schématu je eval(S, t)/F (t), počet řetězců od-
povídajících schématu S je ξ(S, t) a výběr se provádí n krát, platí

ξ(S, t+ 1) ≈ ξ(S, t) · n ·
eval(S, t)

F (t)
(2.6)

Předchozí vzorec můžeme přepsat pomocí průměrné fitness populace v čase t,

F (t) =
F (t)
n

(2.7)

ξ(S, t+ 1) ≈ ξ(S, t) ·
eval(S, t)

F (t)
(2.8)

Z (2.8) plyne, že pokud bychom používali pouze selekci, počet schémat s nad-
průměrnou fitness by se v čase exponenciálně zvyšoval, kdežto schémata s pod-
průměrnou fitness by zanikla.
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Selekce sice zajistí zvětšování fitness populace, ale negeneruje žádná nová sché-
mata. To se děje v rekombinační fázi algoritmu. Podívejme se nejprve na operátor
křížení. Uvažujme jednobodové křížení (viz. 2.2.6). Při jeho aplikaci na schéma
může dojít k rozbití starého a vzniku jiného schématu, když bod křížení rozdělí
pevné pozice schémat. To závisí na definiční délce δ(S) a celkové délce řetězce m.
Pravděpodobnost zániku schématu se vypočte

pd(S) =
δ(S)

m − 1
(2.9)

a odpovídající pravděpodobnost zachování schématu je

ps(S) = 1−
δ(S)

m − 1
(2.10)

Je důležité si uvědomit, že pouze některé řetězce podstoupí křížení v závis-
losti na pravděpodobnosti křížení pc. To znamená, že pravděpodobnost zachování
schématu je ve skutečnosti

ps(S) = 1− pc ·
δ(S)

m − 1
(2.11)

Jelikož při křížení může náhodou vzniknout už existující schéma, je ve skutečnosti
pravděpodobnost zachování schématu o něco vyšší.
Nyní se podívejme na operátor mutace. Ten mění náhodný bit ve schématu,

ale pro zachování schématu jsou důležité jen jeho pevné bity. Počet těchto dů-
ležitých bitů je vyjádřen uspořádaností schématu o(S). Jelikož pravděpodobnost
mutace jednoho bitu je pm, je pravděpodobnost zachování daného bitu 1 − pm.
Jednotlivé mutace jsou na sobě nezávislé a tedy pravděpodobnost zachování ce-
lého schématu je

ps(S) = (1− pm)o(S) (2.12)

Protože pm ≪ 1, můžeme pravděpodobnost aproximovat

ps(S) ≈ 1− o(S) · pm (2.13)

Takže pro očekávaný počet řetězců vyhovujících danému schématu v příští gene-
raci platí

ξ(S, t+ 1) ≥ ξ(S, t) ·
eval(S, t)

F (t)
· (1− pc ·

δ(S)
m − 1

)(1− o(S) · pm) (2.14)

Na základě tohoto vzorce vznikla: „Věta o schématech (Schema The-
orem)”: Počet řetězců v populaci vyhovujících krátkým, málo uspořádaným,
nadprůměrným schématům roste v genetickém algoritmu exponenciálně.
Díky této větě byla formulována: „Hypotéza o stavebních blocích (Bul-

ding Block Hypothesis)”: Genetický algoritmus se blíží k optimu aproximací
pomocí krátkých, málo uspořádaných, vysoce úspěšných schémat.
Tato hypotéza byla v posledních letech často empiricky ověřována pro mnoho

netriviálních aplikací. Je z ní zřejmé, jak velký význam má reprezentace řešení
pro chování algoritmu.
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S konvergencí genetických algoritmů souvisí ještě dva pojmy: epistáze a de-
cepce. Epistáze popisuje míru závislosti jednotlivých genů v chromozómu na
ostatních genech. Úlohy s malou epistází jsou takové, kde se změna hodnoty jed-
noho genu projeví na fitness pokaždé stejně, bez ohledu na hodnoty ostatních
genů. Naproti tomu u úlohy s velkou epistází může dojít při změně hodnoty jed-
noho genu k značným výkyvům v hodnotě fitness v závislosti na ostatních genech.
Čím vyšší epistáze, tím má genetický algoritmus větší problém s konvergencí. Pří-
kladem úlohy s malou epistází může být „počítání jedniček”, kde fitness odpovídá
počtu 1 v řetězci. Větší epistázi má úloha, kde fitness je 1, pokud řetězec obsa-
huje samé 1, jinak je fitness 0. S epistází souvisí decepce. K tomuto jevu dochází
tehdy, když se počet schémat nereprezentujících optimální řešení zvyšuje rychleji
než těch, která ho reprezentují. Podrobněji spolu s odkazy na další studie je toto
téma rozebráno v [4].

2.4 Modifikace genetických algoritmů

Protože základní genetický algoritmus nekonverguje vždy nebo konverguje po-
malu, byly vyvinuty jeho různé varianty, některé z nich si popíšeme v následující
kapitole.

2.4.1 ModGA

Tato modifikace standardního genetického algoritmu spočívá v odstranění selekč-
ního kroku a jeho nahrazení „selekcí rodičů” a „selekcí mrtvol”. „Rodiči” jsou
ne nutně různí jedinci, ze kterých bude vytvořena nová generace. „Mrtvoly” jsou
(různí) jedinci, kteří budou z populace odstraněni. Populace se tedy rozdělí na tři
(ne nutně disjunktní) skupiny:

1. r ne nutně různých rodičů,

2. právě r mrtvol,

3. zbývající neutrální jedince.

Nová populace se tedy skládá z n−r jedinců (všichni kromě mrtvol) a r potomků
r rodičů. Upravená selekce tedy vypadá takto:

• Vyber r rodičů z P (t). Každý je vybrán pro právě jeden genetický operátor.

• Vyber n − r různých jedinců z P (t) a dej je do P (t + 1), r jedinců tedy
zemře.

• Ať r rodičů porodí právě r potomků.

• Dej potomky do P (t+ 1).

Očekávaný počet řetězců vyhovujících schématu S v této úpravě je

ξ(S, t+ 1) ≥ ξ(S, t) · ps(S) · pg(S),

kde ps(S) je pravděpodobnost přežití a pg(S) reprezentuje pravděpodobnost „růstu”
schématu S.
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2.4.2 Genetický algoritmus s proměnnou velikostí popu-
lace (GAVaPS)

Základní verze genetického algoritmu pracuje s populací, která má pevný počet
jedinců. Vhodná volba velikosti populace může značně ovlivnit rychlost konver-
gence algoritmu. „Genetic Algorithm with Variable Population Size (GAVaPS)”
je modifikace základního genetického algoritmu pracující s proměnnou velikostí
populace [3]. K regulaci velikosti populace slouží zavedení „věku” jedince, ten je
ekvivalentní počtu generací, které jedinec přežil. Když je vytvořen nový jedinec,
je mu stanoven na základě jeho fitness maximální věk, když jedinec tohoto věku
dosáhne, je z populace vyřazen. Koncepce stáří tak nahrazuje selekci. Jedinci
s větším fitness „žijí” déle a mohou tedy zplodit více potomků. Schéma hlavní
části GAVaPS je následující:

• zvětši věk každého jedince o 1,

• rekombinuj P (t),

• ohodnoť P (t),

• odstraň z P (t) jedince, kteří překročili svůj maximální věk.

Během „rekombinace P (t)” je vytvořena dočasná pomocná populace potomků
doc n(t) = ⌊n(t) ·ρ⌋ (ρ je reprodukční parametr). Každý jedinec může být vybrán
pro zplození potomka nezávisle na své fitness. Po jedné iteraci algoritmu platí

n(t+ 1) = n(t) + doc n(t)− D(t)

kde D(t) značí počet jedinců, kteří byli z populace vyřazeni, dosáhli svého maxi-
málního věku.
Podobně jako existují různé selekční strategie (2.2.4), existují i různé stra-

tegie k určení maximálního věku jedinců v populaci. Zavedeme si konstanty
AvgF it(t), MaxFit(t) a MinFit(t) pro průměrnou, maximální a minimální fit-
ness v současné populaci a AbsMaxFit(t), AbsMinFit(t) pro maximální a mi-
nimální dosud nalezenou fitness, konstanty MinLT a MaxLT odpovídají mini-
málnímu a maximálnímu věku. K určení doby života i-tého jedince se používají
tyto strategie:

1. proporcionální strategie

min(MinLT + η
eval(vi)

AvgF it(t)
, MaxLT )

2. lineární strategie

MinLT + 2η
eval(vi)− AbsMinFit(t)

AbsMaxFit(t) − AbsMinFit(t)
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3. bilineární strategie







MinLT + η eval(vi)−MinF it(t)
AvgF it(t)−MinF it(t)

pro AvgF it(t) ≥ eval(vi),
1
2
· (MinLT +MaxLT ) + η · eval(vi)−AvgF it(t)

MaxFit(t)−AvgF it(t)
pro AvgF it(t) < eval(vi)

Kde η = 1
2
(MaxLT − MinLT ).

První strategie (proporcionální) kopíruje myšlenku obsaženou v „ruletě”: délka
života pro jednotlivé jedince závisí proporcionálně na jejich fitness (v intervalu
MinLT až MaxLT ). Nebere však ohled na předchozí výpočty, protože se v ní
neprojeví vliv dosud nejlepšího řešení AbsMaxFit(t).

Tento problém řeší lineární strategie. Zde se přiřazuje délka života s ohle-
dem na maximální dosud nalezená řešení. Tato metoda však může selhat, po-
kud je v populaci příliš mnoho jedinců, kteří mají fitness blízkou nebo rovnou
AbsMaxFit(t). V tomto případě dojde k enormnímu nárůstu velikosti populace.
Konečně bilineární strategie se snaží sloučit výhody předchozích dvou možností.
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Kapitola 3

Neuronové sítě

V této kapitole jsou nastíněny základní pojmy a principy neuronových sítí. Po-
drobnější informace je možno nalézt například v [8].
Podobně jako genetické algoritmy i neuronové sítě byly inspirovány biologii,

konkrétně lidským mozkem.
V lidském mozku se vyskytuje několik miliard vzájemně propojených neuronů.

Každý neuron je tvořen tělem (soma), vstupními výběžky (dendrity) a výstup-
ním vláknem (axonem), které je na konci větví. Právě na rozvětvení axonu se
napojují dendrity jiných neuronů. Mezineuronové rozhraní, kde dochází k pře-
nosu informací mezi axonem a dendritem se nazývá synapse. Některé synapse
vzruchy zesilují (excitační), jiné je tlumí (inhibiční). Pokud podráždění neuronu
z jeho vstupů dosáhne určité hraniční meze, nazývané práh, neuron sám vygene-
ruje impuls, kterým se informace šíří dal.
Hlavním cílem při návrhu neuronových sítí byla snaha napodobit lidský mo-

zek, jeho schopnost učit se. Neuronové sítě se tedy „neprogramují” přesným popi-
sem algoritmu pro výpočet hodnoty, ale abstrahují a zobecňují informace získané
z předložených vzorových příkladů.

3.1 Matematický model neuronu

Matematický model neuronu vychází z jeho fyziologické představy. Označme jed-
notlivé vstupy neuronu čísly x1, x2, . . . , xn . Jak moc daná synapse zesiluje, či
tlumí signál se vyjadřuje synaptickými vahami w1, w2, . . . , wn na těchto vstu-
pech. Výrazem

ζ =
n

∑

i=1

wi · xi (3.1)

definujeme vnitřní potenciál neuronu. Z vnitřního potenciálu určíme výstupní
stav neuronu aplikací aktivační funkce

y = σ(ζ) (3.2)

Úkolem aktivační funkce je zajistit, že pokud vnitřní potenciál neuronu překročí
určitou hodnotu nazývanou práh neboli bias, bude neuron v aktivním stavu,
v opačném případě bude v neaktivním stavu.
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Obrázek 3.1: Schéma neuronu

Biologické představě neuronu s prahem odpovídá skoková aktivační funkce,
definována jako:

σ(ζ) =

{

1 pokud ζ ≥ h
0 pokud ζ < h

(3.3)

kde h je hodnota prahu.
V praxi se ale tento způsob výpočtu takřka nikdy nepoužívá. Místo toho se

zavádí virtuální neuron, reprezentující práh, s konstantním výstupem x0 = 1
a váhou synapse do neuronu rovnou prahu w0 = −h, výpočet vnitřního potenciálu
pak vypadá následovně:

ζ =
n

∑

i=0

wi · xi (3.4)

a skoková aktivační funkce (3.3) přejde na tvar:

σ(ζ) =

{

1 pokud ζ ≥ 0
0 pokud ζ < 0

(3.5)

Schématický nákres neuronu je na obrázku 3.1.
Dalšími často používanými aktivačními funkcemi jsou:

lineární saturovaná funkce:

σ(ζ) =











1 pokud ζ > 1
ζ pokud 0 ≤ ζ ≤ 1
0 pokud ζ < 0

(3.6)

standardní signoida:

σ(ζ) =
1

1 + e−ζ
(3.7)

hyperbolický tangens:

σ(ζ) =
1− e−ζ

1 + e−ζ
(3.8)
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3.2 Neuronová síť

Neuronovou sítí potom nazýváme ohodnocený orientovaný graf, kde vrcholy
představují jednotlivé neurony a váhy představují ohodnocení jednotlivých hran.
Počet neuronů a jejich vzájemné propojení označujeme jako architekturu neuro-
nové sítě. Podle funkce můžeme rozlišit neurony na vstupní, výstupní a skryté.
Výpočtem neuronové sítě myslíme proces, při kterém ze vstupních dat obdržíme
data výstupní. Během výpočtu dochází ke změně stavů jednotlivých neuronů.
Stavy všech neuronů v síti v jednom okamžiku označujeme jako stav neuronové
sítě a synaptické váhy všech spojů nazýváme konfigurací neuronové sítě.
Neuronová síť se v čase může měnit. V závislosti na tom, který z aspektů neu-

ronové sítě se zrovna mění, rozlišujeme tři režimy (dynamiky) práce neuronové
sítě: organizační (změna architektury), aktivní (změna stavu) a adaptivní
(změna konfigurace).

3.2.1 Organizační dynamika

Organizační dynamika neuronové sítě specifikuje architekturu sítě a její případné
změny v čase. V závislosti na tom, zda se v neuronové síti vyskytují cykly nebo ne,
je označujeme jako cyklické nebo acyklické. Vrcholy acyklických neuronových
sítí se dají topologicky uspořádat podle své vzdálenosti od vstupních neuronů do
skupin neuronů stejné vzdálenosti od vstupu označovaných jako vrstvy. Podle
druhu neuronové sítě se za vzdálenost považuje například délka buď maximální
nebo minimální cesty z daného neuronu ke vstupním neuronům.
Speciálním případem této architektury jsou vícevrstvé neuronové sítě,

ve kterých jsou neurony rozděleny do disjunktních skupin (vrstev). Jednotlivé
vrstvy jsou číslovány od nuly. Nultá vrstva (vstupní) je tvořena vstupními neu-
rony a nejvyšší vrstva (výstupní) je tvořena výstupními neurony. Ostatní vrstvy
mezi těmito vrstvami označujeme jako skryté. Spoje vedou pouze mezi neurony
po sobě následujících vrstev a to od všech neuronů vrstvy i do všech neuronů
vrstvy i+ 1. Vstupní vrstva se nezapočítává do celkového počtu vrstev, takže síť
označována jako dvouvrstvá je složena ze vstupní, jedné skryté a výstupní vrstvy.
Architektura takovéto sítě se popisuje jako soubor za sebou jdoucích čísel, ty-

picky oddělených pomlčkou, kde jednotlivá čísla udávají počet neuronů v jednotli-
vých vrstvách počínaje vstupní. Architekturu dvouvrstvé neuronové sítě z obr.3.2
tedy můžeme zapsat jako 2− 2− 1.

3.2.2 Aktivní dynamika

Aktivní dynamika specifikuje počáteční stav sítě a způsob jeho změny v čase při
pevné topologii a konfiguraci [8].
Změnu stavů jednotlivých neuronů označujeme jako aktualizaci. Aktualizace

neuronu přitom spočívá v určení jeho vnitřního potenciálu (3.4) a odpovídající
hodnoty výstupu výpočtem aktivační funkce (3.2). Pokud všechny neurony v síti
používají stejnou aktivační funkci, mluvíme o homogenní neuronové síti. Pře-
vážná většina dynamik používá při aktualizaci diskrétní čas. Podle toho, zda
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Obrázek 3.2: Schéma sítě počítající XOR

v průběhu jednoho časového kroku dochází k aktualizaci jednoho nebo více neu-
ronů, rozlišujeme sekvenční nebo paralelní výpočet. Jako sítě asynchronní
označujeme sítě u nichž nezávisí na pořadí aktualizace neuronů. Naopak u syn-
chronních neuronových sítí je pořadí aktualizací řízeno a musí být specifikováno
spolu s modelem sítě. Například vrstevnaté neuronové sítě typicky používají pa-
ralelní výpočet, kde jsou všechny neurony v jedné vrstvě vyhodnoceny paralelně
a až potom se vyhodnocují neurony vyšší vrstvy postupně až do výstupní vrstvy.

3.2.3 Adaptivní dynamika

Adaptivní dynamika specifikuje počáteční konfiguraci sítě a změnu konfigurace
sítě v čase. Všechny možné konfigurace sítě přitom označujeme jako váhový (kon-
figurační) prostor. Snahou je nalézt takovou konfiguraci, při které bude výpočet
sítě a aktivním režimu vracet požadované výsledky. Tento proces se označuje jako
učení neuronové sítě. Existují doslova stovky různých učících algoritmů pro různé
druhy neuronových sítí [8],[9], ale já se ve své práci budu věnovat pouze učení
pomocí genetických algoritmů (viz. kapitola 6).

3.3 Síť pro výpočet XOR

Pro lepší pochopení jednotlivých pojmů jsem si vybral příklad vrstevnaté neuro-
nové sítě počítající funkci XOR. Jak je vidět na obrázku 3.2, jedná se o dvou-
vrstvou neuronovou síť s architekturou 2− 2− 1 (viz. kapitola 3.2.1). Ve vstupní
vrstvě jsou dva neurony x1, x2, výstupní vrstva je tvořena neuronem x5 a ve skryté
vrstvě se nacházejí neurony x3, x4. Dále je v síti zahrnut virtuální neuron repre-
zentujícího práh x0. Ve všech neuronech se používá skoková aktivační funkce (3.5),
jedná se tedy o homogenní neuronovou síť. Prahy neuronů x3, x4, x5 jsou po řadě
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hodnoty −1, 3,−2. Jelikož se na neuronovou síť můžeme dívat jako na oriento-
vaný graf, můžeme její konfiguraci vyjádřit pomocí matice, kde prvek v řádku
i a sloupci j je váha synapse z neuronu xi do neuronu xj :





















0 0 0 −1 3 −2
0 0 0 2 −2 0
0 0 0 2 −2 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0





















(3.9)

Rovnice pro výpočet vnitřního potenciálu neuronů x3, x4, x5 mají tedy tento
tvar:

ζ3 = −1 + 2x1 + 2x2
ζ4 = 3− 2x1 − 2x2 (3.10)

ζ5 = −2 + x3 + x4

Síť používá skokovou aktivační funkci σ (3.5).
Nyní na této síti demonstruji sekvenční synchronní a poté paralelní výpočet.

Jelikož se jedná o neuronovou síť počítající funkci XOR, měla by pro předložený
vstup skládající se z 0 a 1 vrátit 1. Sekvenční synchronní výpočet začíná nastave-
ním počátečního stavu sítě. Pro tento konkrétní výpočet, budou vstupní neurony
x1, x2 mít stavy 0 a 1. Ostatní neurony mají výchozí stav 0. Nyní budeme postupně
aktualizovat jednotlivé neurony. Uvnitř jednotlivých vrstev na pořadí aktualizace
neuronů nezáleží. Jednotlivé vrstvy jsou procházeny od vstupní k výstupní.
Podle (3.10), spočítáme vnitřní potenciál neuronu x3: ζ3 = −1 + 2 · 0 + 2 ·

1 = 1 a odpovídající výstupní stav podle (3.5): σ(ζ3) = 1. Stejným způsobem
aktualizujeme neuron x4 a obdržíme hodnoty ζ4 = 1 a σ(ζ4) = 1. Přejdeme do
výstupní vrstvy a aktualizujeme neuron x5: ζ5 = 0, σ(ζ5) = 1. Výsledkem sítě pro
vstup 0, 1 je tedy dle očekávání 1.
Na rozdíl od sekvenčního výpočtu, při paralelním výpočtu dochází k aktuali-

zaci stavů všech neuronů najednou. Počáteční stav je stejný, jako v předcházejí-
cím příkladě, pro jednoduchost ho vyjádřím jako uspořádanou 5-tici [0, 1, 0, 0, 0].
S využitím vzorců (3.10), budou jednotlivé stavy výpočtu vypadat následovně:

[0, 1, 1, 1, 0]

[0, 1, 1, 1, 1]

Po dvou iteracích jsme se tedy dobrali ke stejnému výsledku jako v předchozím
případě. Jak je vidět, v průběhu výpočtu neměníme stavy vstupních neuronů.
Paralelní výpočet není vhodný pro vrstevnaté neuronové sítě, protože pokaždé
aktualizujeme všechny neurony, i ty z vrstev, kam ještě nedorazila informace ze
vstupu. Nejčastěji se používá u cyklických neuronových sítí, ve kterých nejsou
vrstvy.
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Kapitola 4

Koncepce a návrhy

V této kapitole se věnujeme vysvětlení základních koncepcí, technik a prostředků
použitých při implementaci projektuGANN. ProjektGANN jsem napsal v pro-
gramovacím jazyku C++ a následující kapitoly předpokládají jeho znalost.
Nejprve v kapitole (4.1) stručně popíšu stávající situaci C++ knihoven zaměře-

ných na genetické algoritmy a uvedu některé z důvodů, které mě vedly k vlastní
implementaci GANN.
Poté v kapitole (4.2.1) popíšu hlavní myšlenky použité při vytváření šablony

umožnující flexibilní implementaci genetických algoritmů z připravených kompo-
nent reprezentujících jednotlivé kroky genetického algoritmu, jako jsou selekce,
ohodnocení populace, generační operátory, . . . .
V kapitole (4.2.2) popisuji koncepci, která mi umožňuje definovat virtuální

metody, které se chovají, jako by měly proměnný počet parametrů. Tato koncepce
je použita jak pro generační operátory genetických algoritmů, tak pro přechodové
funkce v neuronových sítích.
V kapitole (4.3) popisuji koncepci General Policy, která mi umožňuje práci

s proměnlivým počtem parametrů šablony.
Poslední kapitola (4.5) pak popisuje použití výše uvedených koncepcí při ná-

vrhu algoritmu implementujícího výpočet neuronové sítě.

4.1 Dostupné knihovny

Na internetu lze snadno najít hned několik knihoven zaměřených na genetické
algoritmy, například [15],[16]. Ve zbytku kapitoly se budu podrobněji věnovat
GAlib.
Knihovna GAlib už má za sebou poměrně dlouhý vývoj, aktuální verze je

2.4.7. Následující popis je velice stručným úvodem do knihovny GAlib. Mnohem
detailnější popis je možno nalézt v její dokumentaci [17].
Základní architektura knihovny GAlib je založena na objektovém návrhu,

využití dědičnosti, polymorfismu a ukazatelů na funkce k dosažení flexibility. Při
práci s knihovnou se hlavně využívají dva druhy tříd: genom a genetický algorit-
mus. Každá instance genomu představuje jedno řešení. Genetický algoritmus de-
finuje jakým způsobem probíhá evoluce. K tomu mu slouží ohodnocovací funkce,
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operátory definované v genomu a selekční strategie (definované v genetickém al-
goritmu) pro vytváření nových jedinců.
V knihovněGAlib jsou definovány čtyři základní typy genomů: GAListGenome,

GATreeGenome, GAArrayGenome a GABinaryStringGenome. Tyto třídy jsou odvo-
zeny ze základní třídy GAGenome a třídy příslušného datového typu. Takže napří-
klad třída GAListGenome je odvozena od GAGenome a GAList .
V knihovně GAlib jsou definovány tři základní třídy genetických algoritmů:

simple, steady-state, incremental. První z nich je odpovídá základnímu genetic-
kému algoritmu popsaném v [2]. Steady-state algoritmus využívá překrývající
se populace. Tj. můžeme specifikovat, kolik jedinců v populaci bude nahrazeno
v každé generaci. Třetí algoritmus implementuje inkrementální genetický algorit-
mus, ve kterém je každá generace tvořena pouze jedním nebo dvěma potomky.
Algoritmus umožňuje vybrat způsob nahrazování jedinců v nové generaci. Na-
příklad, nově vytvořený potomek může nahradit náhodného jedince v populaci,
nebo jedince, který je mu nejpodobnější.
Nyní popíšu možnosti, které knihovna GAlib poskytuje pro přizpůsobení se

pro konkrétní problém. Nejprve zvolíme datovou reprezentaci řešení. Buď můžeme
použít jednu z výše uvedených GAGenome tříd, nebo odvodíme jejich potomka.
GAGenome třídy definují tři operátory, které můžeme přizpůsobovat: inicializaci,
mutaci a křížení. Navíc musí každý genom obsahovat ohodnocovací funkci. Dále
může obsahovat porovnávací funkci. Porovnávací funkce slouží k určení rozdílnosti
dvou jedinců.
Díky tomuto rozhraní genomu mohou poté třídy genetických algoritmů pra-

covat s libovolným genomem bez ohledu na jeho vnitřní reprezentaci. Příklad
použití:

float Objective(GAGenome&);

int

MyCrossover(const GAGenome&,

const GAGenome&,

GAGenome*, GAGenome*);

int main()

{

// vytvoření genomu

GA2DBinaryStringGenome genome(width, height, Objective);

ga.crossover(MyCrossover);

// vytvoření genetického algoritmu

GASimpleGA ga(genome);

ga.nGenerations(1000);

// vlastní vývoj

ga.evolve();

// vypsání výsledků

cout << ga.statistics() << endl;

}

25



V tomto jednoduchém příkladu vidíme přizpůsobování jednotlivých součástí v době
běhu programu pomocí příslušných členských metod. Například nahrazení základ-
ního operátoru křížení v instanci genome funkcí MyCrossover(). Nebo nastavení
počtu generací instance ga metodou GASimpleGA::nGenerations().
Jinou možností je odvození potomka od některé z knihovních tříd (převzato

z [17]):

class MyGenome : public GAGenome {

public:

static void RandomInitializer(GAGenome&);

static int JuggleCrossover(

const GAGenome&,

const GAGenome&,

GAGenome*,

GAGenome*

);

static int KillerMutate(GAGenome&, float);

static float ElementComparator(

const GAGenome&, const GAGenome&

);

static float ThresholdObjective(GAGenome&);

public:

MyGenome() {

initializer(RandomInitializer);

crossover(JuggleCrossover);

mutator(KillerMutate);

comparator(ElementComparator);

evaluator(ThresholdObjective);

}

// remainder of class definition here

};

Jak je vidět z nastíněných příkladů, knihovna GAlib je vysoce flexibilní.
Přesto existují problémy, které GAlib neřeší. Asi nejzajímavějším problémem,
který jsem vyřešil v GANN je koncept univerzální funkce (kapitola 4.2.2). Díky
tomuto konceptu mohu v genetickém algoritmu pracovat s libovolným počtem
generačních operátorů. Navíc tyto operátory mohou pracovat s libovolnými para-
metry. Mohou například generovat nové jedince z více než dvou rodičů nebo být
závislé na aktuální generaci. Na rozdíl od GAlib využívám v GANN kromě kla-
sického objektového přístupu také šablon. Koncept General Policy (kapitola 4.3)
mi potenciálně umožňuje snadno přizpůsobit pro použití v GANN i komponenty
vytvořené v jiných projektech.
Část implementující neuronové sítě jsem pak připojil, protože její implemen-

tace byla s využitím konceptů uvedených v této kapitole jednoduchá. Dalším
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důvodem bylo, že pro potřeby mého projektu jsem potřeboval v podstatě im-
plementovat pouze aktivní dynamiku neuronových sítí. Většina knihoven zabý-
vajících se neuronovými sítěmi je však mnohem komplexnějších. Navíc v mnou
navržené architektuře nejsem na použitou knihovnu nijak pevně vázán, takže by
záměna v případě potřeby neměla být příliš složitá.

4.2 Genetické algoritmy

4.2.1 Skládačka

Jak je popsáno v kapitole 2.1.1, základní schéma genetického algoritmu vypadá
zhruba takto:

1. Inicializace populace P (t) pro t = 0.

2. Ohodnocení jedinců z populace P (t) pomocí fitness funkce.

3. Selekce rodičů z P (t).

4. Aplikace operátorů na rodiče a vytvoření nové populace, t = t+ 1.

Kroky 2 až 4 opakujeme dokud nedosáhneme požadovaného počtu opakování.
Většina genetických algoritmů má podobnou strukturu a liší se hlavně v re-

prezentaci řešení, jeho ohodnocení, selekci nebo genetických operátorech. Po třídě
implementující genetický algoritmus budu tedy chtít, aby mi umožňovala pracovat
pokud možno s libovolnou reprezentací, a aby v ní šly použít různé operátory.
Problémy vyplývající z rozdílnosti jednotlivých reprezentací jsem se rozhodl

řešit pomocí šablon. Hlavními důvody proč jsem se rozhodl pro šablony jsou:

1. STL knihovny pro snadnou a bezpečnou práci s dynamickými strukturami,

2. už výše zmíněná nutnost použít různé typy pro různé reprezentace, napří-
klad rozdíly vyplývající z reprezentace řešení jako řetězce nebo matice.

Problém rozdílných reprezentací budeme tedy řešit pomocí šablon, zbývá nám vy-
řešit, jakým způsobem implementovat možnost práce s různými druhy operátorů,
ohodnocovacích funkcí, selekce, atd. .
K řešení tohoto problému jsem se rozhodl použít koncepci skládačky : Pro

každý ze základních kroků genetického algoritmu vytvořit samostatnou třídu,
která by ho implementovala. Modifikace této třídy se pak odvozují jako potomci.
Hlavní třídě představující algoritmus se pak tyto funkční třídy, předávají jako
předci přes parametry šablony. Jaké byly další možnosti?

1. Implementovat všechny potřebné kroky jako virtuální metody jedné třídy.
Tento přístup jsem zavrhnul, protože neumožňoval snadno kombinovat jed-
notlivé různě varianty kroků algoritmu. Pro každou novou kombinaci kroků
bych musel zdědit potomka. Pomocí předků definovaných v šabloně mohu
dosáhnout těchto kombinací zadarmo.
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2. Předávat metodě implementující algoritmus instance tříd implementujících
jednotlivé kroky jako parametry. Tento přístup umožňuje na rozdíl od před-
chozího návrhu snadnou kombinaci různých variant kroků.

Oba přístupy, tj. jak použití předků, tak použití parametrů se však ještě musí
vypořádat s následujícími problémy:

1. Kde v hierarchii ukládat data a jak je předávat ostatním třídám. Konkrétně
se například jedná o populaci, kterou si musí jednotlivé kroky algoritmu
mezi sebou předávat.

2. Jak se vyrovnat s rozdílností požadavků na počet a typ parametrů jednot-
livých metod. Například operátory pracující s rozdílným počtem rodičů,
závislé či nezávislé na čase, atd. .

Pro řešení druhého z problémů jsem vypracoval koncepci univerzální funkce. Zá-
kladní vlastností tohoto konceptu je, že třída implementující algoritmus musí
zároveň definovat rozhraní, přes které mohou třídy implementující funkční kroky
přistupovat k datům uloženým v třídě.

4.2.2 Univerzální funkce

Koncepce univerzální funkce řeší problém, jak zevnitř instance šablony zavolat
metodu, u které však dopředu neznám přesný počet ani typ parametrů.
Klasický přístup z C, textový řetězec popisující typy následovaný jednotlivými

položkami, nejde použít, protože při změně počtu parametrů bych musel změnit
tělo volající metody. Ze stejného důvodu mi nepomůže ani použití šablon funkcí
a přetěžování, protože tyto metody také neřeší problém různého počtu parametrů.
Jinou běžnou metodou používanou k předání různých typů je použít void* a ve
volané metodě pak přetypováním získat požadované parametry. Tento přístup
vypadá nadějně, má však několik koncepčních problémů. Jedním z nich je naplnění
dat do struktury skryté za void* před vlastním voláním univerzální funkce a poté
z této struktury získat výsledky.
Jedno volání univerzální funkce se skládá z volání tří metod. První metodu

jsem nazval SetData(void* ), protože univerzální funkci nastavuje vstupní data.
Poté následuje volání metody Run(void* ), což je vlastní výkonný algoritmus
funkce. Na konec je volána metoda GetData(void* ), která ze struktury vytáhne
výsledky.
Výše uvedený přístup vypadá nadějně, dokonce bude i fungovat, problémy

však nastanou, pokud budeme chtít volat proměnlivý počet univerzálních funkcí,
každou s jinými parametry. Neexistuje způsob, jak přetypovat SetData(void*).
Naštěstí existuje cesta ven, která je navíc přehlednější z hlediska objektového
přístupu.
Místo, aby univerzální funkce byla samostatnou funkcí, bude se ve skuteč-

nosti jednat o třídu s metodami SetData(void* ), Run() a GetData(void* ).
Přičemž atributem předávaným přes void* je this ukazatel volající třídy. Vo-
lající třída a její potomci definují přetížené virtuální metody Set_<atribut>()
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(resp. Get_<atribut>()) pro přístup ke svým atributům. Tyto metody jsou vo-
lány v GetData(void*) (resp. SetData(void*)) metodách univerzální funkce.
Získali jsme tedy přehledné a dobře definované rozhraní. Jedinou nevýhodou to-
hoto přístupu je právě použití void*, které se musí uvnitř metod GetData(void*)
a SetData(void*) přetypovat na správnou třídu, která je předávána jako para-
metr šablony třídy univerzální funkce. Správnou třídou je v tomto případě ten
z potomků, jehož metody Set_<atribut>() a Get_<atribut>() budeme použí-
vat. Musíme také zajistit, aby se this potomka propagovalo nahoru do předka,
ve kterém je definována volající metoda.
Nejnázorněji demonstrujeme tuto myšlenku krátkým příkladem v kapitole

5.2.1.

4.3 General Policy

General Policy je široce rozšířená technika používaná pro práci se šablonami
[?]. Mezi její hlavní výhody patří snadná možnost změny nejen typu parametrů
šablony, ale také počtu parametrů šablony.
Základní myšlenka této techniky spočívá ve shromáždění všech parametrů ša-

blony do jedné struktury. Tato struktura se pak stává jediným parametrem šab-
lony. Pokud poté vytváříme rozšíření této šablony, které vyžaduje nové parametry,
můžeme vytvořit potomka struktury a přidat do něj potřebný parametr.
Předpokládejme, že vytváříme knihovnu se šablonou GPUser. Dále předpo-

kládejme, že šablona GPUser má několik parametrů. Bez využití General Policy
bychom byli nuceni použít zápis

GPUser<ParamPolicy1, ParamPolicy2, ..., ParamPolicyN>

Pokud místo toho vytvoříme třídu, která bude sdružovat všechny tyto parametry
dostaneme mnohem elegantnější způsob zápisu GPUser<GeneralPolicy>. Hlavní
výhoda tohoto řešení se však projeví v okamžiku, když jsou jednotlivé třídy na
sobě závislé. V následujícím příkladě využívá třída Logging třídu OutStream
obsaženou v General Policy k vypsání svých zpráv do správného proudu.

namespace library

{

struct LibraryGeneralPolicy

{

struct OutStream

{ static std::ostream& getStream() { return std::cout; } };

template <class GP>

struct Logging

{

typedef typename GP::OutStream OutStreamType;

std::ostream& print(std::string const& str)

{ return OutStreamType::getStream() << str << "\n"; }

};//struct Logging
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};//struct LibraryGeneralPolicy

template <class GP = LibraryGeneralPolicy>

class GPUser

{

typedef typename GP::Logging<GP> LoggingType;

static void foo() { LoggingType("message"); }

};//class GPUser

}//namespace library

namespace user

{

struct CustomGeneralPolicy: public LibraryGeneralPolicy

{

struct OutStream

{ static std::ostream& getStream() { return std::cerr; } };

};//struct CustomGeneralPolicy

}//namespace user

void bar()

{

library::GPUser<>::foo();

library::GPUser<user::CustomGeneralPolicy>::foo();

}

V metodě bar() volám nejprve metodu library::GPUser<T>:foo(), kde T je
library::LibraryGeneralPolicy. Díky tomu dojde k výpisu zprávy "message"
na std::cout. Poté volám stejnou metodu, ale tentokrát je použita struktura
user::CustomGeneralPolicy jako parametr šablony library::GPUser. Díky
tomu dojde k výpisu zprávy na std::cerr a ne na std::cout.
Jak je vidět z uvedeného příkladu, pozměnění výstupního proudu zákaznické

části kódu je přehledné, využívající dědění k předání těch položek, které se ne-
změnily.
Ve své práci s výhodou využívám General Policy, abych mohl snadno konfi-

gurovat pokusy s robotickými fotbalisty v kapitole 6.

4.4 Počítané ukazatele

Počítané ukazatele, jsou jedním ze způsob, jak zajistit uvolnění paměti, která
byla alokována pomocí new. Obecně se podobné techniky nazývají „chytré uka-
zatele” (smart pointers).
Hlavní problém dynamicky alokované paměti je v tom, kdy má dojít k jejímu

dealokování. Pokud bych měl uvést velice zjednodušený příklad:

int * a = new int(5);

int * b = a;
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cout << *a << "\n";

delete a;

cout << *b << "\n";

delete b;

Ve výše uvedeném kódu se vyskytují hned dvě chyby

• Při výpisu hodnoty b už byla paměť, na kterou se b odkazuje, dealokována.

• Provádíme dealokaci paměti, která už byla dealokována.

Chytré ukazatele zajišťují, že jednou alokovaná paměť bude dealokována právě
jednou, když už na ni nebude existovat žádný odkaz.
Idea techniky je jednoduchá. Místo abychom v programu využívali a předávali

si proměnné typu T*, vytvoříme třídu, která ve svém konstruktoru převezme T*
a ve svém destruktoru zavolá delete na takto získaný ukazatel. Samozřejmě,
abychom dosáhli shodné syntaxe jako při použití T*, musíme v této třídě přetížit
operator->().
Standard jazyka C++ nabízí k tomuto účelu šablonu std::auto_ptr<T>. Tato

šablona při kopírování nebo přiřazování mezi instancemi zneplatní ukazatel z ko-
pírované instance, takže v každém okamžiku existuje pouze jediná platná instance
s ukazatelem. Já jsem pro své účely potřeboval, aby ukazatel v kopírované instanci
zůstal platný. Proto jsem vytvořil třídu qstd::CountPtr<T>. Tato třída „počítá”
své instance, takže při volání kopírovacího konstruktoru nebo operátoru přiřazení
dojde k inkrementaci tohoto čítače a při rušení instance naopak k jeho dekremen-
taci. Opatrovaný pointer na T* je dealokován v okamžiku, kdy hodnota čítače
dosáhne nuly.

4.5 Obecná koncepce neuronových sítí

Podobně jako u genetických algoritmů, také při vytváření neuronových sítí jsem se
snažil o co největší flexibilnost, přičemž vlastní časová a paměťová náročnost vý-
sledného kódu byla až na druhém místě. Podle kapitoly 3.2, potřebujeme u neuro-
nové sítě definovat synaptické váhy mezi jednotlivými neurony a aktivační funkce
neuronů. Pro aktivační funkce jsem opět využil koncepci univerzální funkce. Sy-
naptické váhy jsem se pak rozhodl reprezentovat pomocí matice sousednosti. Pro
speciální případy, jako například řídké neuronové sítě, existují rychlejší a pamě-
ťově méně náročné možnosti, jak reprezentovat synaptické váhy mezi neurony.
Ale jak už jsem poznamenal v úvodu, mým hlavním cílem bylo implementovat co
nejobecnější řešení.
V matici sousednosti prvek xij představuje synaptickou váhu směřující z vý-

stupu neuronu i na vstup neuronu j. Pokud zavedeme virtuální neuron s indexem
0 pro práh, bude sloupec s indexem j v matici sousednosti reprezentovat hodnoty
vstupních synaptických vah j-tého neuronu.
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4.5.1 Algoritmus výpočtu

Hlavním úkolem třídy reprezentující neuronovou síť je pro předložený vstup vypo-
čítat odpovídající výstup sítě. Obecný algoritmus výpočtu neuronové sítě vypadá
zhruba takto:

1. Inicializace sítě, t = 0.

2. Aktualizace stavů všech neuronů v čase t.

3. Aktualizace času t = t+ 1.

4. Detekce konce výpočtu.

S opakováním kroků 2 až 4 dokud nedojde k ukončení výpočtu.
Průběh výpočtu neuronové sítě závisí na zvolené aktivní dynamice (viz. ka-

pitola 3.2.2), jednotlivé dynamiky se liší právě způsobem výběru pořadí neuronů
při aktualizaci, což může vést k rozdílným výsledkům. Známým příkladem je roz-
díl mezi sekvenční a paralelní aktivní dynamikou výpočtu Hopfieldovy neuronové
sítě [8].
Vlastní dynamika výpočtu je v tomto algoritmu určena implementací iterace

přes <všechny neurony> a <aktualizuj neuron> ve for cyklu. V kapitole 3.2.2
jsem popsal tři hlavní aktivní dynamiky neuronové sítě, implementací těchto dy-
namik v GANN jsou třídy ParNN (paralelní výpočet), SekSynNN (sekvenční syn-
chronní výpočet) a SekASynNN (sekvenční asynchronní výpočet). Podrobnosti z je-
jich implementace uvádím v uživatelské dokumentaci (kapitola 5.3), kde demon-
struji jejich použití pří výpočtu sítě XOR z kapitoly 3.3.
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Kapitola 5

Uživatelská dokumentace

Tato kapitola se zabývá použitím knihoven projektu GANN pro práci s genetic-
kými algoritmy a neuronovými sítěmi. Nejprve jsou v části 5.1 popsány požadavky
projektu na systém a způsob jeho instalace. Poté se v kapitole 5.2 věnuji jednot-
livým složkám projektu. V kapitolách 5.3 a 5.2.2 pak ukazuji použití GANN na
konkrétních úlohách vrstevnaté neuronové sítě počítající funkci XOR a problému
hledání maxima funkce.

5.1 Instalace

Projekt GANN je určen pro operační systém GNU/Linux. Je šířen ve formě
zdrojových kódů. Pro úspěšnou instalaci je potřeba mít nainstalován překladač
g++, na testovaném sytému byla verze 3.3.6, program GNU make, testováno
s verzí 3.80 a pro tvorbu dokumentace program cslatex, testováno s verzí 7.4.5
a slovník ispell s českým slovníkem.
Archiv GANN.tar.bz2 uložte ve zvoleném adresáři a k rozbalení použijte příkaz

tar xvfj GANN.tar.bz2

Všechny soubory projektu se rozbalí do nového adresáře GANN.
Pro kompilaci projektu se stačí přesunout do vytvořeného adresáře a zadat

příkaz make. Tímto příkazem se vytvoří všechny potřebné spustitelné soubory
a dokumentace. Pokud není třeba kompilovat dokumentaci, je možno použít pří-
kaz make nodoc. K vyčištění projektu od zkompilovaných souborů slouží příkaz
make clean.
Součástí projektu jsou tyto adresáře:

• std_lib základní pomocné třídy pro generování náhodných čísel, vypisování
ladících výpisů, . . ., definované ve jmenném prostoru qstd.

• std_test příklady na využití ladících výpisů.

• ga_lib třídy se základními verzemi genetických algoritmů a operátorů de-
finované ve jmenném prostoru ga.
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• ga_test testovací úloha pro genetické algoritmy.

• nn_lib třídy pro práci s neuronovými sítěmi definované ve jmenném pro-
storu nn.

• nn_test testovací příklady pro jednotlivé dynamiky neuronových sítí.

• robo_lib specializované třídy genetických algoritmů, jejich operátorů a neu-
ronových sítí pro jednotlivé pokusy s fotbalisty. Definované ve jmenném
prostoru robo.

• robo_test programy pro učení fotbalistů a vyhodnocování výsledků.

• distro_src skripty pro spouštění úloh a vyhodnocování ladících souborů.

• documentation dokumentace projektu.

5.2 Uživatelská příručka

V následujících kapitolách popisuji jednotlivé jmenné prostory projektu GANN
a v nich implementované komponenty.

5.2.1 Jmenný prostor qstd

Jmenný prostor qstd obsahuje obecné třídy a šablony pro generování náhodných
čísel, vypisování ladících výpisů, práci s ukazateli a operace s PNG soubory.

Ladící výpisy

Při vytváření systému ladících výpisů jsem se zaměřil na dva cíle. Prvním cílem
byl snadný a přehledný způsob volání a druhým byla snaha o vysokou modularitu,
abych mohl vypínat a zapínat vypisování určitých částí kódu pomocí maker z pří-
kazové řádky překladače. Výsledný systém maker mi umožňuje ovládání ladících
výpisů na úrovni metod.
Následující úsek kódu ukazuje volání těchto maker v metodách foo() a bar().

Makra q_debug_in a q_debug_main jsou určena k debugování vstupu a výstupu
do funkcí. První z nich je určeno pro funkce, které mají definován ukazatel this
a druhé z nich pro ty funkce, které this neobsahují. Tyto makra definují po-
mocnou proměnnou q_id_fce_debug, čímž zajišťuji automatické vypsání zprávy
z destruktoru při opuštění bloku.
Makra q_debug a q_debug2 jsou určena k vypisování vlastních ladících vý-

pisů uvnitř bloku. Makro q_debug2 mi umožňuje nastavit úroveň ladících výpisů.
V projektu jsou definovány tři úrovně ladících výpisů:

• gd_warning pro chybová hlášení a upozornění na nebezpečné stavy

• gd_message pro obecné zprávy

• gd_exist pro ladění vstupu a výstupu z bloků kódu
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Makro q_debug(...) odpovídá volání q_debug2(gd_message, ...).
Zbývají dvě poslední makra, která se týkají přímo vypisování zpráv. Těmito

makry jsou q_debugc a q_debugc2. Tato makra místo vypisování zprávy volají
programátorem poskytnutou funkci. Při volání této funkce se přitom řídí stejnými
pravidly jako makro q_debug2.
Vlastní zprávy mohou být formátovány s využitím všech manipulátorů do-

stupných pro std::ostream. Na začátek každé zprávy je připojen prefix, který
obsahuje:

• Číslo a jméno souboru, ve kterém je makro voláno.

• Hodnotu proměnné this, nebo NULL pokud tato proměnná není definována.

• Název funkce, ve které je makro voláno. K tomu využívám makra prepro-
cesoru __PRETTY_FUNCTION__.

• Indikátor logovací úrovně výpisu (gd_message,gd_warning, gd_exist).

Pro použití těchto maker je potřeba vložit hlavičkový soubor std_lib/Debug.h
při překladu a při linkování přidat soubor Debug.o získaný kompilací souboru
std_lib/Debug.cc. Demonstrační program využití těchto maker je v souboru
std_test/debugcl.cc. Výstup tohoto programu pak vypadá následovně :

fce: int main(int, const char**)

(WW)=virtual const int A::Rts()=::\

( debugcl.cc, 60, 0xbfc269a4): cin: virtual const int A::Rts()

...

Kde (WW) řetězec indikuje, že se jedná o logovací úroveň gd warning. Řetězec
virtual const int A::Rts() je název funkce, ve které došlo k volání výpisu.
Řetězec debugcl.cc je název souboru, ve kterém je tato funkce definována. A ko-
nečně řetězec 60 je číslo řádky v debugcl.cc, kde došlo k volání výpisu. Nako-
nec 0xbfc269a4 je hodnota ukazatele this ve volané metodě. Vlastní zpráva je
vypsána za dvojtečkou. V tomto případě byla zpráva tvořena pouze řetězcem
cin: virtual const int A::Rts().
Druhou sadou maker spojených s ladícími výpisy jsou makra ovlivňující za-

pínání a vypínání těchto výpisů. S jednou sadou těchto maker jsme se už se-
tkali, gd_warning, gd_message a gd_exist slouží k označení úrovně důležitosti
zprávy. Tyto úrovně jsou uspořádány, takže pokud povolím vypisování zpráv
úrovně gd_message, budou vypisovány i zprávy úrovně gd_warning, ale ne zprávy
úrovně gd_exist. Při překladu máme možnost nastavit úroveň zobrazovaných vý-
pisů pomocí definice maker QDFILTR_MESSAGE a QDFILTR_EXIST, zprávy úrovně
gd_warning jsou zobrazovány vždy.
Dalším důležitým makrem je QDEBUG. Pokud není toto makro definováno, jsou

všechna makra pro vypisování zpráv definována jako prázdná.
Makro Q_DEBUG_FILE definuje výstupní proud pro ladící výpisy, implicitní

hodnota je std::clog.
Posledním z maker, o kterých je potřeba se zmínit, je makro q_class_fce,

které se používá při povolování vypisování zpráv z jednotlivých metod.
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#if defined(DQ_B__B)

q_class_fce(q_B__B,"virtual B::~B()");

#endif

V tomto kódu ze souboru std_test/debugcl.cc říkám, že pokud při překladu
definuji makro DQ_B__B, budou vypisovány zprávy z metody virtual B::~B().
K ověřování metody, ve které došlo k volání makra, používám makro prepro-
cesoru __PRETTY_FUNCTION__. Pokud je definováno makro Q_DEBUG_NOT_FIND,
jsou místo toho zobrazovány pouze ladící výpisy, které nejsou registrovány po-
mocí q_class_fce.
Vzhledem ke způsobu ukládání informací o závislostech, při kterém je potřeba

vytvořit instanci třídy qstd::DebugRecord, jsem musel řešit problém konfliktu
jmen těchto instancí. Zavedl jsem si proto konvenci pojmenování, která vylučuje
možnost konfliktu. Makra jednotlivých tříd jsou poté tvořena prefixem q_ násle-
dovanou jménem třídy. Př: třída A má makro q_A. Makra metod jsou vytvořena
prefixem makra třídy následované jménem metody. Př: třída A má konstruk-
tory A(int), A(size_t) a destruktor, příslušná makra tedy budou q_A__A_int
a q_A__A_size_t, q_A___A. Pro parametry příkazové řádky nahrazuji prefix q_
prefixem DQ_, jak je uvedeno v předchozím příkladu.

CountPtr

Šablona qstd::CountPtr definovaná v souboru std_lib/CountPtr.h je mou im-
plementací počítaných ukazatelů, jak jsem je popsal v kapitole 4.4. Ukázkový pro-
gram pro tuto šablonu je v souboru std_test/CountPtr.cc. Použití této šablony
je triviální. Jako parametr šablony použijeme typ, pro který vytváříme ukazatel.
A jako parametr konstruktoru uvedeme ukazatel, který chceme uchovat.

qstd::CountPtr<detail::A> ptr(new detail::A(42));

Šablona se už pak sama postará, aby příslušný ukazatel byl dealokován když už
na něj neexistuje žádná reference.

GUnivFce

V kapitole 4.2.2 jsem popsal koncept univerzální funkce. V knihovněGANN jsem
tento koncept implementoval pomocí abstraktní třídy qstd::GUnivFce v hla-
vičkovém souboru std_lib/GUnivFce.h a demonstrační příklad je v souboru
std_test/UniversalFunction.cc.
Ve výše uvedeném příkladu se vyskytují dvě skupiny tříd

1. třídy Foo1 a Foo2 odvozené od abstraktní třídy qstd::GUnivFce,

2. třídy CallerParent a CallerChildren volající univerzální funkce. Třída
CallerChildren je přitom potomkem třídy CallerParent.

Třída qstd::GUnivFce definuje tři abstraktní metody, které musíme v potomcích
dodefinovat:
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virtual void Run();

virtual void GetData(void*) const;

virtual void SetData(void*);

Metoda GUnivFce::Run() zajišťuje vlastní výpočet hodnoty v třídě reprezentu-
jící univerzální funkci, metoda GUnivFce::SetData() slouží k nastavení dat pro
metodu GUnivFce::Run(), a metoda GUnivFce::GetData() poskytuje přístup
k výsledkům výpočtu. Hodnotou parametru void* metod GUnivFce::GetData()
a GUnivFce::SetData() má být ukazatel this volající instance. K pochopení
nejlépe pomůže názorná ukázka.
V mém demonstračním příkladu std_test/UniversalFunction.cc jsem de-

finoval dvě třídy, které využívají univerzálních funkcí. Těmito třídami jsou třída
CallerParent a třída CallerChildren. Třída CallerParent vypadá následovně.

struct CallerParent

{

int e;

explicit CallerParent(int i):e(i) {}

virtual ~CallerParent() {}

virtual void run(qstd::GUnivFce* fce)

{

fce->SetData(this);

fce->Run();

fce->GetData(this);

}

void Get_e(int& i) const { i = e; }

void Set_e(int i) { e = i; }

};//struct CallerParent

Metoda CallerParent::run() ukazuje, jakým způsobem se využívá rozhraní
poskytované qstd::GUnivFce. Nejprve voláním fce->SetData(this) nastavím
proměnné funkce. Jakým způsobem se toho přesně dosáhne ukáži dále. Následné
volání metody fce->Run() má zajistit vlastní zpracování dat. Poté voláním me-
tody fce->GetData(this) předám výsledek výpočtu funkce zpět do instance
CallerParent. Předávanou informací je hodnota atributu CallerParent::e.
Zjištění aktuální hodnoty provádí metoda CallerParent::Get_e() a změnu hod-
noty provádí metoda CallerParent::Set_e(). Způsob jejich volání je ukázán na
příkladu tříd Foo1 a Foo2.
Nyní si na příkladu potomka qstd::GUnivFce ukážeme, jakým způsobem je

využit ukazatel this třídy, která volá univerzální funkci.

template <class TCaller>

struct Foo1: public qstd::GUnivFce

{

int e;

Foo1(): e() {}
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virtual ~Foo1() {}

virtual void Run()

{

std::cout <<

__LINE__ <<

" : " << __PRETTY_FUNCTION__ <<

" : " << this << "\n";

}

virtual void GetData(void* siht) const

{ static_cast<TCaller*>(siht)->Set_e(e); }

virtual void SetData(void* siht)

{ static_cast<TCaller*>(siht)->Get_e(e); }

};//struct Foo1

Hlavními body tohoto návrhu je využití parametru šablony TCaller k přetypo-
vání ukazatele void* v metodách Foo1::GetData() a Foo1::SetData(). Díky
tomuto přetypování, může univerzální funkce využít metody poskytované volající
třídou k nastavení nebo předání svých parametrů. V ukázce se jedná o metody
CallerParent::Get_e() a CallerParent::Set_e().
Třída Foo2 je také potomkem qstd::GUnivFce.

template <class TCaller>

struct Foo2: public qstd::GUnivFce

{

virtual ~Foo2() {}

virtual void Run()

{

std::cout << __LINE__ <<

" : " << __PRETTY_FUNCTION__ <<

" : " << this << "\n";

}

virtual void GetData(void* siht) const

{ static_cast<TCaller*>(siht)->Get_Nothing(); }

virtual void SetData(void* siht)

{ static_cast<TCaller*>(siht)->Set_Nothing(); }

};//struct Foo2

Hlavním rozdílem oproti třídě Foo1 je, že třída Foo2 požaduje jiné rozhraní pa-
rametru šablony TCaller. Konkrétně požaduje místo metod Get_e() a Set_e()
metody Get_Nothing() a Set_Nothing().
Těmito metodami disponuje třída CallerChildren.

struct CallerChildren: public CallerParent

{

explicit CallerChildren(int i)
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:CallerParent(i)

{}

virtual ~CallerChildren() {}

void Get_Nothing() const

{

std::cout << __LINE__ <<

" : " << __PRETTY_FUNCTION__ <<

" : " << this << "\n";

}

void Set_Nothing()

{

std::cout << __LINE__ <<

" : " << __PRETTY_FUNCTION__ <<

" : " << this << "\n";

}

};//struct CallerChildren

Všimněme si, že třída CallerChildren nepotřebuje měnit metodu Run(), kterou
zdědila po třídě CallerParent.
Vlastní využití těchto tříd pak vypadá následovně:

CallerChildren call(42);

Foo1<CallerChildren> foo1;

Foo2<CallerChildren> foo2;

call.run(&foo1);

call.run(&foo2);

Třída CallerChildren zdědila po třídě CallerParentmetody Get_e() a Set_e().
Sama pak definuje metody Get_Nothing() a Set_Nothing(). Díky tomu může
jako své univerzální funkce použít jak třídu Foo1<CallerChildren>, tak třídu
Foo2<CallerChildren>.

PNG obrázky

Pro manipulaci s obrázky ve formátu PNG, který využívám pro grafický výstup
průběhu zápasu robotů, používám knihovnu libpng, která není součástí projektu
a musí být přítomna v systému. Knihovna definuje základní datové typy, struktury
a operace. V hlavičkovém souboru std_lib/img.h jsem implementoval funkce
zastřešující načtení a uložení obrázku ve formátu PNG na disk, alokaci a dealokaci
paměti obrázku, nastavení a přečtení barvy pixelu v obrázku a nakreslení čáry
mezi dvěma body.
Demonstrační příklad na využití těchto funkcí je v souboru std_test/png.cc.

Konfigurace obrázku je uchovávána ve struktuře ImgPngType, která je inicializo-
vána následujícím kódem:

ImgPngType img;

img.width=200;

img.height=200;
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img.color_type = PNG_COLOR_TYPE_RGB;

img.bitdepth=8;

img.interlace_type = PNG_INTERLACE_NONE;

img.compression_type = PNG_COMPRESSION_TYPE_DEFAULT;

img.filter_type = PNG_FILTER_TYPE_DEFAULT;

img.rowbytes =img.width*3;

Kromě výšky a šířky obrázku se jedná o konstanty definované v manuálu ke
knihovně libpng, proto je zde nebudu podrobněji popisovat. S pomocí inicia-
lizované struktury můžeme alokovat paměť pro vlastní obrázek pomocí funkce
new_png_img():

if (NULL == (img.r = new_png_img( img.height, img.rowbytes)))

throw std::runtime_error("vytvoření img");

V případě neúspěchu vrací funkce NULL, jinak vrací alokovanou paměť. Takto
alokovaná paměť je uvolněna metodou img_del():

img_del(&img);

Funkce row_rgb8_set_pixel() slouží ke změně barvy jedno pixelu obrázku. Do-
plňkovou funkcí k ní je funkce row_rgb8_get_pixel(), která slouží k načtení
barvy jednoho pixelu obrázku. Funkce row_rgb8_set_pixel() vrací v případě
neúspěchu nenulovou hodnotu.

if (0 != row_rgb8_set_pixel( &img, 25, 25, 0x00ff00))

throw std::runtime_error("chyba při kreslení");

if (0x00ff00 != row_rgb8_get_pixel( &img, 25, 25))

throw std::runtime_error("chyba při přístupu");

Dále jsem implementoval funkci pro vykreslení spojnice dvou bodů:

if (0 != png_rgb8_line(&img, 0xff00ff, 50, 50, 100, 100))

throw std::runtime_error("chyba při kreslení");

Následující úsek kódu nejprve otevře soubor demostration.png pro zápis a poté
do něj pomocí metody qfwrite_png_img() uloží obrázek ze struktury img.

FILE* img_file = fopen("demostration.png","wb");

if (NULL == img_file)

throw std::runtime_error("chyba při zapisování obrázku");

if (0 != qfwrite_png_img(img_file,&img))

throw std::runtime_error("chyba při zapisování obrázku");

fclose(img_file);

Pro úplnost jsem ještě dodal kód, pomocí kterého je možno uložený obrázek načíst
z disku zpět do paměti. Postará se o to metoda img_png_read(), která má jako
vstupní parametr název souboru s obrázkem a na svém výstupu vrací ukazatel
na alokovanou strukturu ImgPngType nebo NULL v případě neúspěchu:

40



ImgPngType* img = img_png_read("demostration.png");

if (NULL == img) throw std::runtime_error("chyba při načítání");

Pro uvolnění alokované paměti je potřeba nejprve zavolat metodu img_del(),
která uvolní data alokovaná uvnitř struktury ImgPngType a poté dealokovat
vlastní strukturu metodou free():

img_del(img);

free(img);

Při linkování programu využívajícího tyto funkce je potřeba připojit soubor
img.o vzniklý z std_lib/img.cc a -lpng.

Statistické zpracování dat

Účelem třídy qstd::StatisticData je statisticky zpracovat vložená data a vrátit
jejich průměrnou hodnotu a rozptyl. Třída qstd::StatisticData je definovaná
v souboru std_lib/StatisticData.h Program std_test/StatisticData.cc
ukazuje způsob jejího využití:

qstd::StatisticData stat;

for (int i = 0; i < 1000; i++)

{

std::cout << i << "\n";

stat.add(i);

}

std::cout << "mean: " << stat.mean()

<< ", variance: " << stat.variance() << "\n";

Nejprve je definována instance stat třídy qstd::StatisticData. Poté jí v cyklu
naplníme daty, čísly 0 . . . , 999. Pro vkládání analyzovaných dat slouží metoda
qstd::StatisticData::add(). Vypsání průměrné hodnoty dat dosáhneme me-
todou qstd::StatisticData::mean(). Obdobně rozptyl dat získáme voláním
metody qstd::StatisticData::variance(). Vlastní algoritmus pro výpočet
průměru a rozptylu jsem převzal z [10].

Generování náhodných čísel

Poslední z obecných knihoven definovaných v jmenném prostoru qstd je knihovna
std_lib/pst.h. Hlavním úkolem této knihovny je obalit základní generátor ná-
hodných čísel jednotným rozhraním, aby bylo možno generátory náhodných čísel
snadno zaměňovat.
Typ MyRandomType je definovaný v souboru std_lib/my_random.h. Tento typ

představuje ukazatel na funkce používané jako generátory náhodných čísel. Dále
definuje svoji vlastní funkci na generování náhodných čísel mjrnd().

typedef size_t (* MyRandomType)(const size_t);

size_t~mjrnd( const size_t);
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Pokud je využita funkce mjrnd(), je při kompilaci potřeba přeložit a připo-
jit soubor std_lib/my_random.cc. Tato funkce využívá k vlastnímu generování
náhodných čísel funkci rand() poskytovanou stdlib. Její chování je ovlivněno
dvěma makry:

• Pokud je definováno makro Q_RANDOM_STATIC, není volána funkce srand()
k náhodné inicializaci generátoru.

• Hodnota makra Q_RANDOM_COUNTER určuje, po kolika opakovaných voláních
funkce mjrnd() dojde k opětovné inicializaci generátoru voláním funkce
srand().

Hodnotu dosazovanou do srand() přitom čtu z /dev/urandom.
Další generátory pseudo náhodných čísel bych mohl najít například v knihov-

nách GNU Scientific Library [14] nebo Boost Random Number Library [13].
Vlastní hlavičkový soubor std_lib/pst.h pak definuje dvě třídy. První z nich

je třída qstd::RandomBase, která poskytuje metody GetRandom(). Jejím potom-
kem je třída qstd::TRanďector, která umožňuje prvky vložené do ní vybírat
v náhodném pořadí. Hlavní metody třídy qstd::RandomBase:

• RandomBase(const MyRandomType fce,const size_t upto) je konstruk-
tor, jehož prvním parametrem je ukazatel na funkci generující náhodná čísla,
typu MyRandomType, a druhý z parametrů udává šířku intervalu generova-
ných celých čísel. Tedy i jemnost generování reálných čísel. Jako základní
hodnotu dosazuji RAND_MAX. Generování reálných čísel popíšu podrobněji
v následujícím odstavci.

• size_t GetRandom(const size_t upto) const je metoda přímo volající
uživatelem poskytnutý generátor. Předpokládám, že generátor vrací přiro-
zená čísla z intervalu 0 . . . upto − 1.

• double GetRandom(const double low,const double high) const je me-
toda vracející reálná čísla z intervalu low . . . upto včetně.

• double GetRandom(const double upto) const je metoda vracející reálná
čísla z intervalu 0 . . . upto včetně.

• double GetRandom() const je metoda vracející reálná čísla z intervalu
0 . . . 1 včetně.

• MyRandomType getFce() je metoda vracející ukazatel na uživatelem po-
skytnutý generátor.

Při generování reálných náhodných čísel používám výraz

static_cast<double>(GetRandom(mPrecision))/(

static_cast<double>(mPrecision)-1.0)

) .
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Kde mPrecision odpovídá upto v konstruktoru. Z výrazu je patrné, že čím je
mPrecision větší, tím jemnějšího generování reálných čísel docílíme.
Třída qstd::TRandVector je přímým potomkem třídy RandomBase a posky-

tuje tyto metody:

• TRandVector(const MyRandomType fce,const size_t upto) je konstruk-
tor mající stejné parametry jako předek a inicializující jeho položky.

• value_type operator[](const size_type) je operátor přístupu k prv-
kům uloženým ve vektoru.

• void push_back(const value_type& a) vkládá nový prvek do vektoru.

• value_type pop(value_type& a) je metoda pro vybrání náhodného prvku
a jeho odstranění z vektoru.

• void clear() je metoda pro odstranění všech položek vektoru.

• size_type size() je metoda pro vrácení aktuálního počtu položek ve vek-
toru.

Demonstrační příklad na využití těchto metod je v souboru std_test/pst.cc.

5.2.2 Jmenný prostor ga

Jak jsem uvedl v kapitole 4.2.1, jsou genetické algoritmy v projektu GANN
poskládány z jednotlivých dílčích operací. Ve jmenném prostoru ga jsem definoval
některé z těchto dílčích operací. Tato kapitola by měla popsat jejich rozhraní
a později jejich využití v příkladu.

Genetické operátory

Společným předkem všech genetických operátorů je třída ga::GOperator, která je
sama potomkem třídy qstd::GUnivFce (kap. 5.2.1). Jediným členem této třídy
je pravděpodobnost, s jakou bude operátor použit, která se inicializuje v kon-
struktoru. Od třídy ga::GOperator odvozuji společného předka všech operá-
torů typu křížení ga::GCrossover a společného předka všech operátorů mutace
ga::GMutation.
Šablona tříd ga::GCrossover očekává jako parametr šablony typ genetického

algoritmu, který bude operátor používat. Viz koncepce univerzální funkce 4.2.2.
Šablona má následující rozhraní:

• Implementuje abstraktní metody Run(), SetData() a GetData() zděděné
z qstd::GUnivFce. Implementace Set/Get metod vyžaduje, aby algorit-
mus předaný jako parametr šablony definoval metody Get_mPopulation()
a Set_mPopulation().

• Deklaruje abstraktní metodu Crossover(), která má provádět vlastní kří-
žení dvou rodičů. Očekává se, že výsledný potomek je uložen v chráněné
proměnné mV.
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Následující kód ukazuje implementaci metody Crossover(), která je definována
ve třídě ga::GOnePointCrossover. Třída ga::GOnePointCrossover modeluje
jednobodový operátor křížení popsaný v kapitole 2.2.6:

virtual void

Crossover(const SolutionType& mV1,const SolutionType& mV2)

{

if ( mV1.mGene.size() != mV2.mGene.size())

{

throw std::logic_error(

" GOnePointCrossover::Crossover=> Rozdílná délka mV1 a mV2"

);

}

size_type X = GetRandom(mV1.mGene.size());

mV = mV1;

copy(

mV2.mGene.begin()+X,

mV2.mGene.end(),

mV->mGene.begin()+X

);

}

Metoda GetRandom() je zděděna z předka qstd::RandomBase (kap. 5.2.1).
Struktura šablony tříd ga::GMutation je navržena obdobným způsobem, pouze

místo abstraktní metody Crossover() definuje tato šablona abstraktní metodu
Mutation.

Kroky ohodnocení a selekce

Třídy ga::GEvaluate a ga::GSelRouletteWheel implementují kroky ohodno-
cení a selekce jedinců v genetickém algoritmu. Rozhraní třídy ga::GEvaluate:

• Virtuální metoda Evaluate() ohodnocuje všechny jedince v populaci. Je
implementována jako volání metody Fitness() na všechny jedince v popu-
laci.

• Abstraktní metoda Fitness(const SolutionType&) ohodnocuje právě jed-
noho jedince.

• Virtuální metoda getBest() poskytuje jedince s maximální fitness v aktu-
ální populaci.

• Virtuální metoda SavePop() umožňuje uložení aktuální populace do sou-
boru pro pozdější obnovení výpočtu.

• Metody Get_mGenFile() a Set_mGenFile() manipulují s názvem výše uve-
deného záložního souboru.

Třída ga::GSelRouletteWheel poskytuje pouze virtuální metodu Select(),
ve které je implementována vlastní selekce.
Skloubení těchto částí si ukážeme v následující kapitole.
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Hledání maxima pomocí genetických algoritmů

Nyní si ukážeme využití výše uvedených komponent při implementaci demon-
strační úlohy z kapitoly 2.3. Úkolem je nalézt maximum funkce jedné proměnné
f(x):R → R na intervalu D = 〈0, 2m−1〉 ⊆ R a f(x) ≥ 0 pro všechna x ∈ D.
Jak je popsáno v kapitole 2.3, potenciální řešení budeme reprezentovat binár-

ním řetězcem, pro selekci rodičů použijeme náhodnou ruletu a k jejich rekombinaci
budou použity operátory pro jednobodové křížení a uniformní mutaci. Kód tohoto
příkladu se nachází v souboru GANN/ga_test/ga_max_example.cc.
Jelikož chceme využít standardní genetický algoritmus, použijeme abstraktní

šablonu ga::GStdAlgorithm definovanou v GANN/ga_lib/GStdAlgorithm.h. Pro-
tože ga::GStdAlgorithm je abstraktní šablonou, je třeba odvodit jejího potomka
a dodefinovat v něm abstraktní metody. Jedná se konkrétně o metody:

• pro výpočet fitness ga::GStdAlgorithm::Fitness(),

• inicializaci populace ga::GStdAlgorithm::Init(),

• a výpisy průběhu výpočtu ga::GStdAlgorithm::Report().

Jako parametr šablony je použita General Policy (kapitola 4.3), zahrnující
typy pro populaci (ga:GPopulation), ohodnocení populace (ga::GEvaluate)
a selekci rodičů (ga::GSelRouletteWheel).
Jak je popsáno v kapitole 4.2.1, pro operátory využiji koncepci univerzální

funkce. Stejně jako v předchozí kapitole 5.3 použiji pro uchování těchto funkcí
třídu vector<CountPtr<GOperator> >. Operátor jednobodového křížení vektorů
je implementován v šabloně ga::GOnePointCrossover a operátor uniformní mu-
tace v šabloně ga::GUniformOnePointMutation.
Nyní tedy můžeme začít psát náš program, nejprve vložíme potřebné hlavič-

kové soubory

#include "GEvaluate.h"

#include "GPopulation.h"

#include "GStdAlgorithm.h"

#include "GSelRouletteWheel.h"

#include "GOnePointCrossover.h"

#include "GUniformOnePointMutation.h"

#include "StatisticData.h"

Všechny hlavičkové soubory se nachází v adresáři GANN/ga_lib. Přidáme ještě
hlavičkový soubor z adresáře GANN/std_lib, definující přetíženou metodu pro
výpočet absolutní hodnoty pro různé typy.

#include "my_abs.h"

Nyní definujeme třídu reprezentující jedince v populaci (MySolution). Tato
třída musí definovat návratový typ fitness funkce FitnessType a typ reprezentu-
jící řešení GeneType.
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typedef double FitnessType;

typedef std::vector<bool> GeneType;

Nezbytnou součástí této třídy je datová položka pro uložení řešení ve zvolené
reprezentaci

GeneType mGene;

a dále položky používané v ga::GSelRouletteWheel, popis algoritmu je v 2.2.4

• FitnessType mFitness; Vlastní fitness jedince.

• FitnessType mRFitness; Relativní fitness jedince vzhledem k fitness po-
pulace.

• FitnessType mCFitness; Kumulativní relativní fitness jedince v populaci.

Poslední nezbytnou položkou je metoda ga::MySolution::print() pro vypiso-
vání logovacích informací o jedinci

std::string const print() const

{

std::ostringstream s;

s << "#mGene(";

copy(

mGene.begin(),

mGene.end(),

std::ostream_iterator<GeneType::value_type>(s, "")

);

s << ")" << std::flush;

return s.str();

}

Nyní už mohu definovat strukturu popisující General Policy (kap. 4.3) pro šablonu
ga::GStdAlgorithm

struct MyGP

{

typedef MySolution TSolution;

template <class> struct TPopulation

{ typedef ga::GPopulation<TSolution> Type; };

template <class> struct TEvaluation

{ typedef ga::GEvaluate<TSolution> Type; };

template <class> struct TSelection

{ typedef ga::GSelRouletteWheel<TSolution> Type; };

template <class> struct TOperatorsList

{ typedef std::vector< qstd::CountPtr<ga::GOperator> > Type; };

};
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Zbývá definovat potomka abstraktní šablony ga::GStdAlgorithm a implemento-
vat v něm potřebné abstraktní metody.

class MyAlgorithm: public ga::GStdAlgorithm<MyGP >

{

...

};

Nejprve definujeme několik standardních typů, které používám ve svých šablonách

typedef MyGP SelfGP;

typedef MyAlgorithm Self;

typedef ga::GStdAlgorithm<MyGP> Parent;

Následuje definice konstruktorů. První z konstruktorů inicializuje jednotlivé pa-
rametry genetického algoritmu. Těmito parametry jsou délka binárního řetězce
reprezentujícího řešení (vGeneSize), dolní a horní mez prohledávaného intervalu
(vLowerBound, vUpperBound), ukazatel na funkci pro generování náhodných čísel
v rozsahu 0 . . . upto−1 (vprnd), kontejner obsahující použité rekombinační operá-
tory (voper), parametr pro velikost populace (vPopSize) a maximální počet ge-
nerací (vMaxGen, parametr určující jemnost generátoru náhodných čísel v reálném
oboru (vprec) a parametr vThisFlag používaný v k určení potomka v hierarchii,
viz. dále.

MyAlgorithm(

const size_t vGeneSize,

const FitnessType vLowerBound,

const FitnessType vUpperBound,

const MyRandomType vprnd,

Parent::TOperator& voper,

const size_t vPopSize,

const size_t vMaxGen,

const size_t vprec = 10000,

const bool vThisFlag = true

):

qstd::RandomBase(vprnd, vprec),

ga::GenAlg(vprnd, vprec),

Parent::TPopulation(vprnd, vPopSize, vprec),

Parent(vprnd, voper, vPopSize, vMaxGen, vprec, false),

mGeneSize(vGeneSize),

mLowerBound(vLowerBound),

mDomainRange(vUpperBound - vLowerBound),

mMaxNumber(lround(pow(2, mGeneSize)) - 1),

mThisFlag(vThisFlag),

mBest()

{
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if (! (vLowerBound < vUpperBound)){

throw std::invalid_argument("bounds are in wrong order");

}

if (mThisFlag) mThis = this;

}

MyAlgorithm(const MyAlgorithm& a):

qstd::RandomBase(a),

ga::GenAlg(a),

Parent::TPopulation(a),

Parent(a),

mGeneSize(a.mGeneSize),

mLowerBound(a.mLowerBound),

mDomainRange(a.mDomainRange),

mMaxNumber(a.mMaxNumber),

mThisFlag(a.mThisFlag),

mBest(a.mBest)

{ if (mThisFlag) mThis = this; }

Druhý z konstruktorů je obyčejný kopírovací konstruktor. Z hlediska fungování
algoritmu je obzvlášť důležitou částí kódu inicializace mThis, která má v obou
konstruktorech shodný tvar podmínky

if (mThisFlag) mThis = this;

Jak je naznačeno v kapitole 4.2.2, použití univerzálních funkcí s sebou nese nut-
nost uchovávat this ukazatel na potomka v předkovi. Jinak nám hrozí, že ope-
rátory budou volat špatné virtuální metody. K zajištění tohoto požadavku po-
užívám soukromý atribut mThisFlag a jemu odpovídající parametr vThisFlag
v konstruktorech. Při programování pouze musím dát pozor, abych všechny kon-
struktory předků volal s false hodnotou tohoto parametru.
Další metodou, kterou musíme dodefinovat je fitness. Pro demonstrační pří-

klad jsem zvolil funkci
y = | − (x − 1)(x − 255)|. (5.1)

Optimalizovaná funkce je parabola s nulovými body pro x = 1 a x = 255 a glo-
bálním maximem. Protože ga::GSelRouletteWheel očekává nezáporné hodnoty
fitness, používám při výpočtu absolutní hodnotu optimalizované funkce. Dalším
běžným způsobem, který se využívá pro zajištění nezápornosti fitness, je přičtení
dostatečně velké kladné konstanty.
Vlastní kód metody je přímočarý

virtual FitnessType Fitness(const SolutionType& p)

{

FitnessType value = convert(p.mGene);

return fabs( -1 * (value - 1)*(value - 255));
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}

Metoda MyAlgorithm::convert() převádí řetězec 0 a 1 na reálné číslo z prohle-
dávaného intervalu

FitnessType const

convert(SolutionType::GeneType const& vGene) const

{

size_t value = 0;

for (

SolutionType::GeneType::const_iterator vIt = vGene.begin();

vIt != vGene.end();

++vIt

)

{

value = 2 * value + *vIt;

}

return

mLowerBound + mDomainRange

* (

static_cast<FitnessType>(value)

/ static_cast<FitnessType>(mMaxNumber)

) ;

}

Dostáváme se k chráněné části třídy, nejprve v ní definujeme proměnné pro uložení
délky binárního řetězce reprezentujícího řešení

size_t mGeneSize;

proměnné udávající dolní mez a celkovou délku zkoumaného intervalu

FitnessType mLowerBound;

FitnessType mDomainRange;

a pomocnou proměnnou definující maximální přirozené číslo zapsané binárním
zápisem délky mGeneSize

size_t mMaxNumber;

Hodnota mMaxNumber je 2mGeneSize − 1.
Nyní dodefinujeme zbývající dvě chráněné abstraktní metody. První metodou

je MyAlgorithm::Init(), která inicializuje jedince v populaci na náhodné řetězce
0 a 1. Druhou metodou je MyAlgorithm::Report(), která slouží k vypisování lo-
govacích výpisů o průběhu algoritmu. Nakonec definujeme soukromou proměnnou
mThisFlag využívanou v konstruktorech k rozlišení předků a potomka
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virtual void Init()

{

if (mPopulation.size() > 0) {

mPopulation.clear();

}

SolutionType solution(mGeneSize);

for (size_t i = 0; i < mPopSize; ++i) {

for (size_t j = 0; j < mGeneSize; ++j) {

solution.mGene[j] = (50 < GetRandom(100)? 0 : 1);

}

mPopulation.push_back(solution);

}

}

virtual void Report()

{

ga::StatisticData fitness;

ga::StatisticData value;

for (

Population::const_iterator it = mPopulation.begin(),

itEnd = mPopulation.end();

it != itEnd; ++it

) {

fitness.add(it->mFitness);

value.add(qstd::my_abs(convert(it->mGene)));

}

SolutionType currentBest = getBest();

if (mBest.mFitness < currentBest.mFitness)

{

mBest = currentBest;

std::cout << mGeneration <<

": " << getBest().mFitness <<

" : " << fitness.mean() <<

" : " << fitness.variance() <<

" : " << value.mean() <<

" : " << value.variance() <<

" : " << " -> [" << getBest().print() << "]: " << "\n";

}

else

{

std::cout << mGeneration <<

": " << getBest().mFitness <<

" : " << fitness.mean() <<

" : " << fitness.variance() <<

" : " << value.mean() <<

" : " << value.variance() <<
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" : " << "\n";

}

}

private:

bool mThisFlag;

//nejlepší dosud nalezený jedinec

SolutionType mBest;

Vlastní tělo main() je pak krátké, pokud vynechám popis částí věnujících se
zpracování výjimek a uvedu pouze vnitřek try bloku

if(argc!=5) throw std::invalid_argument("chyba v parametrech");

size_t CMAX=atol(argv[1]);

size_t tm_pop=atol(argv[2]);

double t_px=strtod(argv[3],static_cast<char **>(NULL));

double t_pm=strtod(argv[4],static_cast<char **>(NULL));

std::vector< qstd::CountPtr<ga::GOperator> > ops;

ops.push_back(

new ga::GOnePointCrossover<MyAlgorithm>(&mjrnd, t_px)

);

ops.push_back(

new ga::GUniformOnePointMutation<MyAlgorithm>(&mjrnd, t_pm)

);

Nejprve inicializuji proměnné z argumentů příkazové řádky, CMAX maximální po-
čet generací, tm_pop počet jedinců v populaci, t_px pravděpodobnost operátoru
křížení a t_pm pravděpodobnost operátoru mutace. Poté inicializuji proměnnou
ops sloužící k uložení inicializovaných instancí operátorů. Jak už jsem uvedl výše,
implementují tyto operátory koncepci univerzální funkce, je proto velmi důležité,
aby byla za parametr šablony dosazena ta třída, která bude použita k vytvoření
instance genetického algoritmu, v našem případě MyAlgorithm. Parametry kon-
struktorů těchto operátorů jsou metoda pro generování přirozených čísel v rozsahu
0 . . . upto − 1 mjrnd a pravděpodobnost použití daného operátoru.
Poslední část kódu spočívá v inicializaci instance MyAlgorithm, provedení vý-

počtu a vypsání výsledku

MyAlgorithm alg(16, 0, 256, &mjrnd, ops, tm_pop, CMAX);

std::cout <<

"Generace : BestFitness : AverageFitness" <<

" : FitnessVariance : AverageValue : ValueVariance \n";

alg.Algoritmus();

std::cout << "winner: "

<< alg.getBest().print() << ", "

<< alg.convert(alg.getBest().mGene)<< std::endl;

std::cout << "fitness: "
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<< alg.getBest().mFitness

<< std::endl;

std::cout << "finished\n";

K inicializaci potřebuji zvolit hodnoty konstant pro velikost populace (tm_pop),
maximální počet generací než dojde k zastavení algoritmu (CMAX), délku binárního
řetězce pro uložení řešení (16), a tedy i přesnost řešení, a interval, na kterém
hledáme maximum, 〈0, 256〉
Celý ukázkový program je možno nalézt v adresáři GANN/ga_test/. Po přelo-

žení je možno spustit program příkazem:

./ga_max_example.out

5.2.3 Jmenný prostor nn

Matice vah neuronové sítě

K reprezentaci matice vah neuronové sítě, kde prvek v řádku i a sloupci j je váha
synapse z neuronu xi do neuronu xj , používám šablonu nn::EdgeMatrix<T>.
Tato šablona je definována v souboru nn_lib/EdgeMatrix.h. Parametr šablony
T reprezentuje typ vah. V naprosté většině případů se jedná o typ double. Šablona
nn::EdgeMatrix poskytuje následující rozhraní:

• Konstruktor EdgeMatrix(const size_t vsize). Parametr vsize určuje
počet neuronů v síti.

• Přímý přístup do matice metodou
TEdgeValue& poz(const size_t i, const size_t j).

• Lineární přístup do matice metodou TEdgeValue& poz(const size_t i).
Pokud je N počet neuronů, bude výraz poz(N) přistupovat na stejný prvek
jako výraz poz(1,0).

• Metoda size_t Get_mN() const vrací počet neuronů v síti (N).

• Metoda size_type size() const vrací celkový počet hran (N2).

• Metoda TWeights GetSloupec(const size_t I) vrací i-tý sloupec ma-
tice, tj. vstupní váhy i-tého neuronu.

• Metoda void SetSloupec(const size_t I, const TWeights sl) nasta-
vuje hodnoty i-tého sloupce matice.

52



Aktivační funkce neuronů

Šablony tříd modelujících aktivační funkce neuronů jsou implementovány v sou-
borech nn_lib/ActivationFce.h a nn_lib/NNFce.h. Společným předkem všech
dále definovaných šablon je šablona nn::ActivationFce<T>, která je přímým po-
tomkem třídy qstd::GUnivFce (kapitola 5.2.1). Parametr šablony T reprezentuje
třídu ze které dochází k volání aktivační funkce. V našem případě to bude třída
implementující neuronovou síť. Šablona nn::ActivationFce rozšiřuje rozhraní
zděděné po třídě qstd::GUnivFce o abstraktní metodu

virtual void Fce(const TStateValue s) = 0

a implementuje metody Run(), SetData() a GetData().
V kódu se očekává, že třída zastupovaná parametrem T obsahuje:

• typ TEdgeValue, typ váhy neuronu,

• typ TStateValue, typ vnitřního potenciálu neuronu,

• metodu Get_mWeights(std::vector<TEdgeValue> &), která nastavuje vý-
stupní parametr na hodnotu vstupních vah neuronu,

• metodu Get_mState(std::vector<TStateValue> &), která nastavuje vý-
stupní parametr na hodnotu stavů neuronů příslušných ke vstupním vahám,

• a metodu Set_mState(std::vector<TStateValue> const&), která nastaví
aktuální stav neuronu na novou vypočtenou hodnotu.

Příklady implementace těchto funkcí jsou v části týkajících se modelů neurono-
vých sítí, viz. dále.
Implementace metody Run(), což je vlastní výpočet nové hodnoty stavu neu-

ronu je přímočará. Podle vzorce (3.4) spočítá vnitřní potenciál neuronu, který
pak předá aktivační funkci Fce(). U funkce Fce() se předpokládá, že vypočte-
nou hodnotu uloží v proměnné mNewState.

virtual void Run()

{

TStateValue sum = 0;

for( size_t i = 0; i < mWeights.size(); i++)

{

sum += mWeights[i]*mState[i];

}

Fce(sum);

}

Výraz mWeights[i] * mState[i] představuje příspěvek i-té vstupní váhy a neu-
ronu.
Metoda SetData() zjišťuje z neuronové sítě hodnoty vstupních vah a stavů

k nim připojených neuronů a ukládá je do příslušných proměnných.
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virtual void SetData(void * siht)

{

(static_cast<TAlgoritmus*>(siht))->Get_mWeights( mWeights);

(static_cast<TAlgoritmus*>(siht))->Get_mState( mState);

}

Konečné metoda GetData() předává novou hodnotu potenciálu neuronu z pro-
měnné mNewState zpět neuronové síti.

virtual void GetData(void * siht) const

{

(static_cast<TAlgoritmus*>(siht))->Set_mState( mNewState);

}

V souboru nn_lib/NNFce.h jsou definovány jednotlivé funkce z kapitoly 3.1
jako potomci šablony nn::ActivationFce:

• Skoková aktivační funkce (3.5) je implementována v šabloně
nn::HardLimFce<T>.

• Lineární saturovaná aktivační funkce (3.6) je implementovaná šablonou
nn::SaturedLinearActivationFce<T>.

• Aktivační funkce (3.7) je implementována šablonou
nn::SignoidActivationFce.

• Aktivační funkce (3.8) je implementovaná šablonou
nn::HypTanActivationFce.

• Speciální pseudo-aktivační funkci představuje šablona
nn::InputNeuronActivationFce<T>.

Tato šablona se využívá k nastavování hodnot vstupních neuronů. Vyžaduje
aby parametr šablony implementoval metody T::SetData() a T::GetData().
Více o těchto metodách v následující kapitole.

Modely neuronových sítí

Projekt GANN implementuje tři základní šablony tříd pro práci s neuronovou sítí:

• Šablona nn::ParNN implementuje neuronovou síť s paralelní aktivní dyna-
miku.

• Šablona nn::SekSynNN implementuje neuronovou síť s sekvenční synchronní
aktivní dynamiku.

• Šablona nn::SekASynNN implementuje neuronovou síť s sekvenční asyn-
chronní aktivní dynamiku.
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Šablony nn::SekSynNN a nn::SekASynNN jsou potomky třídy nn::ParNN. Díky
tomu nabízejí všechny tyto šablony jednotné rozhraní, takže se dají vzájemně
zaměnit v případě, že programátor chce testovat ve svém kódu neuronové sítě
s různou aktivní dynamikou výpočtu. V následujícím textu si popíšeme toto roz-
hraní pro třídu nn::ParNN.
Hlavička konstruktoru:

ParNN(

const TMatrix& matrix,

const std::vector< qstd::CountPtr<qstd::GUnivFce> >& sigma,

const TStateValue eps = 1e-32,

const bool vThisFlag = true

);

Konstruktor třídy nn::ParNN obsahuje čtyři parametry:

• Parametr matxix definuje matici vah neuronové sítě.

• Parametr sigma definuje aktivační funkce jednotlivých neuronů.

• Parametr eps určuje přesnost porovnávání reálných čísel.

• A poslední parametr vThisFlag určuje, zda máme v konstruktoru nastavo-
vat hodnotu proměnné mThis nebo ne.

Proměnná mThis je předávána jako parametr univerzálním funkcím (kapitola 4.2.2).
Univerzálním funkcím je předávána jako void * a poté dochází k jejímu přety-
pování na konkrétní typ. Tímto konkrétním typem je v naprosté většině pří-
padů potomek třídy, ve které je definována proměnná mThis. Poslední parametr
vThisFlag signalizuje konstruktoru předka, že nemá přepisovat hodnotu mThis,
protože už je nastavena na hodnotu potomka.
Hlavičky metod GetData(), SetData() a SetInput() jsou:

virtual void GetData();

virtual void SetData();

void SetInput(const THistory&);

Metody GetData() a SetData() jsou volány v pseudo-aktivačních funkcích pro
nastavení vnitřních stavů vstupních neuronů nn::InputNeuronActivationFce<T>.
Metoda GetData() je prázdná a definuji ji pouze kvůli zachování symetrie roz-
hraní. Metoda SetData() je využívána k nastavení stavů vstupních neuronů. Po-
žadované hodnoty stavů jednotlivých vstupních neuronů v jednotlivých časových
krocích algoritmu jsou neuronové síti dodány před začátkem vlastního výpočtu
pomocí metody SetInput(). Jediný vstupní parametr metody SetInput() je
typu nn::ParNN::THistory:

typedef std::vector< TStateValue> TVState;

typedef std::vector< TVState > THistory;

55



Typ TStateValue je parametrem šablony a představuje typ stavu neuronů. Přesný
postup použití této metody je popsán v příkladu 5.3.
Metody Get_mWeights(), Get_mState() a Set_mState() jsou využívány k vý-

měně informací mezi aktivačními funkcemi a volající třídou. Hodnoty vstupních
vah neuronu zjistí aktivační funkce voláním metody Get_mWeights(). Hodnoty
stavů neuronů na svých vstupech zase voláním metody Get_mState(). Výsle-
dek výpočtu aktivační funkce pro daný neuron je pak uložen pomocí metody
Set_mState().

virtual void Get_mWeights( TWeights& vmatrix)

{

vmatrix.clear();

vmatrix = mMatrix.GetSloupec(mNeuron);

}

virtual void Get_mState(TVState& vstate)

{

vstate = mHState[mTime];

}

virtual void Set_mState( const TStateValue vstate)

{

mHState[mTime+1][mNeuron] = vstate;

}

Proměnná mMatrix obsahuje matici vah neuronové sítě a proměnná mHState
stavy neuronů v jednotlivých krocích. Výraz mHState[mTime][mNeuron] značí
stav neuronu mNeuron v čase mTime. Předpokládám, že neuron reprezentující práh
má vždy index 0.
Metoda GetHState() umožňuje získat průběh výpočtu jako posloupnost stavů

neuronů v jednotlivých krocích.

THistory& GetHState()

{ return mHState; }

Nakonec metoda Run() provádí vlastní výpočet neuronové sítě.

virtual void Run()

{

Init_Net();

while( DetectCycle() != EXIT_SUCCESS)

{

mHState.push_back(TVState(mConvFce.size()));

for( mNeuron = 0; mNeuron < mConvFce.size(); mNeuron++)

{

(*(mConvFce.begin()+mNeuron))->SetData(mThis);
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(*(mConvFce.begin()+mNeuron))->Run();

(*(mConvFce.begin()+mNeuron))->GetData(mThis);

}

mTime++;

}

}

Chráněná virtuální metoda Init_Net() se stará o vynulování mTime a seznamu
stavů sítě v proměnné mHState. Úkolem chráněné virtuální metody DetectCycle()
pak je detekovat konec výpočtu. Ve většině případů je výpočet ukončen po překro-
čení maximálního počtu iterací nebo pokud detekujeme zacyklení stavů neuronové
sítě.

5.3 Výpočet funkce XOR pomocí neuronové sítě

Využití knihoven pro práci s neuronovými sítěmi jsem se rozhodl demonstrovat
na příkladu vícevrstevné neuronové sítě počítající XOR z kapitoly 3.3. V dalším
textu budu popisovat pouze program GANN/nn_test/ParNN.cc, ve kterém vyu-
žívám šablonu nn::ParNN pro paralelní aktivní dynamiku. Případné rozdíly od
programů GANN/nn_test/SekSyn.cc a GANN/nn_test/SekASyn.cc v textu zdů-
razním.
Nejprve musíme vložit potřebné hlavičkové soubory

#include "EdgeMatrix.h"

#include "NNFce.h"

#include "PrintStream.h"

V závislosti na zvolené knihovně vložíme ještě její hlavičkový soubor, tj. pokud
budeme chtít použít paralelní aktivní dynamiku #include "ParNN.h".
Následuje definice aliasu typu používaného pro synaptické váhy a stavy neu-

ronů. Tento alias není nutno zavádět, ale v případě, že bychom se rozhodli typ
později změnit, stačí změnit tento alias a nemusíme zanášet změny do celého
souboru.

typedef double t_val;

Ze stejných důvodů definujeme alias Net pro třídu neuronových sítí.

typedef nn::ParNN< nn::EdgeMatrix< t_val>,t_val> Net;

Jak můžeme vidět, nn::ParNN i nn::EdgeMatrix jsou definovány v jmenném pro-
storu nn. Šablona tříd nn::ParNN má dva parametry, prvním z nich je třída, která
je využita k uchování synaptických vah mezi neurony nn::EdgeMatrix<t_val>,
druhým parametrem je typ použitý pro vnitřní stavy neuronů t_val.
Nyní můžeme přejít k hlavní části programu, funkci main(). Nejprve definuji

konstantu CNeu udávající celkový počet neuronů v síti. Podle kapitoly 3.3 se jedná
o síť typu 2 − 2 − 1, když započítáme i práh, dostaneme celkem 6 neuronů, viz.
obrázek 5.1.
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Obrázek 5.1: Schéma sítě počítající XOR

const size_t CNeu = (2 + 2 + 1 + 1);

V dalším kroku inicializuji strukturu actFnc, která bude obsahovat „aktivační
funkce” jednotlivých neuronů. Termín „aktivační funkce” tady používám volněji
než v kapitole 3, kde se vztahuje pouze na funkci, která z vnitřního potenciálu
neuronu vypočítá jeho výstupní stav. V této kapitole tímto termínem označuji
funkce, které nastavují výstupní stav neuronu, jako například pro práh bude tento
výstupní stav vždy 1, zatímco výstupní stavy vstupních neuronů jsou nastavovány
na hodnoty vstupu. Indexy neuronů jsem zvolil následovně:

• Index 0 náleží prahu.

• Indexy 1 a 2 patří vstupním neuronům.

• Indexy 3 a 4 náleží skrytým neuronům.

• Indexem 5 je označen výstupní neuron.

Abych mohl různé funkce umístit do jedné struktury, používám konceptu univer-
zální funkce z kapitoly 4.2.2. Samotná struktura actFnc je tvořena STL kontejne-
rem std::vector specializovaným na ukazatel na třídu představující společného
předka všech tříd implementujících koncept univerzální funkce qstd::GUnivFce.
S ohledem na následnou dealokaci jsem místo normálních ukazatelů zvolil třídu
qstd::CountPtr implementující počítané ukazatele (viz. kapitola 4.4). Celý kód
pak vypadá takto.

std::vector< qstd::CountPtr< qstd::GUnivFce> > actFnc;

actFnc.insert(actFnc.end(),3,

qstd::CountPtr< qstd::GUnivFce>(

new nn::InputNeuronActivationFce<Net>()
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)

);

actFnc.insert(actFnc.end(),3,

qstd::CountPtr< qstd::GUnivFce>(

new nn::HardLimFce<Net>()

)

);

Nejprve vytvořím instanci actFnc vektoru univerzálních tříd. Poté do actFnc vlo-
žím aktivační funkci nn::InputNeuronActivationFce pro prahový a oba vstupní
neurony. Třída nn::InputNeuronActivationFce nastavuje výstupní stavy neu-
ronů na předem zadané hodnoty. Zadání těchto hodnot si ukážeme v dalších
krocích.
Dále vložím do actFnc aktivační funkci pro oba vnitřní a výstupní neuron

nn::HardLimFce. Třída nn::HardLimFce implementuje klasickou skokovou line-
ární aktivační funkci (3.5).
Pro dokončení inicializace neuronové sítě mi zbývá inicializovat matici synap-

tických vah mezi neurony. Jak už jsem uvedl dříve, k uložení těchto dat využívám
třídu nn::EdgeMatrix. Konstruktoru nn:EdgeMatrix předkládáme počet neu-
ronů v matici. Po inicializaci jsou všechny prvky matice nulové.

nn::EdgeMatrix< t_val> matrix(CNeu);

Nyní budeme nastavovat váhy jednotlivých neuronů podle (3.9). Jelikož sloupce
matice odpovídají synaptickým vstupům neuronů, povoluje třída nn::EdgeMatrix
nastavovat přímo hodnoty celých sloupců. Nejprve tedy nastavíme hodnoty do po-
mocného vektoru a ten pak využijeme k nastavení hodnot sloupce. Sloupce beru
vzestupně podle indexu, takže nejprve inicializuji synaptické váhy prahu a na-
konec synaptické váhy výstupního neuronu. Jelikož práh a vstupní neurony mají
nulové vstupní synaptické váhy, budu první nastavovat synaptické váhy skrytému
neuronu s indexem 3.

nn::EdgeMatrix< t_val> matrix(CNeu);

std::vector< nn::EdgeMatrix<t_val>::TEdgeValue > sl;

sl.insert(sl.end(), -1); //práh

sl.insert(sl.end(), 2, 2);

sl.insert(sl.end(), CNeu - 3, 0);

matrix.SetSloupec(3,sl);

Neuron s indexem 4, druhý ze skrytých neuronů, inicializuji také pomocí metody
nn::EdgeMatrix::SetSloupec().

sl[0] = 3;

sl[1] = -2;

sl[2] = -2;

matrix.SetSloupec(4,sl);

K inicializaci výstupního neuronu, index 5, jsem využil možnosti přímého přístupu
k prvkům matice.
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matrix.poz(0,5) = -2;

matrix.poz(3,5) = 1;

matrix.poz(4,5) = 1;

S takto připravenými daty mohu inicializovat neuronovou síť. V případě tříd
nn::ParNN a nn::SekSynNN použiji tento kód.

Net network(matrix, actFnc, 1.0e-10);

Prvními dvěma parametry jsou matice synaptických vah a aktivační funkce neu-
ronů. Poslední parametr udává přesnost porovnávání reálných čísel. Pokud je
rozdíl dvou čísel menší než tato hodnota, jsou považovány za shodná.
K inicializaci třídy nn::SekASynNN potřebujeme ještě inicializovat generátor

náhodných čísel, pomocí kterého vybíráme neurony k aktualizaci.

Net network(matrix,actFnc, &mjrnd, RAND_MAX, 1.0e-10);

První z nových parametrů je ukazatel na funkci typu qstd::MyRandomType, viz.
kapitola 5.2.1. Druhým z nových parametrů je hodnota, která bude výše uve-
dené funkci předložena v případě, že budeme chtít vypočítat reálné číslo z inter-
valu 〈a, b〉. K tomu využíváme vzorce (5.2).

x = a+ (b − a)
mjrnd(param)

param − 1
. (5.2)

V našem příkladě je param rovno RAND_MAX.
Před vlastním výpočtem musíme ještě připravit vstupní data. Přesně podle

kapitoly 3.2.2 se tak děje nastavením počátečních stavů všech neuronů v síti.

Net::TVState stav;

stav.insert(stav.end(),1,0);

stav.insert(stav.end(),1,1);

stav.insert(stav.end(),CNeu-3,0);

V tomto kódu byly vstupní neurony nastaveny na hodnoty 0 a 1, ostatním neuro-
nům jsou přisouzeny nulové počáteční stavy. Práh má vždy výstupní stav 1 a proto
se k této inicializaci nepřidává, proto obsahuje stav jen 5 hodnot místo 6. V pří-
padě, že by se vstupy sítě měnily s časem, mohu seřadit jednotlivé za sebou jdoucí
stavy do posloupnosti. V našem případě se tak neděje a proto do input vkládám
stav pouze jednou.

Net::THistory input;

input.push_back(stav);

network.SetInput(input);

Pouze pro první ze vstupních stavů musíme nastavit hodnoty stavů všech neuronů
v síti, s výjimkou prahu. V dalších krocích využívají hodnoty uložené v input
pouze neurony s aktivačními funkcemi nn::InputNeuronActivationFce. Ostatní
neurony aktualizují své stavy na základě svých vstupů a svých aktivačních funkcí.
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Po nastavení počátečního stavu sítě a vstupních dat můžeme konečně provést
vlastní výpočet příkazem network.Run();.
Jak bylo uvedeno výše, k detekci zastavení výpočtu je využívána metoda

DetectCycle(), která detekuje cyklus stavů neuronové sítě.
Ve zbývajícím kódu už pouze vypisuji informace o výpočtu. Nejprve vypíši

nastavení vstupních synaptických vah pro jednotlivé neurony. K získání rozměru
matice slouží metoda nn::EdgeMatrix::Get_mN(). Pro přístup k jednotlivým
sloupcům matice slouží metoda nn::EdgeMatrix::GetSloupec(). Více o dalších
metodách jednotlivých tříd se lze dočíst v programátorské dokumentaci.

std::cout << "Síť: #matrix(" << std::endl;

for (size_t i = 0; i < matrix.Get_mN(); ++i) {

std::cout << "#neuron("

<< i << ", "

<< matrix.GetSloupec(i) << ")" << std::endl;

}

std::cout << ")" << std::endl;

Poté vypisuji průběh aktivní dynamiky sítě, pomocí stavů sítě v jednotlivých
krocích výpočtu. Stavy sítě z výpočtu získám pomocí metody GetHState(). Me-
toda GetLength() nám pak vrací vlastní počet položek v historii, tedy kolik cyklů
výpočet provedl. Právě výpis stavů sítě v průběhu výpočtu nejlépe demonstruje
rozdíly mezi jednotlivými aktivními dynamikami.

std::cout << "Průběh výpočtu: #history(" << std::endl;

Net::THistory& uHState = network.GetHState();

for (

Net::THistory::const_iterator it = uHState.begin();

it != uHState.end();

++it)

{

std::cout << "#state(";

for (

Net::TVState::const_iterator itt = it->begin();

itt != it->end();

++itt)

{

std::cout << "#neuron("

<< (itt - it->begin())

<< ", " << *itt << ")";

}

std::cout << ")" << std::endl;

}

std::cout << ")" << std::endl ;

std::cout << "Délka cyklu je: " << network.GetLength() << std::endl;

Po zkompilování a spuštění tohoto programu obdržíme následující výstup.
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./ParNN.out

Síť: #matrix(

#neuron(0, #vector(#size(6)#list(0#0#0#0#0#0#)))

#neuron(1, #vector(#size(6)#list(0#0#0#0#0#0#)))

#neuron(2, #vector(#size(6)#list(0#0#0#0#0#0#)))

#neuron(3, #vector(#size(6)#list(-1#2#2#0#0#0#)))

#neuron(4, #vector(#size(6)#list(3#-2#-2#0#0#0#)))

#neuron(5, #vector(#size(6)#list(-2#0#0#1#1#0#)))

)

Průběh výpočtu: #history(

#state(#neuron(0, 1)#neuron(1, 0)#neuron(2, 1)#neuron(3, 0)\

#neuron(4, 0)#neuron(5, 0))

#state(#neuron(0, 1)#neuron(1, 0)#neuron(2, 0)#neuron(3, 1)\

#neuron(4, 1)#neuron(5, 0))

#state(#neuron(0, 1)#neuron(1, 0)#neuron(2, 0)#neuron(3, 0)\

#neuron(4, 1)#neuron(5, 0))

#state(#neuron(0, 1)#neuron(1, 0)#neuron(2, 0)#neuron(3, 0)\

#neuron(4, 1)#neuron(5, 0))

)

Délka cyklu je: 1

Pár slov závěrem. Všechny tři mnou navržené třídy pro aktivní dynamiku neu-
ronové sítě jsou neefektivní díky přílišné obecnosti, ale pro mé současné potřeby
postačují.
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Kapitola 6

Robotičtí fotbalisté

Myšlenka vytvořit tým robotických fotbalistů byla inspirována soutěží RoboCup
[12]. Cílem této soutěže je vyvinout do roku 2050 tým robotických hráčů, kteří by
byli schopni porazit lidský tým vítězů mistrovství světa ve fotbale. Lidský tým se
považuje za dobrý, pokud jeho hráči vzájemně spolupracují, dovedou si nahrávat,
bránit protihráče, udržet míč a hlavně střílet góly. Podobných kvalit budou muset
dosahovat i robotičtí hráči.
Už z časového horizontu, se kterým RoboCup počítá, je zřejmé, že vytvoření

takového týmu robotických hráčů není triviální úloha. Článek [7] ukazuje, jak
můžeme při učení neuronové sítě pro složitou úlohu využít jejího rozložení na
podúlohy. Zvolil jsem podobný postup a místo abych se pokoušel naučit celý tým
hrát přímo podle pravidel RoboCupu, rozhodl jsem se nejprve vyvinout jednotlivé
hráče, kteří by byli schopni plnit základní úkony na hřišti, jako je pohyb směrem
k míči, kopnutí míče do brány protivníka a podobně. Celou hru jsem také umístil
do jednoduššího fyzikálního modelu. Popis těchto pokusů a jejich výsledků je
v této kapitole.
V kapitole 6.1 popisuji jednotlivé programy. V následující kapitole 6.1.1 de-

monstruji jejich použití na konkrétním příkladu. Následující kapitoly jsou pak
věnovány jednotlivým variantám úlohy. V kapitole 7 jsem pak naznačil další mož-
nosti vývoje.

6.1 Struktura a použití projektu

Programy použité při vývoji hráčů robotického fotbalu jsou v adresáři robo_test/.

• Program robo_test/player.out slouží k vlastnímu vývoji hráčů pomocí
genetických algoritmů.

• Program robo_test/game.out umožňuje simulovat hru vybraného hráče
a zaznamenat ji pro budoucí použití.

• Program robo_test/movie.out převádí zaznamenanou hru do sekvence
PNG obrázků, které poté mohou být převedeny na video.

• Program robo_test/static.out převádí zaznamenanou hru do jednoho
obrázku s vykreslenou trajektorií hráče.
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Tyto programy jsem používal v jednotlivých pokusech, při kterých jsem testoval
různé varianty genetických algoritmů a jejich parametrů.
Program robo_test/player.out očekává na příkazové řádce parametry pro

maximální počet generací, počáteční velikost populace, pravděpodobnost křížení
a pravděpodobnost mutace. Na standardní výstup pak posílá logovací výpisy prů-
běhu genetického algoritmu po jednotlivých generacích. Výpisy mají formát ta-
bulky, která jako oddělovače používá znak dvojtečky :. Pokud byl v dané generaci
nalezen nový jedinec překonávající dosavadní maximální fitness, je genom tohoto
jedince vypsán na konci řádku po oddělovači ->. Genomem jedince je v našem
případě konfigurace vah neuronové sítě.
Program robo_test/game.out čte na svém vstupu konfiguraci vah neuronové

sítě, získaných z logovacích výpisů průběhu genetického algoritmu, a pro takto de-
finovaného jedince vygeneruje na výstupu průběh jedné hry. Hra je zaznamenána
jako posloupnost pozic a rychlostí hráče i míče.
Záznam hry je využíván na vstupu programu robo_test/movie.out k vy-

generování sekvence PNG obrázků. Tyto obrázky zachycují pozice hráče a míče
v jednotlivých časových okamžicích. Program akceptuje jako parametr příkazové
řádky textový řetězec, který bude tvořit prefix názvu těchto souborů. Sufixem
je číslo obrázku. Tuto sekvenci obrázků pak mohu převést na video například
pomocí programu mencoder.
Program robo_test/static.out akceptuje stejné vstupy a parametry jako

program robo_test/movie.out, ale místo sekvence obrázků vygeneruje jediný
obrázek zachycující průběh celé hry.

6.1.1 Demonstrační příklad

Nejlépe si použití těchto programů ukážeme na demonstračním příkladě. Samotný
program na genetický vývoj hráče bude popsán později a jeho parametry a roz-
díly mezi jednotlivými variantami nyní nebudeme popisovat. Nejprve si zvolíme
v souboru robo_test/pokus.h konfiguraci varianty úlohy odkomentováním pří-
slušného řádku, v našem příkladě zvolme například první variantu a odkomen-
tujme

typedef pokus0::GP PokusGP;

Po přeložení projektu příkazem make zahájíme učení hráčů spuštěním pro-
gramu příkazem

./robo_test/player.out 100 20 0.75 0.05 > zaznam.txt,

který spočítá 100 generací s populací čítající 20 jedinců a pravděpodobností kří-
žení (0.75) a pravděpodobností mutace (0.05). Na standardní výstup jsou vypiso-
vány údaje o jednotlivých generacích v průběhu výpočtu, které jsou ukládány do
souboru zaznam.txt. Podrobnější popis jednotlivých pokusů a vysvětlení o jaké
údaje se jedná je v kapitole 6.2. Kromě toho generuje program soubory pop.log0
a pop.log1, které obsahují záznamy konfigurace vah neuronových sítí jedinců
dvou po sobě jdoucích generací. Pořadí zapisování do těchto souborů je cyklické
modulo 2.
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K ověření naučených hráčů použijeme program robo_test/game.out. Jak
jsem uvedl výše, tento program očekává na svém vstupu konfiguraci vah neuro-
nové sítě reprezentující hráče. Typicky nás zajímají hráči s nejvyšší fitness. Po-
každé, když algoritmus nalezl jedince, jehož fitness přesáhla dosavadní maximální
fitness, vypsal program konfiguraci vah neuronové sítě daného jedince na výstup,
mám tedy tento záznam v souboru zaznam.txt. Tyto konfigurace můžeme zís-
kat analýzou souboru zaznam.txt pomocí skriptu distro-src/select_old.sh.
Skript vypisuje nalezené jedince ve vzestupném pořadí daném jejich fitness, vždy
jeden jedinec na řádek. Pokud tedy chceme konfiguraci absolutně nejlepšího je-
dince, můžeme použít následující příkaz:

./distro-src/select_old.sh zaznam.txt | \

tail -n 1 > best_jedinec.txt

Program robo_test/game.out využívá takto získanou konfiguraci na svém
vstupu. Jeho výstup obsahuje záznam pozic hráče a míče v náhodné hře simulující
výpočet fitness. Tento výstup uložím do souboru hra.txt:

./robo_test/game.out < best_jedinec.txt > hra.txt

Na chybovém výstupu se kromě předpokládaného použití programu objeví i do-
sažená fitness.
Záznam hry v souboru hra.txt pak můžeme převést do jednoho statického

obrázku zachycujícího celou hru, nebo na video:

./distro-src/q_game_regex.sh < hra.txt | \

./robo_test/static.out Static

./distro-src/q_game_regex.sh < hra.txt | \

./robo_test/movie.out TmpPictures

mencoder -quiet mf://TmpPictures*.png -mf fps=25:type=png \

-ovc lavc -o movie.avi

rm -f TmpPictures*.png

, kde distro-src/q_game_regex.sh čistí textový vstup od přebytečných znaků.
Výstupem je statický záznam celé hry v obrázku Static a video zaznamenávající
hru v souboru movie.avi. Příklad statického záznamu hry je na obrázku 6.1.
Následující kapitola popisuje posloupnost jednotlivých variant úloh a jejich

výsledky.

6.2 Varianty úlohy

Jak už jsem uvedl dříve, při řešení úlohy jsem vyzkoušel různé varianty architek-
tur neuronové sítě a komponent genetického algoritmu. Tyto změny vyžadovaly
úpravy na úrovni kódu. Díky konceptu General Policy (kapitola 4.3) jsem dosáhl
toho, že mohu úpravou jediného řádku v souboru robo_test/pokus.h vybrat
variantu úlohy, kterou chci zrovna testovat. Jinou možností by bylo definovat
podmíněná makra překladače pro jednotlivé varianty, přidat příslušné cíle do
Makefile, nebo umožnit výběr varianty přes parametry příkazové řádky.
Následuje přehled jednotlivých variant. Přehled vždy obsahuje části popisující:
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Obrázek 6.1: Příklad statického záznamu hry
Malý zelený čtverec představuje míč. Větší modré čtverce představují pozice hráče

v čase. Počáteční pozice hráče je označena červeným čtvercem.

• model prostředí a omezení kladená na pohyb hráče a míče,

• reprezentaci hráče,

• výpočet fitness

• a prezentaci výsledků.

Pokud v některých částech nedojde ke změně mezi následujícími variantami, bu-
dou v popisu přeskočeny.

6.2.1 Základní varianta úlohy

Tuto variantu zkompilujeme odkomentováním řádku

typedef pokus0::GP PokusGP;

v souboru robo_test/pokus.h. Všechny ostatní varianty musí zůstat zakomen-
tované.

Model prostředí

Snažil jsem se o co možná nejednodušší model prostředí, ve kterém se vlastní
hra odehrává. Díky těmto zjednodušením modelu prostředí budou nalezení hráči
bez dalšího doučování nepoužitelní v realističtějších modelech. I takto zjednodu-
šený model však stačí k demonstraci postupného učení jedinců na podúlohách.
Kdybych použil realističtější model prostředí, musel bych při vývoji hráčů řešit
podobné problémy (a možná i obtížnější).
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Implementoval jsem model, který je celý počítán bez využití čísel s plovoucí
desetinou čárkou. Vyhnul jsem se tak různým zaokrouhlovacím a aproximačním
problémům.
Veškerý pohyb hráče i míče se odehrává v pravoúhlé síti. Minimální délka

kroku (rychlost) je 1 a maximální velikost změny rychlosti je také 1. Maximální
rychlost hráče je 4 jednotky ve směru os za jednu časovou jednotku. Nedochází
k žádnému zpomalování pohybu míče vlivem prostředí.
V počáteční pozici mají míč i hráč nulovou rychlost a hráč i míč jsou umístěni

náhodně na hrací ploše. V každém časovém intervalu je hráč dotázán na akci, kte-
rou chce podniknout. Povolenými akcemi jsou zrychlení, zpomalení, nebo setrvání
na stávající rychlosti.
Řekněme, že hráč se pohybuje rychlostí [3, 4] a rozhodne se provést akci [−1, 1].

To znamená, že zpomaluje ve směru osy x a zrychluje ve směru osy y. Rychlost
hráče pro časový úsek do jeho další akce tedy bude [2, 4]. Maximální rychlost je
4, a proto nedojde k žádné změně rychlosti ve směru osy y.
Kolizi hráče a míče jsem určoval na základě jejich vzájemné vzdálenosti. Vzhle-

dem k celočíselnosti celého modelu jsem místo Eukleidovské metriky použil k ur-
čování vzdálenosti Manhattan metriku. V Manhattan metrice je vzdálenost mezi
dvěma body v1 = [x1, y1] a v2 = [x2, y2] definována výrazem

‖v1,v2‖ = |x1 − x2|+ |y1 − y2|. (6.1)

Hráč měl poloměr roven dvojnásobku poloměru míče. Poloměr míče byl 1 jed-
notka. Pokud došlo ke kolizi hráče a míče, došlo v této variantě úlohy k restarto-
vání modelu. Nekonala se tedy žádná akce kop. Situace, při kterých dojde k zasta-
vení simulace modelu, jsem více rozvedl v části popisující výpočet fitness funkce.
Při nárazu do zdi došlo k vynulování rychlosti hráče v daném směru, ale ne-

došlo k odrazu. Například hráč, který má rychlost [2, 4] a narazí do zdi na sou-
řadnicích [25, 5], se bude nadále pohybovat rychlostí [0, 4], viz. obrázek 6.2 pro
orientaci souřadnic.
Šířku hřiště jsem stanovil na 50 jednotek a jeho délku na 80 jednotek. Vzhle-

dem k tomu, že míč se celou hru nepohybuje, nejsou na hřišti detekovány žádné
branky. Hřiště a jeho souřadnicový systém jsou na obrázku 6.2.

Reprezentace jedince

Genom jedince je v základní variantě úlohy tvořen vektorem reálných čísel. Tento
vektor reprezentuje matici vah neuronové sítě fotbalisty. Počet neuronů této sítě je
náhodně volen v rozmezí 12 . . . 34. Dolní mez představuje neuronovou síť tvořenou
pouze vstupními a výstupními neurony.
Význam neuronů je dán jejich indexem. Nyní si popořadě popíšeme úlohu

jednotlivých neuronů. Neuron s indexem 0 slouží k jednodušší reprezentaci prahů
neuronů. Jeho výstup je konstantní, roven 1. Váhy spojů z něj vycházejících před-
stavují prahy neuronů. Poté následují čtyři vstupní neurony, které popisují ab-
solutní pozici a rychlost hráče v kartézské soustavě souřadnic se středem v cen-
tru hřiště. Následují čtyři vstupní neurony pro pozici a rychlost míče. Vzhledem
ke zvolenému fyzikálnímu modelu a soustavě souřadnic nabývají tyto neurony
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Obrázek 6.2: Hra
Malý zelený čtverec představuje míč. Větší modrý čtverec představuje hráče během
pohybu. V počáteční pozici je hráč vykreslen červeně. Střed soustavy souřadnic je ve
středu hřiště.

pouze celočíselných hodnot. Tyto hodnoty jsou vztahovány k soustavě se středem
a orientací os popsanou na obrázku 6.2. Po těchto vstupních neuronech následuje
náhodný počet neuronů 0 . . . 22 (dvojnásobek součtu vstupních a výstupních neu-
ronů).
Posledními neurony jsou tři výstupní neurony. První z těchto neuronů slouží

jako signální neuron k detekci ukončení výpočtu. Neuronová síť jedince používá
paralelní aktivní dynamiku. Z definice genomu je zřejmé, že se jedná o velice obec-
nou konfiguraci neuronové sítě. U takovýchto sítí je obtížné předpovědět ukončení
výpočtu. Z toho důvodu jsem se rozhodl použít k detekci ukončení výpočtu této
sítě signální neuron. V případě, že neuronová síť neaktivuje výstupní neuron de-
tekující konec výpočtu po stanoveném počtu iterací, přibližně druhá odmocnina
počtu neuronů, je vyvolána výjimka a výpočet ukončen.
Poslední dva výstupní neurony slouží k určení změny rychlosti fotbalisty.

Všechny neurony kromě vstupních neuronů používají jako aktivační funkci stan-
dardní signoidu (3.7). Funkce (3.7) vrací na výstupních neuronech hodnoty v roz-
mezí (0, 1). Protože však model prostředí pracuje s celými čísly, rozdělím tento
interval na třetiny (0, 1

3
), 〈1
3
, 2
3
〉, (2
3
, 1). Jednotlivým intervalům přiřadím hodnoty

−1, 0, 1 pro změnu rychlosti na souřadnici příslušné k danému neuronu. Pokud
je tedy například stav neuronu x < 1

3
, bude hráč v daném směru zpomalovat

o hodnotu −1.

Genetický algoritmus

Začal jsem s genetickým algoritmem, který používal náhodnou ruletu pro se-
lekci a operátory uniformní mutace a upravený operátor pro jednobodové kří-
žení (viz. 2.2.6). Klasický operátor jednobodového křížení jsem musel přizpůsobit
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tomu, že v tomto případě byla délka jedinců proměnlivá.
Při vysvětlování výpočtu fitness, používám následující termíny:

Pokusem označuji inicializaci modelu a jeho průběh, dokud není model zastaven.
Jednotlivé varianty úlohy mají různé podmínky zastavení modelu.

Hra se skládá z jednoho nebo více pokusů.

Skóre je dílčí příspěvek hry k fitness.

Fitness jedince odpovídá průměrnému skóre jeho her.

V základní variantě pokus začíná s hráčem a míčem na náhodných pozicích
a nulovou rychlostí. Pokus skončí v okamžiku kdy je splněna alespoň jedna z ná-
sledujících podmínek:

1. Hráč se dotkne míče: skóre hry je zvýšeno o 1 a začíná nový pokus.

2. Vyprší čas určený pro hru: skóre se nemění.

3. Neuronová síť překročí maximální povolenou dobu výpočtu: skóre hry je
nastaveno na 0 a hra je ukončena.

Časový limit hry jsem nastavil na osminásobek délky obvodu hrací plochy
8 ·2 ·(50+80) = 2080. Počet her jsem nastavil na 5. Základní myšlenka spočívající
za touto fitness je, že pokud hráč najde míč rychle, zvládne během hry více pokusů
a skóre jeho her tedy bude vyšší. Celkově tedy bude mít vyšší fitness.

Výstupní informace

Informace o průběhu výpočtu jsou zasílány na standardní výstup. Vypisovány
jsou číslo aktuální generace, fitness nejlepšího jedince v populaci, průměrná fit-
ness jedinců v populaci, variace fitness v populaci, průměrný jedinec v populaci
a variance jedinců v populaci. Poslední dvě hodnoty, tj. průměrný jedinec v po-
pulaci a variance jedinců v populaci, jsou velmi hrubým odhadem různorodosti
jedinců v populaci. Hodnota jedince je daná Eukleidovskou velikostí jeho genomu,
tj. vektoru s vahami neuronové sítě.
Jednotlivé položky výpisu jsou odděleny znakem dvojtečky :. Pokud je nalezen

nový jedince s fitness vyšší než v předchozích generacích, vypíšu jeho genom na
konci řádku. Od ostatních položek na řádku je oddělen řetězcem ->.

Výsledky

V této kapitole uvedu získané výsledky pro jednotlivé varianty úlohy. Program
player.out jsem spouštěl s parametry

./robo_test/player.out 5000 50 0.75 0.05 .
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Obrázek 6.3: Základní varianta: hra
Jedinec nedokáže najít míč. Používá klikatou cestu, aby měl větší pravděpodobnost
nalezení míče.

Program vyzkoušel 5000 generací s populací, která měla 50 jedinců. Pravděpodob-
nost křížení byla 0.75 a pravděpodobnost mutace byla 0.05. V dalším textu, pokud
neuvedu jinak, budou všechny běhy programu pro různé varianty spouštěny s tě-
mito parametry. Konstantnost parametrů programu mi usnadňuje porovnávání
výsledků jednotlivých variant. Hodnoty těchto parametrů jsem vybral na základě
pokusů s různými parametry pro počáteční variantu úlohy. Pro každou variantu
jsem provedl přibližně 20 pokusů. Z nich budu prezentovat nejlepší jedince.
Jak se dalo očekávat, jedinci nalezení první variantou úlohy nebyli příliš

úspěšní. Překvapivě, nejlepší fitness byla poměrně vysoká 49. Jedinec tedy v pěti
hrách našel míč průměrně přibližně čtyřicet devět krát. Když se však podíváme
na chování jedince, je zřetelné, že tohoto úspěchu dosáhl více méně náhodnou
procházkou. Navíc v mnoha případech nenašel jedinec míč vůbec. Na obrázku 6.3
je z jeho pohybu zřejmé, že se hráč při hledání míče zacyklil. Další z problémů
této varianty je zřejmý při pohledu na průběh fitness nejlepšího jedince v generaci
pro nejlepší z pokusů, graf 6.4. Vidíme, že průběh grafu je velice nerovnoměrný
s ostrými výkyvy.
Předtím, než jsem řešil tyto zřejmé problémy, rozhodl jsem se v druhé variantě

nejprve vyzkoušet, jak se budou učit jedinci, kteří budou mít minimalizovanou
neuronovou síť pouze na vstupní a výstupní neurony.

6.2.2 Druhá varianta úlohy

Druhá varianta úlohy spočívá v omezení sítě pouze na vstupní a výstupní neurony.
Podle očekávání vedlo zmenšení počtu neuronů k zrychlení výpočtu, ale nalezení
jedinci a fitness funkce měly stejné chyby jako v předchozí variantě. Jak je vidět
z grafu 6.5, nalezení jedinci nebyli o mnoho lepší. Ani tentokrát nejlepší jedinec
negeneruje optimální cestu k cíli, ani nenajde míč ze všech pozic, viz. obrázek 6.6.
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Obrázek 6.4: Základní varianta: graf
Vzhledem k nezávislosti náhodných pozic při výpočtu fitness je i fitness stejných
jedinců v průběhu generací různá. Na grafu je také vidět, jak jeden z běhů programu
našel lepšího jedince a vybočuje z řady. MaxBest značí běh, který našel nejlepšího
jedince. MinAvgBest značí běh, který měl minimální průměrnou hodnotu best fitness.
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Své další úsilí jsem tedy zaměřil na to, abych nalezl fitness, která by vedla
k přímějšímu pohybu jedince.

6.2.3 Třetí varianta

Ve třetí variantě úlohy jsem se pokusil najít fitness, která bude vést k jedincům
s přímější cestou k míči. Počet her se nezměnil, ale změnil se způsob výpočtu
skóre hry.
V této variantě probíhá během hry pouze jeden pokus hráče o dosažení míče.

Pokus i nadále začíná s hráčem a míčem na náhodných pozicích a nulovou rych-
lostí, a platí i stejné podmínky pro jeho ukončení. Změní se však způsob výpočtu
skóre v situaci, kdy hráč nalezne míč, nebo v situaci, kdy vyprší čas hry.
Časový limit hry jsem nastavil na dvojnásobek vzdálenosti hráče a míče na

začátku pokusu. Skórem hry je nyní poměr celkového přiblížení hráče k míči k cel-
kově uražené dráze. Pro jednoduchost zaokrouhluji skóre na celá čísla. Je-li počá-
teční vzdálenost hráče a míče k, celková dráha hráče během pokusu d a konečná
vzdálenost hráče od míče c, bude skóre hry

1000 ·
k − c

d
. (6.2)

Pokud je k−c < 0 znamená to, že se hráč od míče vzdálil, dosazuji skóre 0. Pokud
hráč dosáhne míče, vynásobím výsledek 2. Dráha d uražená hráčem během pokusu
je rovna maximálně 2k.
Změna fitness funkce ve třetí variantě úlohy vedla k výraznému zlepšení cho-

vání výsledných jedinců. Z grafu 6.7 je vidět, že někteří jedinci dokonce dosáhli
maximální fitness 2000, tj. dosáhli maximálního skóre ve všech 5 hrách. Jelikož
však v jiných hrách titíž jedinci nedokázali dosáhnout maximálního skóre, jedná
se spíše o chybu fitness, která počítá průměr z příliš mála her. Celkově ale tato
fitness vedla k vyhlazení pohybu hráčů, jak je vidět na obrázku 6.8.
Před úpravou počtu her jsem ale nejprve ve čtvrté variantě odstranil problém

způsobující kolísání grafu best fitness. Zavedl jsem pevné počáteční pozice hráče
a míče v jednotlivých pokusech pro celý průběh genetického algoritmu.

6.2.4 Čtvrtá varianta

V této variantě byl napraven zásadní nedostatek předchozích fitness funkcí: Stejní
jedinci mohli mít různou fitness. Na rozdíl od předchozích variant fitness funkce,
jsou nyní všichni jedinci testováni na stejných počátečních pozicích v průběhu
celého výpočtu genetického algoritmu. Tyto pozice jsou stále generovány náhodně
na počátku výpočtu a různé výpočty je tedy měly různé.
Dle očekávání, tato změna vedla k výraznému vyhlazení grafu 6.9. Nalezení

jedinci však stále měli problémy s dosažením míče viz. obrázek 6.10. Ostré výkyvy
hodnot v grafu 6.9 jsou nově nalezení nejlepší jedinci, kteří jsou pohlceni zbytkem
populace, protože v algoritmu není zaveden elitismus.
Protože se vzorec (6.2) pro výpočet hodnoty fitness funkce nezměnil, maxi-

mální hodnota fitness pro třetí a čtvrtou variantu úlohy je 2000. Zatímco ve
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Obrázek 6.6: Druhá varianta: hra
Hráč dvakrát úspěšně nalezl míč a poté se zacyklil.

třetí variantě se nám díky malému počtu her povedlo této hodnoty dosáhnout,
tj. v některých případech našel hráč míč při všech pěti hrách, ve čtvrté variantě
jsme takové „štěstí” neměli.

6.2.5 Pátá varianta

V páté variantě úlohy jsem se nesnažil o nalezení lepších jedinců, ale chtěl jsem
zjistit, jaké jedince by algoritmus nalezl, když bude selekce nahrazena čistě ná-
hodným výběrem.
Pro srovnání výsledků jsem vytvořil grafy, které srovnávají průběh výpočtu

čtvrté a páté varianty úlohy. V grafech jsem vždy uvedl fitness nejlepšího hráče
a průměrnou fitness hráčů v generaci. V grafu 6.11 porovnávám průběhy grafů
mezi běhy čtvrté a páté varianty, které našly nejlepší hráče. Graf 6.12 pak ukazuje
detail grafu 6.11 pro prvních 500 generací.
Dle předpokladů, byla pátá varianta úlohy méně úspěšná při hledání řešení.

Toto porovnání však ukázalo ještě jednu výraznou slabinu stávajících variant. Jak
ve čtvrté, tak v páté variantě úlohy jsou best fitness a průměrná fitness velice úzce
provázány. Z tohoto pozorování jsem usoudil, že algoritmus neprovádí dostatečný
průzkum prostoru řešení úlohy. Jelikož k tomuto efektu docházelo i u páté varianty
úlohy, mohu vyloučit selekční tlak jako příčinu. K odstranění tohoto problému mi
tedy nepomůže změna fitness funkce, ani změna selekčního algoritmu.
Možnými řešeními tohoto problému jsou:

• Změna generačních operátorů. Ať už by se jednalo o použití nových algo-
ritmů, nebo o prosté zvýšení jejich aktivity.

• Omezení rozsahu prostoru řešení zjednodušením genomu a tedy i neuronové
sítě jedince.
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Obrázek 6.7: Třetí varianta: graf
Detail grafu best fitness nejlepšího běhu algoritmu, pro zdůraznění nevyrovnanosti

způsobené různými náhodnými pozicemi.
MaxBest značí běh, který našel nejlepšího jedince.
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Obrázek 6.8: Třetí varianta: hra
Omezení maximální uražené dráhy na 2k vedlo k značnému vyhlazení cesty.

Tomuto problému se budu věnovat v některé z pozdějších variant. V následující
šesté variantě pokračuji ve snaze nalézt fitness funkci, která by vyvíjela větší tlak
na přímočarost cesty k míči.

6.2.6 Šestá varianta

Vrátím se zase k selekci pomocí náhodné rulety. Jedinci nalezení ve čtvrté variantě
úlohy nebyli uspokojiví. Fitness ve čtvrté variantě se zaměřovala na přiblížení
jedince k míči, ale už nezkoumala jak vypadá vlastní přiblížení. V nové fitness
budu zohledňovat jak celkové přiblížení k míči, tak i celkovou přímost cesty k cíli.
Skóre hry bude tedy vypočítáno vzorcem

Sfinal = Spath + Sdest. (6.3)

Kde Sdest je skóre z (6.2) varianty zohledňující pouze počáteční a koncovou pozici
a Spath je nový příspěvek ke skóre zohledňující přímočarost cesty. Ve vzorci 6.2
jsem jen změnil hodnotu koeficientu, kterým násobím zlomek na 100:

Sdest = 100 ·
k − c

d
. (6.4)

Stejně jako v kapitole 6.2.3 platí, že pokud hráč dosáhne míče, vynásobím Sdest
koeficientem 2.
Požadavky na Spath:

1. Pokud hráč dělá kroky jen správným směrem, dosáhne maximálního skóre.

2. Pokud se hráč odchýlí z optimální cesty, nikdy nedosáhne maximálního
skóre.
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Obrázek 6.9: Čtvrtá varianta: graf
MaxBest značí běh, který našel nejlepšího jedince. MinAvgBest značí běh, který měl
minimální průměrnou hodnotu best fitness. Je patrné značné vyhlazení oproti

předchozím variantám, díky pevným náhodným počátečním pozicím. Ostré výkyvy
jsou nejlepší jedinci, kteří nepřežili do dalších generací. V této variantě není elitismus.
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Obrázek 6.10: Čtvrtá varianta: hra s fitness 354
Fitness vedla k hráčům, kterým stačí se k míči přiblížit, ale nemusí se ho dotknout.

3. Hráč, který se pohybuje, dosáhne většího skóre než hráč stojící na místě.

4. Stále zůstává v platnosti podmínka náhlé smrti, tj. 0 pro síť, která vyhodí
vyjímku.

Abychom dostáli těmto požadavkům, jsou kroky správným směrem odměňovány
kladným přírůstkem dk a kroky špatným směrem trestány snížením skóre o dz.
Poměry mezi dz a dk jsem nastavil tak, aby platilo dz = 2dk. Kvůli způsobu, jakým
se pracuje s hodnotou fitness při selekci, potřebujeme zajistit, aby byla vždy
nezáporná. Aby skóre cesty bylo vždy kladné, nastavíme počáteční skóre cesty
Sstart tak, aby v případě pouze špatných kroků skončilo na 0. Pokud označíme
maximální počet kroků hráče Tmax, můžeme Sstart vyjádřit jako:

Sstart = Tmaxdz. (6.5)

Maximální počet kroků hráče jsem nastavil Tmax = 2k. Hodnota k je stejně jako
v (6.4) počáteční vzdálenost hráče od míče.
Jak je patrné ze (6.5), hry s větší počáteční vzdáleností hráče od míče budou

mít vyšší Sstart. Toto zvýhodnění založené pouze na výchozí pozici lze odstranit
normalizováním výsledného skóre koeficientem n:

Spath = Svaln (6.6)

Sval = Sstart + Tkdk − Tzdz (6.7)

n =
400

(Sstart + kdk)
(6.8)

Kde 400 jsem stanovil jako skóre, když hráč dělá kroky pouze správným směrem,
tj. přímá cesta. Proměnné Tk a Tz značí počet kroků správným a špatným směrem.
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Obrázek 6.13: Čtvrtá a pátá varianta: Metrika jedinců
Metrika založená na eukleidovské velikosti vektorů reálných čísel (matice vah) je velice
hrubým odhadem různorodosti jedinců v populaci. Na detailu počátečních generací je

vidět rychlý pokles různorodosti populace.
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Pokud tedy hráč míří přímou cestou k míči, je Tk = k a Tz = 0. Pro maximální
hodnoty Sdest a Spath tedy platí vztah:

max(Spath) = 2max(Sdest). (6.9)

Ani tato fitness funkce však nevedla k vylepšení chování nalezených jedinců.
Naopak, značná část nalezených jedinců preferovala chování, kdy zůstává stát na
místě. Když už se jedinci pohybovali, často se od míče dokonce vzdálili. Když
jsem se snažil toto chování zvrátit zvýšením postihu na dz = 8dk, dosáhl jsem
spíše zhoršení situace. Z průběhu výpočtů bylo vidět, že nejlepší jedinci byli často
nalezeni už v počátečních generacích. To znamená více méně náhodou.
Rozhodl jsem se proto řešit problémy nastíněné v kapitole 6.2.5 a zlepšit pro-

hledávání prostoru řešení. Prvním krokem bylo omezení tohoto prostoru. Tohoto
omezení jsem dosáhl změnou architektury neuronové sítě.

6.2.7 Sedmá varianta

Dalším krokem při hledání řešení byla tedy změna architektury neuronové sítě
jedince. Díky tomu se změnil i způsob interpretace genomu jedince. Genom je
stále vektorem reálných čísel představujících váhy neuronové sítě. Už se ale ne-
jedná o obecnou neuronovou síť. Místo toho v této a dalších variantách používám
acyklickou neuronovou síť s pouze vstupními a výstupními neurony. Díky acyklič-
nosti neuronové sítě také odpadla potřeba signálního neuronu detekujícího konec
výpočtu. Díky tomu jsem neuronovou síť redukoval na 8 vstupních a 2 výstupní
neurony.
Z grafu 6.16 je vidět větší rozdíl mezi průměrnou fitness populace a nejlepší

fitness populace. Také hodnota fitness nejlepších jedinců se blíží maximu 600.
Pokud si však vyzkoušíme nejlepšího hráče v několika hrách, zjistíme, že má
k ideálnímu hráči daleko. Opět se vyskytlo mnoho startovních pozic ze kterých
hráč míč nenašel. Na druhou stranu je z obrázků 6.18 a 6.19 zřejmé, že fitness
funkce dobře rozlišuje rozdíly mezi jednotlivými cestami.
Jedná se o stejný problém jako v kapitole 6.2.3. Zvýšil jsem proto počet her na

256. Z grafu 6.17 je vidět, že tato změna výrazně ovlivnila průběh fitness funkce
v jednotlivých generacích. Snížila se její maximální dosažená hodnota a také sa-
motný graf vykazuje větší variabilitu. Na druhou stranu jedinci vygenerovaní
touto variantou dokázali najít míč z mnohem vyššího počtu pozic. Proto jsem
v další variantě úlohy začal vyvíjet hráče, který by kopl míč směrem k soupeřově
bráně.

6.2.8 Osmá varianta

V této variantě se snažíme vyvinout hráče, který by kopl míč směrem k soupeřově
bráně. Přičemž „kop” je v modelu prostředí realizován nárazem hráče do míče.
V okamžiku kopu simulaci ukončím, takže model neřeší pohyb hráče a míče po
nárazu.
Abych nerozšiřoval neuronovou síť hráče, rozhodl jsem se, že pro hráče bude

protivníkova brána fixována na minimálních souřadnicích osy y po celé délce
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Obrázek 6.15: Šestá varianta: hra
Překvapivé chování, často nejlépe dopadají jedinci, kteří zvolili strategii setrvání na

počáteční pozici. Skóre je 320.

hřiště. To znamená, že okraje brány jsou na souřadnicích [−25,−40] a [25,−40],
viz. obrázek 6.2.
Fitness funkci (6.3) jsem rozšířil o položku zohledňující směr přiblížení hráče

k míči na
Sfinal = Spath + Sdest + Sdir. (6.10)

Pro Sdir platí, že je-li vektor rychlosti hráče v okamžiku střetu s míčem [vx, vy]:

Sdir =

{

|400 sin(arctan( vy

vx
))| pro sin(arctan( vy

vx
)) < 0 a vy < 0

0 v ostatních případech
(6.11)

Pokud je znaménko u funkce sin(arctan( vy

vx
)) záporné a vy je také záporná, přibli-

žuje se hráč ze správného směru. Koeficient 400 v (6.11) jsem stanovil tak, aby
příspěvek této položky byl při ideálním přiblížení stejný jako maximální možná
hodnota Spath, viz. (6.6) a (6.8).
V této variantě úlohy jsem vyzkoušel jak by se učili jedinci, kteří by se učili

od začátku hledat jak míč, tak přiblížení ze správného směru. Nevyužil jsem tedy
jedince nalezené v předchozí variantě, kteří už se uměli přiblížit k míči. Následující
varianta naopak pro srovnání využívá nejlepší jedince nalezené ve variantě 6.2.7.

6.2.9 Devátá varianta

V této variantě jsem na rozdíl od varianty 6.2.8 použil nejlepší jedince z varianty
6.2.7 při inicializaci algoritmu. Zajímalo mě, zda je předchozí výpočet příliš ne-
přeučil pro přímé přiblížení k míči. Všechny ostatní parametry varianty zůstaly
shodné. Kvůli zachování způsobu spouštění programu používám pevnou cestu
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Obrázek 6.18: Sedmá varianta: hra se skóre 599
Téměř dokonalá cesta k míči.

Obrázek 6.19: Sedmá varianta: hra se skóre 276
Špatná cesta k míči. Hráč přeběhl a pak se vracel.
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Obrázek 6.21: Osmá varianta: hra se skóre 297
Nejhorší nalezená cesta.

Obrázek 6.22: Osmá varianta: hra se skóre 998
Nejlepší nalezená cesta. Téměř bezchybné přiblížení k míči.
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k souboru s jedinci z předchozích variant. Tuto cestu uchovávám v konstantě
COldGeneration definované v souboru robo_test/pokus10.h.
Skriptem distro-src/select_old.sh můžeme vytvořit z logovacích souborů

běhů jednotlivých algoritmů soubor s jedinci z předchozí generace. Pokud by sou-
bor záznam.txt byl záznamem výpisu běhu programu robo_test/player.out
a soubor best_jedinec.txt vytvářený soubor nejlepších jedinců předchozích va-
riant, přidá následující příkaz nejlepšího nalezeného jedince ze záznam.txt na
konec souboru best_jedinec.txt.

./distro-src/select_old.sh záznam.txt |\

tail -n 1 >> best_jedinec.txt

Při inicializaci algoritmu pak program nejprve náhodně inicializuje populaci a poté
otevře soubor definovaný v proměnné COldGeneration. Načte z něj maximálně
prvních mPopSize jedinců, v našem případě 50, které vloží do populace. V pří-
padě, že soubor COldGeneration neexistuje, nebo je prázdný, nedochází k žádné
náhradě jedinců a dostáváme tak předchozí variantu úlohy.
Porovnáním grafů 6.23 a 6.20 můžeme vidět, že tato varianta začínala s vý-

razně vyšší fitness jedinců v počátečních generacích. Tento náskok se však v poz-
dějších generacích srovnal, takže obě varianty nakonec nalezly srovnatelně úspěšné
jedince. Absolutně nejlepší jedinci byli dokonce nalezeni v osmé variantě.
Nalezení jedinci však stále nejsou úspěšní ze všech pozic. Z průběhu grafů mů-

žeme vypozorovat, Že algoritmus relativně rychle dosáhne ustáleného stavu, ze
kterého už není schopen hledat lepší jedince. Nalezení lepší jedinci jsou pohlceni
zbytkem populace. Jedním z možných způsobů, jak zvýšit rychlost konvergence
algoritmu by bylo upravení selekce, například s využitím elitismu. Druhou mož-
ností jak zlepšit výkon algoritmu je zlepšení procházení stavového prostoru, čehož
můžeme dosáhnout změnou generačních operátorů. Nejprve jsem se vydal touto
cestou a v následující variantě upravoval operátor pro mutaci.

6.2.10 Desátá varianta

V této variantě jsem implementoval nový operátor mutace. V předchozích varian-
tách jsem využíval uniformní mutaci. Pro náhodně zvolenou váhu mWeights[i]
z genomu jedince jsem spočítal novou váhu na základě náhodného čísla s uni-
formní pravděpodobností na intervalu [0, 1].

mWeights := mWeights[i] + (GetRandom() - 0.5);

Funkce GetRandom() přitom vrací reálné číslo z intervalu [0, 1].
Novou mutační funkci jsem upravil tak, aby se s rostoucím počtem generací

zmenšovala velikost její změny. Nahradil jsem výraz GetRandom() - 0.5 funkcí,
která simuluje normální rozdělení σ(0, 1/(t+ 1)).
Pro zvýraznění efektu mutace jsem v pokusech nastavil pravděpodobnost ope-

rátoru křížení na 0 a zkoušel různé hodnoty pravděpodobnosti operátorů mutace.
Z testovaných hodnot 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 dosáhly podle očekávání nej-
lepších hodnot pokusy s největší pravděpodobností mutace. Ukázky nejhorší a nej-
lepší testovací cesty pro jedince s nejvyšší fitness ze všech běhů jsou na obrázcích
6.27 a 6.28.
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Obrázek 6.24: Devátá varianta: hra se skóre 427
Nejhorší nalezená cesta. Hráč se marně snažil obcházet míč.

Obrázek 6.25: Devátá varianta: hra se skóre 999
Dobrá cesta. Hráč kopne do míče ze správného směru.
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Na grafu 6.26 je pro srovnání uveden také průběh hodnot Best_Fitness pro
běh, ve kterém byla pravděpodobnost křížení 0.75 a pravděpodobnost mutace
0.05. Z výsledků je zřetelně patrné, že operátor mutace má na fitness jedinců
mnohem větší vliv než operátor křížení. Pokud však srovnáme fitness této varianty
s osmou a devátou variantou, zjistíme, že tyto varianty nalezly jedince s vyšší
fitness. Důvodem je pravděpodobně to, že neúčinný operátor křížení nedokáže
vykompenzovat zmenšování účinku mutačního operátoru v pozdějších generacích.
Pro rychlejší konvergenci úlohy bych proto měl v další variantě implementovat

jiný operátor křížení. Místo toho jsem však z demonstračních důvodů v poslední
variantě změnil způsob selekce. Selekci náhodnou ruletou jsem nahradil turnajo-
vou selekcí v očekávání, že dosáhnu vyrovnanějšího grafu Best_Fitness.

6.2.11 Jedenáctá varianta

Turnajovou metodu selekce jsem implementoval následujícím způsobem:

1. Vyber náhodně CTournamentSize jedinců z populace (nastaveno na 4).

2. Vyber nejlepšího jedince z tohoto výběru s pravděpodobností CBestProbability
(nastaveno na 0.9).

3. Vyber druhého nejlepšího jedince z výběru s pravděpodobností
CBestProbability * (1.0 - CBestProbability).

4. Vyber třetího nejlepšího jedince z výběru s pravděpodobností
CBestProbability * (1.0 - CBestProbability)^2.

5. . . .

Navíc jsem vždy zajistil, že do rodičovské populace byl vždy přidán nejlepší jedi-
nec ve stávající generaci.
Dle očekávání je graf průběhu fitness funkce 6.29 mnohem hladší než v před-

chozích variantách. Nalezení jedinci dosahují zhruba stejné fitness jako v osmé
a deváté variantě (viz. obrázky 6.30 a 6.31). Rychlost nalezení těchto jedinců
však byla mnohem vyšší.

6.2.12 Shrnutí

V dosavadních variantách se mi podařilo nalézt hráče, kteří se dokážou ve většině
případů přiblížit k míči a kopnout ho směrem k brance. V dosavadních varian-
tách hrál hlavní úlohu při hledání lepších jedinců operátor mutace. Jednobodový
operátor křížení se ukázal pro danou reprezentaci neuronové sítě jako neefektivní.
Dle očekávání je hledání jedinců mnohem účinnější pro jednoduché acyklické neu-
ronové sítě, než pro obecnou variantu neuronových sítí. Při dalším vývoji bych
se měl zaměřit hlavně na nalezení účinnějšího operátoru křížení neuronových sítí
a postupné vylepšování fitness funkce.
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Obrázek 6.27: Desátá varianta: hra se skóre 408
Nejhorší nalezená cesta. Nezvládnuté obcházení míče.

Obrázek 6.28: Desátá varianta: hra se skóre 999
Nejlepší nalezená cesta.
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Obrázek 6.30: Jedenáctá varianta: hra se skóre 514
Nejhorší nalezená cesta.

Obrázek 6.31: Jedenáctá varianta: hra se skóre 999
Nejlepší nalezená cesta.

97



Kapitola 7

Závěr

Cílem projektu GANN bylo navrhnout a implementovat prostředky evolučního
programování a s jejich pomocí vyvíjet hráče robotického fotbalu. Tyto cíle se mi
podařilo splnit.
V rámci řešení jsem vytvořil snadno rozšiřitelnou knihovnu pro práci s neu-

ronovými sítěmi a genetickými algoritmy v jazyce C++. Díky využití koncepce
General Policy (kapitola 4.3) a univerzální funkce (kapitola 4.2.2) mohu snadno
implementovat neuronové sítě s různými aktivními dynamikami. Mohu pracovat
s neuronovými sítěmi s obecnou architekturou, jejichž neurony využívají rozdílné
přechodové funkce.
V rámci postupného vývoje hráče jsem demonstroval flexibilitu a modulárnost

GANN při úpravách jednotlivých komponent genetického algoritmu (kapitola 6).
Ukázal jsem možnosti změny používané fitness funkce, změnu způsobu selekce je-
dinců a způsobu jejich reprezentace. Hlavně díky použití koncepce univerzální
funkce mohu využívat libovolné generační operátory, které mohou být řízené růz-
nými parametry, bez toho abych musel měnit vlastní implementaci algoritmu.
Pro snadnější testování jednotlivých variant, jsem implementoval programy,

které mi umožňují sledovat chování vybraného jedince a zaznamenat ho případně
jako video. Také jsem napsal skripty pro R projekt, které mi umožňují interpre-
tovat logovací výpisy průběhu genetických algoritmů jednotlivých variant formou
grafů.
Při vývoji hráčů robotického fotbalu jsem v kapitole 6 vyzkoušel různé va-

rianty genetického algoritmu a neuronových sítí. Začal jsem se zjednodušeným
modelem prostředí a hráčem s obecnou architekturou neuronové sítě. Nejlepší na-
lezení jedinci využívali více méně náhodnou procházku. Postupnou úpravou fitness
funkce a zjednodušováním architektury neuronových sítí jedinců se mi podařilo
nalézt jedince, kteří najdou míč ve většině případů. V závěrečných pokusech jsem
naznačil směr dalšího vývoje, když jsem hráče, kteří dokázali najít míč začal učit
kopat do míče ze správného směru.
V závěrečných pokusech jsem využíval hráče, kteří používali vrstevnatou neu-

ronovou síť, která obsahovala pouze vstupní a výstupní neurony. Pro učení tohoto
druhů neuronových sítí by bylo mnohem efektivnější využít metody zpětného ší-
ření (backpropagation) pro učení s učitelem. Případně využít kombinace počáteč-
ního učení pomocí genetických algoritmů a doučení metodami zpětného šíření.
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Bohužel tyto metody lze použít pouze pro úlohy kde máme učitele, v našem pří-
padě algoritmus pro přímou cestu k cíli. Pro složitější varianty komplexních hráčů
však žádný takový algoritmus teprve hledáme.
Možnosti dalšího vývoje této práce jsou značné. Je potřeba přejít na realistič-

tější model prostředí. Tato změna si pravděpodobně vynutí změnu ve vstupních
a výstupních neuronech, díky tomu budeme potřebovat složitější neuronovou síť.
Další možností je hledání nových generačních operátorů pro zrychlení konvergence
a lepší prohledávání stavového prostoru jedinců. V neposlední řadě by bylo možné
implementovat spolupráci mezi různými variantami genetických algoritmů, které
by si během vývoje vyměňovaly úspěšné jedince.
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Kapitola 8

Apendix: Obsah přiloženého
DVD

Následuje krátký popis adresářů na přiloženém DVD.

• Adresář std_lib obsahuje obecné třídy a šablony pro generování náhod-
ných čísel, vypisování ladících výpisů, práci s ukazateli a operace s PNG
soubory (kapitola 5.2.1).

• Adresář nn_lib obsahuje třídy pro práci s neuronovými sítěmi, které jsou
definované ve jmenném prostoru nn (kapitola 5.2.3).

• Adresář ga_lib obsahuje třídy se základními verzemi genetických algoritmů
a operátorů, které jsou definované ve jmenném prostoru ga (kapitola 5.2.2).

• Adresář std_test obsahuje testovací příklady pro jednotlivé třídy a šablony
z adresáře std_lib.

• Adresář nn_test obsahuje testovací příklady pro jednotlivé dynamiky neu-
ronových sítí (kapitola 5.3).

• Adresář ga_test obsahuje demonstrační příklad využití tříd definovaných
v ga_lib (kapitola 5.2.2).

• Adresář robo_lib obsahuje specializované třídy genetických algoritmů, je-
jich operátorů a neuronových sítí pro jednotlivé pokusy s fotbalisty (ka-
pitola 6). V podadresářích robo_lib/pokus1 až robo_lib/pokus12 jsou
definovány úpravy specifické pro jednotlivé varianty.

• Adresář robo_test obsahuje vlastní program pro učení fotbalistů a vyhod-
nocení výsledků. Obsahuje také hlavičkový soubor robo_test/pokus.h, ve
kterém vybíráme jednotlivé varianty úlohy (kapitola 6).

• Adresář documentation obsahuje zdrojovou LATEXdokumentaci k této práci.
V podadresářích documentation/results/pokus0/all
až documentation/results/pokus12/all jsou výsledky testů nejlepších
jedinců nalezených v příslušných variantách.
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• Adresář distro-src obsahuje pomocné skripty pro spouštění pokusů v po-
čítačové laboratoři. V podadresářích distro-src/results/pokus0
až distro-src/results/pokus12 jsou logovací soubory průběhu běhů jed-
notlivých variant.
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