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Úvod
Problematika koordinovaného hledání cest představuje stále živé a aktuální

téma na poli umělé inteligence. Aplikace lze nalézt v průmyslu, dopravě i v in-
formačních technologiích. V této práci se zaměříme na aplikaci v počítačových
hrách a koordinované hledání cest ještě rozšíříme o formace.

Koordinované hledání cest Koordinované hledání cest je hledání přípust-
ných cest pro více agentů (jednotek, robotů, kamenů, . . .) na diskrétní mapě.
V této práci používáme pojem agent nebo jednotka. Mapa bývá reprezentována
jako graf, někteří autoři pracují s obecným grafem (Bekris a Luna [2], Sury-
nek [25], Ryan [22]), jiní se zaměřují především na speciální případ grafu, tzv.
mřížku (Silver [23], Stout [24], Botea [6]).

Při řešení problému koordinovaného hledání cest lze využít speciálních tech-
nik jako je rozklad grafu (Ryan [22]), více úrovní v prohledávaném prostoru
(Holte [14], Silver [23]) nebo přiřazení priorit agentům (Bennewitz [3], van den
Berg [4], Erdmann [9], Latombe [19]) zejména v kombinaci s nějakou variantou
algoritmu A* [12].

Speciálním případem koordinovaného hledání cest je například Sliding Block
Puzzle [13], Warehouseman’s Problem [15] nebo (n2 − 1)-puzzle [26].

Jak ukazuje Surynek v [26], optimalizační varianta problému hledání cest pro
více robotů, tedy nalezení nejkratšího řešení, je NP-úplná.

Skupina Předstupněm k formacím mohou být skupiny jednotek. Na rozdíl od
formací neklademe požadavky na prostorové uspořádání jednotek, pouze žádáme,
aby jednotky v rámci skupiny zůstávaly v blízkosti. Podporou skupin při imple-
mentaci navigace jednotek můžeme zprostředkovat uživateli lepší herní zážitek
a lze i docílit zvýšení výkonu. Problematice skupin se věnuje Kamphuis a Over-
mars v [17] a [18]. Rozdíly mezi skupinami a formacemi popisuje Mars v [20].

Formace Formace na rozdíl od skupiny, pokud to prostředí dovolí, musí i udržo-
vat daný tvar v prostoru. Při překonávání úzkých hrdel (průchodů, mostů, bran,
průsmyků a jiných) dovolujeme rozbití formace. Po překonání hrdla očekáváme
opětovné složení formace do původního tvaru. V počítačových hrách, zejména
tedy strategiích, může podpora pro formace ještě vylepšit herní zážitek.

Mnoho požadavků, které můžeme klást na formace, zpracovává Dawson v [7].
O něco dále jde Verth v [27], který popisuje implementaci formací pro vozidla,
která mají omezenou manévrovatelnost.

Požadavky na překonávání úzkých hrdel a vyhýbání se překážkám zpracovává
Pottinger v [21]. Mimo jiné uvádí výhody hierarchického přístupu k hledání cest
pro skupiny a formace. Vyhýbání překážkám a udržování formace řeší Balch v [1].

Cílem této práce je prozkoumat problematiku koordinovaného hledání cest
s formacemi, formálně definovat problém, navrhnout řešící techniku a experi-
mentálně ověřit její kvalitu co se délky řešení a udržování formací týče.
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1. Hledání cest pro více agentů
V této kapitole vysvětlíme a formálně zavedeme mimo jiné pojmy jednotka,

překážka, stav světa a definujeme povolené přechody mezi stavy. Tímto popíše-
me problém hledání cest pro více agentů, který rozšíříme v následující kapitole
o formace.

Motivace Problém hledání cest pro více agentů lze aplikovat na mnoho reál-
ných problémů jako je řešení dopravní situace, přesuny kontejnerů v přístavu,
posílání dat v rámci sítě s omezenou kapacitou uzlů nebo hledání cest pro jed-
notky v počítačových hrách. My se zaměříme zejména na posledně jmenovanou
aplikaci, na aplikaci v počítačových hrách.

Prostředí Pro problém hledání cest pro více agentů uvažujeme jako model pro-
středí obecný neorientovaný graf, kde vrchol představuje možné umístění jednotky
bez kolize se sousedními. Hrana značí možný přesun. Zda je přesun jednotky po
dané hraně přípustný, musí záviset jen na cílovém vrcholu. Pokud je prázdný nebo
je právě opouštěn po jiné hraně, pohyb dovolíme.

Naše prostředí je diskrétní, pohyb všech agentů nastává zároveň a čas na pře-
sun uvažujeme konstantní. Není třeba explicitně specifikovat překážky. Překážka
je modelováná absencí vrcholu nebo hrany v grafu.

Jednotka Jednotka (agent někdy robot) je nedělitelný objekt světa. Jednotky
jsou uniformní co do velikosti, tvaru i rychlosti pohybu. Jednotka je umístěna
právě do jednoho vrcholu, v každém vrcholu může být nejvýše jedna jednotka.
Nedovolujeme prolínání ani překrývání jednotek.

1.1 Problém hledání cest pro více agentů

Definice 1. Množinu U = {u1, u2, ...un} nazveme množina jednotek, ui, i =
1, 2, ...n nazveme jednotka.

Definice 2. Nechť G = (V,E) je neorientovaný graf a funkce S : U → V je
prostá, pak S nazveme stav.

Poznámka 1. Stav je prostá funkce, tedy musí platit |U | < |V |.

Poznámka 2. Pro stav S platí: Každý vrchol v ∈ V je buď

• prázdný

• obsazen jednou jednotkou

Definice 3. Pro vrchol v ∈ V a graf G = (V,E) definujeme množinu sousedů
vrcholu v takto N(v) = {u ∈ V |(v, u) ∈ E} a okolí vrcholu v takto N+(v) =
N(v) ∪ {v}.

Definice 4. Nechť Sa a Sb jsou stavy, u ∈ U jednotka. Pohyb jednotky u mezi
stavem Sa a Sb nazveme povolený, pokud
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• (Sa(u) = x⇒ Sb(u) ∈ N+(x)) (pohyb do okolí)

• (Sa(u) 6= Sb(u)) ⇒ (∀v ∈ U : u 6= v Sa(v) 6= Sb(u)) (pohyb do prázdného
vrcholu)

Jednotku u nazveme vedoucí jednotka.
Pokud platí Sa(u) 6= Sb(u) a ∃v ∈ U : v 6= u ∧ Sa(v) = Sb(u) ∧ Sb(v) 6= Sa(u)
a pohyb v je povolený mezi Sa a Sb, pak je pohyb u mezi Sa a Sb též povolený.
Jednotku u pak nazveme člen vláčku.
Vedoucí jednotka a příslušní členové vláčku tvoří vláček.

Definice 5. Problém je formálně šestice ℘ = (G,U, S0, Sc), kde S0 nazýváme
výchozí stav a Sc cílový stav.
Řešením problému je nalezení posloupnosti stavů < = (S1, S2, ...Sγ) takových,
že S1 = S0 a Sγ = Sc a ∀i = 1, 2, ...γ − 1 ∀u ∈ U pohyb u mezi Si a Si+1 je
povolený. Číslo γ nazveme délka řešení1.

Příklad 1. Problém hledání cest pro více agentů si ukážeme na jednoduchém
příkladu. Množina jednotek budiž dána takto U = {u1, u2, u3}, graf G = (V,E),
kde V = {v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9} a E = {{v1, v2}, {v2, v3}, {v1, v4}, {v1, v5},
{v4, v5}, {v5, v6}, {v4, v7}, {v7, v5}, {v7, v8}, {v5, v8}, {v8, v9}, {v3, v6}, {v6, v9}}
Výchozí stav a cílový stav jsou znázorněny na obrázku 1.1. Řešení jako posloup-
nost stavů je znázorněno na obrázku 1.2 na straně 5.
Délka řešení 1.2 je γ = 5.

Obrázek 1.1: Výchozí a cílový stav

výchozí stav cílový stav

1v anglické literatuře makespan
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Obrázek 1.2: Příklad problému a jeho řešení

výchozí stav
pozice jednotek

jednotka vrchol
u1 v1
u2 v4
u3 v7

2. stav
pozice jednotek

jednotka vrchol
u1 v1
u2 v4
u3 v7

3. stav
pozice jednotek

jednotka vrchol
u1 v1
u2 v4
u3 v7

4. stav
pozice jednotek

jednotka vrchol
u1 v1
u2 v4
u3 v7

cílový stav
pozice jednotek

jednotka vrchol
u1 v1
u2 v4
u3 v7
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2. Hledání cest s formacemi
V minulé kapitole jsme mimo jiné zavedli pojmy jednotka, překážka, stav světa

a definovali jsme povolené přechody mezi stavy. V této kapitole navážeme a při-
dáme pojem formace. Problém hledání cest pro více agentů jsme definovali nad
obecným grafem G = (V,E), ale v této kapitole se budeme zabývat pouze spe-
ciálním případem grafu, takzvanou mřížkou, která je svými vlastnostmi vhodná
pro popis formací.

Hlavní motivací jsou pro nás počítačové hry, zejména realtimeové strategie,
kde se zaměříme na hledání cest. Prostředí počítačových her si klade specifické
požadavky, které bychom chtěli zohlednit. Rozšíříme tedy problém hledání cest
o formace.

Motivace V prostředí počítačových her si klademe mnoho požadavků, ale ten
nejdůležitější je herní zážitek uživatele. Špatný algoritmus pro hledání cest může
hru učinit nehratelnou. Při tvorbě algoritmu bychom měli maximálně zohlednit
požadavky uživatele.

Mějme tedy nějakou strategickou realtimeovou hru, kde hráč ovládá jednotky
s různými vlastnostmi a schopnostmi. Zvítězit lze dvěma způsoby, buď hrubou
silou, kdy hráč vytvoří mnohem více jednotek než protivníci, nebo lepší takti-
kou a strategií. A zde přichází ke slovu formace. Jednotky uspořádané do for-
mace mohou být v boji účinnější, než kdyby byly náhodně seskupené. Formace
umožňují hráči více taktizovat a jejich použití může zpříjemnit herní zážitek. Další
vlastnost, kterou bychom od formace chtěli, je možnost jejího rozbití a opětov-
ného složení, neboli situace, kdy formace prochází úzkým hrdlem. Formace se po
průchodu úzkým hrdlem (most, brána, díra v opevnění) opět zformuje a nedojde
k jejímu natažení do takzvané nudle. Rovněž nedojde k tomu, aby část formace
šla jinou cestou.

Podporu pro formace zavedeme již na úrovni algoritmu pro hledání cest s for-
macemi, nejprve ale formálně definujeme problém.

Formace Neprázdnou podmnožinu jednotek nazveme formace. Jednotka může
být součástí nejvýše jedné formace. Formace je rovněž určena pozicí jednotek.
Dále se budeme zabývat tím, zda jednotky formaci udržují nebo zda je formace
rozbitá. Nepředpokládáme vznik nebo zánik formací, ani přidání či odebrání jed-
notky, ale dovolujeme změnu tvaru formace - její rozbití nebo opětovné složení.
Rozbití může umožnit formaci projít úzkým hrdlem nebo se vyhnout překážce.
Nicméně je žádoucí, aby formace udržovala svůj tvar co nejvíce.

Množinu jednotek, která netvoří formaci, budeme nazývat skupina.

Poznámka 3. Zatím neuvažujeme otočení formace, budeme pracovat jen s jejím
posunutím.

Prostředí Problém hledání cest pro více agentů jsme definovali nad obecným
grafem, zde se omezíme na speciální případ - mřížku. Mřížka je pravidelný graf
ve kterém budeme používat souřadnicový systém pomocí očíslování vrcholů. Toto
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je vhodné pro popis formace, neboť formace je sice určena jako množina jedno-
tek, ale rozhodující je její tvar, který budeme moci zkoumat a porovnávat právě
pomocí systému souřadnic.

Pohyb jednotek dovolujeme jen v horizontálním nebo vertikálním směru (kon-
stantní y- nebo x-ová souřadnice). Jedná se tedy o 4-spojenou mřížku [6]. Z kaž-
dého vnitřního vrcholu tedy vedou 4 hrany k sousedům. Okrajové vrcholy mají 3
sousedy a rohové jen 2. Pohyb šikmo není dovolen, ale lze ho aproximovat dvěma
povolenými pohyby.

Dále přidáme překážky tak, že označíme některé vrcholy za neprůchozí, ale
z grafu je nevynecháváme. Vrchol je buď prázdný, obsazen právě jednou překážkou
nebo právě jednou jednotkou.

Tato reprezentace nám umožní snadno převést dvojrozměrné prostředí do na-
šeho modelu pomocí čtvercového dláždění, kde dlaždice odpovídá vrcholu a hrany
spojují sousední dlaždice. Souřadný systém pak odpovídá souřadnému systému
dláždění.

Kvalita řešení Kvalita řešení problému hledání cest se obvykle určuje buď
podle ceny řešení nebo délky řešení, ale takovýto přístup není vhodný pro využití
s formacemi. Jak naznačuje následující příklad, délka řešení může být ovlivněna
použitím formací. Proto zavedeme novou veličinu - rozbitost, která bude odpoví-
dat počtu stavů ve kterých byla daná formace rozbitá. Poté definujeme relativní
rozbitost a rozbitost řešení. Cílem tedy může být hledat řešení s co nejmenší
rozbitostí nebo řešení s rozbitostí menší než nějaká daná konstanta.

Příklad 2. Na obrázku 2.1 (strana 8) je naznačen průchod skupiny jednotek
úzkým hrdlem. Obrázek 2.2 (strana 9) ukazuje stejnou situaci ale s udržováním
formace. Pokud chceme aby jednotky U1 až U8 chránili krále K, bez využití
formací se tvar skupiny změní na takzvanou nudli a král není chráněn, dokonce
se pohybuje v čele. Při využití formací (obrázek 2.2, strana 9) se formace znovu
zformuje, hned jak to prostředí dovolí.

Vedoucí jednotka U2 urazila v případě skupiny větší vzdálenost než v případě
formace, kdy pár tahů musela čekat na znovuvytvoření formace. Lze tedy očeká-
vat, že využití formací může prodloužit řešení. Nicméně kvalitní řešení bude pro
nás takové, ve kterém budou formace co nejméně rozbité.
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Skupina
výchozí pozice v úzkém hrdle po průchodu

Obrázek 2.1: Skupina jednotek a průchod úzkým hrdlem

2.1 Problém hledání cest pro více agentů na mříž-
ce s formacemi

Prostředí Nejprve formálně definujeme mřížku, speciální graf, ve kterém bu-
deme reprezentovat prostředí. Podobně jako jednotky (definice 1) zadefinujeme
překážky.

Definice 6. Nechť X = {1, 2, ...mx} a Y = {1, 2, ...my} a nechť M = X×Y . Pak
každý graf izomorfní grafu G = (M,E) nazveme mřížka, kde pro každý vrchol
u ∈M,u = (ux, uy) a každý vrchol v ∈M, v = (vx, vy) platí

(u, v) ∈ E ⇔ ((|ux − vx| = 1 ∧ uy = vy) ∨ (|uy − vy| = 1 ∧ ux = vx))

Poznámka 4. Budeme uvažovat pouze grafy G = (M,E), kde M = X × Y ,
tedy vrcholy jsou tvaru v = (x, y). Čísla x a y můžeme považovat za souřadnice
vrcholu.

Definice 7. Množinu P = {p1, p2, ...pm} nazveme množina překážek, pi, i ∈
1...m nazveme překážka. Prostou funkci Π : P →M nazveme pozice překážek.
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Formace
výchozí pozice v úzkém hrdle po průchodu

Obrázek 2.2: Formace a průchod úzkým hrdlem

Přípustný stav Kvůli překážkám musíme definovat přípustný stav. Původní
definice stavu (definice 2) předpokládá překážky modelované absencí vrcholu. Zde
pozici překážek modelujeme pomocí funkce a musíme zabránit kolizi jednotek
s překážkami.

Definice 8. Stav S nazveme přípustný, pokud

∀u ∈ U ∀p ∈ P S(u) 6= Π(p)

Poznámka 5. Předpokládáme |U | + |P | ≤ |M |, jinak by nebylo možno najít
žádný přípustný stav. Dále budeme uvažovat jen přípustné stavy.

Formace Nyní již máme dost prostředků na to, abychom zavedli pojem forma-
ce. V následující části formálně definujeme formaci jako podmnožinu jednotek.
Dále definujeme pozici formace, která se váže k nějakému stavu.

Díky vlastnostem mřížky formálně zavedeme intuitivní pojmy jako výška a šíř-
ka formace a zadefinujeme obdélníkové a čtvercové formace.

Konečně pak formalizujeme pojmy rozbití a posunutí formace, které jsou pro
nás stěžejní.

Díky rozbití formace pak definujeme pojem úzké hrdlo.

9



Definice 9. Nechť U je množina jednotek. Pak f ⊆ U nazveme formace. Nechť
f1, f2...fn jsou disjunktní formace, pak F = {f1, f2...fn} nazveme množina for-
mací. Nechť S je přípustný stav. Pak S|f nazveme pozice formace f . Můžeme
značit též S(f).

Definice 10. Nechť f je formace, stav S je přípustný a vrchol v ∈M, v = (x, y)
je takový, že

x = min({ux|∃u ∈ f, S(u) = (ux, uy)})
y = min({uy|∃u ∈ f, S(u) = (ux, uy)})

Pak řekneme, že formace f je umístěna do vrcholu v.

Definice 11. Nechť f je formace umístěná do v = (x, y) v přípustném stavu S
a vrchol z ∈M, z = (x′, y′) je takový, že

x′ = max({ux|∃u ∈ f, S(u) = (ux, uy)})

y′ = max({uy|∃u ∈ f, S(u) = (ux, uy)})
Pak šířka formace f je wf = x′ − x a výška hf = y′ − y.

Definice 12. Formaci f s výškou hf a šířkou wf nazveme obdélníkovou, pokud
|f | = wf ∗ hf . Pokud navíc wf = hf , pak f nazveme čtvercovou.

Definice 13. Nechť G = (M,E) je mřížka, f formace, a Sa a Sb přípustné stavy.
Pak Sb(f) je posunutí Sa(f) pokud

∃∆x∃∆y ∀u ∈ f : (Sa(u) = (x, y))⇒ (Sb(u) = (x+ ∆x, y + ∆y))

Značíme Sb(f) ' Sa(f). Vektor (∆x, ∆y)T nazveme vektor posunutí. Po-
kud pozice formace Sb(f) není posunutí Sa(f), nazveme ji rozbitím formace f
a o formaci f řekneme, že je ve stavu Sb rozbitá vzhledem k Sa.

Poznámka 6. Pokud to kontext dovolí, budeme říkat, že formace je rozbitá. Tím
rozumíme, že formace je v daném stavu rozbitá vzhledem k nějakému výchozímu
stavu. Pokud není explicitně uvedeno, že je formace rozbitá, předpokládáme, že
rozbitá není.

Poznámka 7. Pokud není explicitně uvedeno jinak, výškou a šířkou formace
rozumíme výšku a šířku formace ve výchozím stavu a tedy i ve všech stavech,
kdy není formace rozbitá. Pokud je formace rozbitá, budeme používat termín
výška a šířka rozbité formace.

Definice 14. Nechť G = (M,E) je mřížka, P množina překážek, Π pozice pře-
kážek, f formace a S přípustný stav. Cestu v grafu c = (v1, v2, v3, ...vk) nazveme
úzké hrdlo pro f vzhledem k S, pokud zároveň

1. existuje přípustný stav Sa, takový že Sa(f) ' S(f) a zároveň je f umístěna
do v1

2. existuje přípustný stav Sb, takový že Sb(f) ' S(f) a zároveň je f umístěna
do vk

3. pro každý stav Sc a vrchol vi, i = 2, 3, ...k− 1 platí, pokud je f umístěna do
vi, pak Sc(f) 6' S(f)
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Problém hledání cest pro více agentů na mřížce s formacemi Nyní
definujeme problém hledání cest pro více agentů na mřížce s formacemi jako
rozšířený problém.

Definice 15. Rozšířený problém je formálně sedmice ℘+ = (G,U, F, P,Π, S0, Sc),
kde S0 nazýváme výchozí stav a Sc cílový stav. S0 i Sc jsou přípustné a platí
∀f ∈ F : S0(f) ' Sc(f).
Řešením problému je nalezení posloupnosti stavů < = (S1, S2, ...Sγ) takových,
že S1 = S0 a Sγ = Sc a ∀i = 1, 2, ...γ − 1 ∀u ∈ U pohyb u mezi Si a Si+1 je
povolený.

Rozbitost Pro měření kvality řešení z hlediska zachovávání formací zavádíme
veličinu nazvanou rozbitost.

Definice 16. Rozbitost formace f ve stavu Si definujeme takto:

RSi(f) =

{
0 pokud Si ' S0

1 pokud Si 6' S0

Definice 17. Celkovou rozbitost formace f vzhledem k řešení (S1, S2, ...Sγ)
definujeme takto:

Rc(f) =
γ∑
i=1

RSi(f)

Definice 18. Relativní rozbitost formace vzhledem k řešení (S1, S2, ...Sγ)
definujeme takto:

Rr(f) =
Rc(f)

γ

Poznámka 8. Celková rozbitost formace vzhledem k řešení < odpovídá počtu
stavů, v nichž je formace rozbitá. Relativní rozbitost značí poměr rozbitých stavů
k délce řešení. Po vynásobení stem lze uvádět jako procenta.

Definice 19. Rozbitost řešení (S1, S2, ...Sγ) definujeme takto:

R =

∑
f∈F R

r(f)

|F |

Poznámka 9. Rozbitost řešení odpovídá průměru relativních rozbitostí všech
formací. Opět lze vyjádřit v procentech.
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3. Algoritmy
Na problém koordinovaného hledání cest ve formaci lze nahlížet v různých úrov-

ních abstrakce. V této kapitole dekomponujeme problém na dílčí podproblémy,
pro které navrhneme řešící algoritmy. Algoritmus pro řešení problému koordino-
vaného hledání cest ve formaci se tedy bude skládat z několika podalgoritmů,
každý z nich bude možné měnit, upravovat a vylepšovat víceméně nezávisle na
ostatních. Tato modularita umožňuje pozdější vylepšení a rozšíření algoritmu.

3.1 Návrh algoritmu

Všechny navrhované varianty algoritmu pro hledání cest ve formaci jsou za-
loženy na prohledávání grafu a staví na algoritmu A*, jak ho popsali Hart, Nilson
a Raphael [12]. Algoritmus se skládá ze tří částí - příprava grafu, hledání ces-
ty ve formaci a hledání cesty v rozbité formace. Hledání probíhá nad mřížkou,
předpokládáme jen jednu formaci a žádné jednotky navíc, tedy f = U . Zabývat
se budeme zejména čtvercovými formacemi, nicméně připouštíme i obecnější for-
mace. Vhodnou volbou parametrů a heuristiky lze upřednostňovat dlouhé cesty
v abstraktním grafu v nerozbité formaci před kratšími s formací rozbitou a obrá-
ceně.

Příprava grafu Hledání cesty pro nerozbitou formaci provádíme nad abstrakt-
ním grafem, kde vrchol odpovídá umístění formace a hrana značí možný přesun.
Dále máme speciální hrany označující možné přechody s rozbitím formace. Cenu
přesunu po této speciální hraně odhadneme na základě délky a vhodné heuristiky.
Jedná se ovšem pouze o hrubý odhad, nikoliv o cenu přesunu.

Ačkoliv s abstraktním grafem pro formace budeme pracovat, tento graf ne-
musí být explicitně reprezentován, stačí nám do původního grafu přidat vhodné
informace. Vrcholy grafu - mřížky označíme jako průchozí nebo neprůchozí v ne-
rozbité formaci, podle toho, zda je možné formaci do vrcholu umístit. Hrana pro
přesun v rozbité formaci odpovídá cestě s vrcholy označenými jako neprůchozí
pro formaci v původním grafu.

Hledání cesty pro formaci V této fázi budeme hledat cestu pro celou for-
maci najednou na abstraktním grafu. Vhodným nastavením parametrů algoritmu
bychom měli mít možnost preferovat delší cesty v nerozbité formaci nebo kratší
ve formaci rozbité. Pokud vede nalezená cesta přes nějakou speciální hranu, tedy
musí dojít k rozbití formace, není tato cesta řešením problému a ani její délka
nemusí odpovídat. Konečná délka cesty a tedy i délka řešení může být určena až
po překlenutí všech míst, kde se formace bude pohybovat rozbitá.

Snažíme se tedy najít nejkratší cestu v abstraktním grafu, ale přesnou cenu
některých hran neznáme. Můžeme ji odhadovat pomocí heuristiky.

Hledání cesty pro jednotky v rozbité formaci Pokud v abstraktním grafu
vede cesta přes speciální hranu, musíme cestu naplánovat pro rozbitou formaci.
Toto je situace, kdy formace dorazí k překážce a bude procházet úzkým hrdlem.
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Jako vstup máme výchozí a cílovou pozici, ve které není formace rozbitá a naplá-
novanou cestu z předešlé fáze. Pro každou jednotku tedy můžeme určit její výchozí
a cílovou pozici. Tento problém je tedy problém hledání cest pro více agentů, kte-
rým se zabývá Bekris a Luna [2], Silver [23] nebo Surynek [25]. Nicméně tento
případ je specifický tím, že výchozí a cílová pozice jednotek není náhodná, ale je
pravidelná - cíl je od výchozího místa posunut o konstantní vektor. Dále máme
informaci o již nalezené cestě v abstraktním grafu, kterou díky volbě reprezen-
tace máme k dispozici přímo v grafu. S využitím těchto znalostí jsme navrhli
problémově specifický algoritmus PriCA.

Další možností je využít externí plánovače, které tento problém mohou vy-
řešit. Bylo otestováno využití více různých plánovačů s různými výsledky, více
v kapitole 4.

3.2 Řešící algoritmy

Označení algoritmů Označení algoritmu se skládá ze dvou částí. První část
odkazuje na algoritmus použitý pro hledání cesty ve formaci, druhá na algorit-
mus použitý pro překlenutí úzkého hrdla. Více v tabulce 3.1. Algoritmy budeme
porovnávat mezi sebou nebo s algoritmem LRA*1 [23].

Název
Nerozbitá formace
Rozbitá formace

APriCA
A modifikovaný A*

PriCA Cooperative A* [23] s určením priorit

Aext
A modifikovaný A*

ext nějaký externí plánovač

Alpg
A modifikovaný A*

LPG externí plánovač LPG [11]

Asase
A modifikovaný A*

Sase externí plánovač Sase [16]

Ablackbox
A modifikovaný A*

Blackbox externí plánovač Blackbox [5]

Tabulka 3.1: Označení algoritmů

3.2.1 APriCA

Tento algoritmus řeší problém hledání cest s formacemi. Pro hledání cest v ne-
rozbité formaci používá modifikovaný A* a rozbitou formaci řeší pomocí algoritmu
PriCA.

Příprava grafu Pro každý vrchol určíme maximální velikost (výška a šířka)
čtvercové formace, která do něj může být umístěna bez rozbití. Budeme značit
m(v). Toho lze dosáhnout například postupným procházením vrcholů zprava zdo-
la (tedy od vrcholu s nejvyšší x-ovou a y-ovou souřadnicí). Maximální velikost

1Local Repair A*
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formace pro vrchol v = (x, y) spočítáme jako m(v) = min(m1,m2,m3) + 1, kde
m1,m2,m3 jsou pořadě maximální velikost čtvercové formace umístěné do vrcho-
lu (x, y + 1), (x+ 1, y), (x+ 1, y + 1). Pokud vrchol a v mřížce neexistuje nebo je
obsazen překážkou, pokládáme maximální velikost formace m(a) = 0.

Pokud je výška i šířka formace f menší než m(v), pak může být formace
umístěna do vrcholu bez rozbití a hledání cesty bude probíhat na úrovni celé
formace. V opačném případě provedeme složitější a časově náročnější hledání
v rozbité formaci.

Poznámka 10. V některých případech (např. pro obdélníkové a nepravidelné
formace) může dojít k hledání v rozbité formaci, i když to není nutné. To lze
odstranit sofistikovanějším přístupem k určování maximální velikosti formace,
například pomocí ukládání dvojic výška - šířka.

3.2.1.1 Hledání cesty ve formaci

V první fázi algoritmu dochází k hledání cesty pro celou formaci pomocí mo-
difikovaného algoritmu A* [12]. K ceně přechodu přes vrchol je připočtena cena
za rozbití formace, která je 0, pokud lze formaci do vrcholu umístit, nebo nějaká
konstanta větší než 0, pokud to nelze.
g′(v) = g(v)+h′(v) zde značí odhad ceny cesty do v místo skutečné ceny nejkratší
cesty, protože tu v tento okamžik znát nemusíme.

h′(v) =

{
0 pokud m(v) ≥ max{wf , hf}
K pokud m(v) < max{wf , hf}

f(v) = g′(v) + h(v) značí odhad ceny cesty do cíle přes v.
h(v) je heuristický odhad ceny cesty do cíle přes v, např. manhattanská metrika.
Konstantu K volíme a jejím prostřednictvím ovlivňujeme chování algoritmu. Vy-
šší K povede k hledání delších cest na úrovni celé formace s očekáváním menší
rozbitosti a obráceně. Tyto dva předpoklady formulujeme jako tvrzení 20 a 21.

Poznámka 11. Pro následující tvrzení zavedeme speciální značení.
gK(C) značí cenu cesty nalezenou algoritmem s konstantou K
g(C) značí cenu cesty v původním grafu, tedy bez úprav cen pomocí h′

d(u, v) značí cenu přechodu mezi sousedními vrcholy u a v

Tvrzení 20. Mějme danou instanci problému ℘+, pro kterou existuje řešení.
Nechť K1 > K2 ≥ 0, a C1 = (u1, u2, ...uγ) a C2 = (v1, v2...vδ) jsou cesty nalezené
algoritmem A* s úpravami, kde za K volíme K1 a K2 příslušně. Dále nechť

a = |{u ∈ C1|m(u) < max{wf , hf}}|

b = |{v ∈ C2|m(v) < max{wf , hf}}|

Číslo a značí počet vrcholů v cestě C1, kam nelze umístit formaci bez rozbití, b
značí totéž v cestě C2.
Pak platí

a ≤ b
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Důkaz. Funkce h′ zvyšuje cenu některých vrcholů o konstantu K, pracujeme tedy
s cenou g′. Algoritmus A* s monotónní heuristikou nalezne optimální řešení [12].
V našem případě tedy najde cestu s nejmenší cenou vzhledem k g′.

Algoritmus s konstantou K1 nalezl cestu C1, která je optimální tedy o každé
jiné platí, že její cena je stejná nebo vyšší. Speciálně to platí pro cestu C2.

gK1(C1) ≤ gK1(C2)

Protože h′1(u1) = h′1(uγ) = h′1(v1) = h′1(vδ) = 0, můžeme nerovnost zapsat jako:

γ−1∑
i=1

(d(ui, ui+1) + h′1(ui)) ≤
δ−1∑
j=1

(d(vj, vj+1) + h′1(vi))

a po úpravě dostaneme:

γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1)−
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1) ≤
δ−1∑
j=1

h′1(vi)−
γ−1∑
i=1

h′1(ui) (3.1)

Pro algoritmus s konstantou K2, který nalezl cestu C2, získáme:

gK2(C2) ≤ gK2(C1)

δ−1∑
j=1

(d(vj, vj+1) + h′2(vi)) ≤
γ−1∑
i=1

(d(ui, ui+1) + h′2(ui))

δ−1∑
j=1

h′2(vi)−
γ−1∑
i=1

h′2(ui) ≤
γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1)−
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1) (3.2)

Spojením nerovností 3.1 a 3.2 dostaneme:

δ−1∑
j=1

h′2(vi)−
γ−1∑
i=1

h′2(ui) ≤
δ−1∑
j=1

h′1(vi)−
γ−1∑
i=1

h′1(ui)

po úpravě:
γ−1∑
i=1

(h′1(ui)− h′2(ui)) ≤
δ−1∑
j=1

(h′1(vi)− h′2(vi)) (3.3)

dále víme h′1(v) = K1 ⇔ h′2(v) = K2 a tedy nerovnost 3.3 můžeme přepsat jako:

a(K1 −K2) ≤ b(K1 −K2)

a díky K1 > K2 dostaneme:
a ≤ b

Dokázali jsme tedy, že pro K1 > K2 bude po cestě stejně nebo méně vrcholů,
kam nelze formaci umístit. Z toho očekáváme řešení s menší rozbitostí.
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Tvrzení 21. Nechť platí předpoklady jako v tvrzení 20
Pak cena cesty C1 v původním grafu2 je vyšší nebo rovná ceně cesty C2.

Důkaz. V důkazu použijeme vztah 3.2 pro ceny cesty, který upravíme do tvaru:

γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1) ≥
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1) +
δ−1∑
j=1

h′2(vi)−
γ−1∑
i=1

h′2(ui)

dále využijeme definice a a b

γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1) ≥
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1) + bK2 − aK2

γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1) ≥
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1) + (b− a)K2︸ ︷︷ ︸
≥0

díky tvrzení 20 víme, že b ≥ a, tedy b− a ≥ 0 a tedy platí:

γ−1∑
i=1

d(ui, ui+1) ≥
δ−1∑
j=1

d(vj, vj+1)

g(C1) ≥ g(C2)

Dokázali jsme, že zvýšení konstanty K upraveného algoritmu A* povede k na-
lezení stejně drahé nebo dražší cesty vzhledem k původnímu grafu. Pokud jsou
ceny přechodu mezi libovolnými sousedy buď konstanta nebo nekonečno, je cena
cesty přímo úměrná délce.

Po skončení této fáze dochází ke kontrole nalezené cesty. Cesta je rozdělena na
části, z nichž každá obsahuje souvislou cestu z vrcholů, kam nelze formaci umístit
bez rozbití, výchozí a koncový vrchol, kam formaci umístit lze. Každá část cesty
je pak řešena druhou částí algoritmu v sekci 3.2.1.2 (strana 17).

2Bez úpravy pomocí h′.
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výchozí stav cílový stav

Jednotka s prioritou 0 je vedoucí jednotka, jednotka s prioritou 24 je koncová. Priority
jednotek určené v jednom kroku algoritmu jsou naznačeny stejnou barvou. Poslední
vrstva obsahující koncovou jednotku se řeší speciálně tak, aby koncová jednotka byla
poslední.

Obrázek 3.1: Určení priorit jednotek

3.2.1.2 Hledání cesty v rozbité formaci

Jako vstup máme cestu tvořenou vrcholy, do kterých kromě prvního a posled-
ního nelze formaci umístit bez rozbití. Dále máme k dispozici původní graf.

Pro hledání cesty v rozbité formaci je použit algoritmus PriCA, který staví na
algoritmu CA*3, jak ho uvádí Silver [23]. Hlavním rozšířením je využití prioriti-
zace jednotek podobně jako uvádějí Bennewitz [3], van den Berg [4], Erdmann [9]
nebo Latombe [19].

Určení priorit jednotek Priorita jednotek odpovídá pořadí v jakém by jed-
notka měla projít úzkým hrdlem. Tedy jednotka s vyšší prioritou (nižším číslem)
by měla projít dříve než jednotka s nižší prioritou (vyšším číslem). Při určování
priorit předpokládáme pouze jeden možný průchod o velikosti 1. Tedy skutečné
pořadí, ve kterém jednotky dorazí do svého cíle, může být jiné, pokud existuje
i další průchod. Priority určujeme s ohledem na nejhorší případ, tedy jeden malý
průchod a žádné volné místo.

Díky vlastnostem prostředí můžeme priority nalézt přímo, obejdeme se bez
heuristiky [4] a nemusíme provádět optimalizaci [3].

Při určování priorit jednotek máme dvě speciální jednotky tzv. vedoucí jednot-
ku a koncovou jednotku. Vedoucí jednotka má nejvyšší prioritu a měla by projít
jako první. Koncová jednotka má prioritu nejnižší. Začneme od vedoucí jednotky
a postupně přidáváme řádky a sloupce tak, aby nemohlo dojít k zablokování.
Poslední vrstva, tedy ta obsahující koncovou jednotku, se řeší speciálně.

Algoritmus Priorities Algoritmus Priorities (algoritmus 1 na straně 19) za-
jišťuje přiřazení priorit jednotkám. Je ilustrován obrázkem 3.1 a používá pomocné

3Cooperative A*
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funkce (algoritmus 2, strana 20). Jako vstup očekáváme pozici formace před vstu-
pem do úzkého hrdla, pozici po průchodu a cestu, kterou nalezl modifikovaný A*
(sekce 3.2.1.1) v první fázi našeho algoritmu APriCA.

Díky znalosti již nalezené cesty, můžeme určit vedoucí a koncovou jednotku -
řádek 3 a 4 algoritmu 1. Pokud je vedoucí a koncová jednotka shodná, algoritmus
skončí s chybou a ohlásí neexistenci řešení, přestože řešení může existovat. Situaci
ilustruje obrázek 3.2.

Pracujeme s proměnnou window, řádek 8, která představuje abstraktní čtver-
covou formaci. Nejprve obsahuje pouze vedoucí jednotku a v každém kroku ji
zvětšíme o jeden řádek a sloupec tak, abychom pokrývali formaci f .

Pokud při expanzi narazíme na koncovou jednotku, provede se funkce LastLa-
yer, řádek 12. Tím se přiřadí priority jednotkám na okraji, na obrázku 3.1 nazna-
čeno zelenou barvou, jednotky s prioritou 16 - 23. V opačném případě přiřazujeme
priority jednotkám v nově přidaném řádku (funkce Row) a sloupci (Column).

Pokud pracujeme s formací, která není čtvercová, nebo dokonce není ani ob-
délníková, je potřeba, aby funkce zvládly pracovat s prázdnými místy, vlastně aby
zpracovávaly průnik abstraktní čtvercové formace window a formace f .

Funkce Row a Column Funkce Row a Column jsou si velmi podobné.
Jediný rozdíl tkví v tom, že Column zpracovává celý sloupec zatímco Row
vynechává jednotku, která je společná jak novému řádku tak novému sloupci
(algoritmus 2, řádek 20). Toto je důležité, neboť se nejprve zpracovává řádek
a potom až sloupec. Na obrázku 3.1 se jedná o jednotky s prioritami 3, 8 a 15.

Proměnná direction určuje, jakým směrem došlo k expanzi window, a na jejím
základě funkce Row a Column určují v jakém pořadí priority přiřadit. Bylo-
li expandováno doleva, funkce Row musí přiřazovat priority obráceně, zprava
doleva. Bylo-li expandováno nahoru, přiřazuje obráceně funkce Column, zdola
nahoru. Expanze doleva nahoru nastala na obrázku 3.1 při zvětšení window na
velikost 2 (jednotky 1 až 3) a při zvětšení na 3 (jednotky 4 až 8). Zvětšení na
velikost 4 bylo doleva dolů (jednotky 9 až 15). Poslední expanze na velikost 5
byla též doleva dolů, ale o přiřazení priorit se postarala funkce LastLayer.

Obrázek 3.2: Speciální případ
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Algoritmus 1 Priorities Algoritmus na určení priorit jednotek pro průchod úz-
kým hrdlem
Vstup: formace f, f = U , výchozí pozice formace Sα(f), cílová pozice formace

Sω(f), kde Sα(f) ' Sω(f) ' S0(f) a (Si(f)) cesta formace
Výstup: Priority jednotek nebo neúspěch

1: static priorities, priority = 0

2: function InitPriorities(f ,Sα(f),Sω(f), (Si(f))) returns priorities
3: leading := find leading unit
4: last := find last unit
5: if leading = last then
6: return failure
7: end if
8: window := leading
9: while window 6= f do

10: direction := expand window // zvětší okno a zapamatuje si směr
11: if last was newly added to window then
12: LastLayer(last)
13: else
14: Row(window,direction)
15: Column(window,direction)
16: end if
17: end while
18: return priorities
19: end function

Funkce LastLayer Pokud při expanzi narazíme na koncovou jednotku last,
dojde ke spuštění funkce LastLayer, která přiřadí priority jednotkám po okra-
ji formace tak, aby last měla prioritu nejmenší (nejvyšší číslo) a priorita rostla
nejprve po směru hodinových ručiček a poté proti. Tato funkce nepřepisuje pri-
ority a přiřazování v dané fázi končí, pokud narazí na jednotku s již přiřazenou
prioritou. Na obrázku 3.1 nebyla po směru přidána žádná priorita (algoritmus se
zastavil na jednotce s prioritou 12) a proti směru byly přidány priority 16 - 23.

Hledání cesty pomocí CA* Při hledání cesty se postupuje od jednotky s nej-
vyšší prioritou (nejmenší číslo) k jednotce s nejnižší prioritou pomocí modifikova-
ného algoritmu CA* [23]. Hledání probíhá nad trojrozměrným prostorem, který
je reprezentován jako rezervační tabulka [23]. Kromě možnosti pohybu mají jed-
notky navíc akci wait.

Při hledání cesty může jednotka s prioritou p prozkoumat vrchol, který není
zarezervován v daný čas a není obsazen jednotkou s nižší prioritou v čase 0.
Druhá část podmínky je nezbytná, neboť cestu jednotky s prioritou nižší v tento
okamžik neznáme a musíme proto předpokládat, že tato jednotka nebude mít
možnost nikam ustoupit.

Hledání cesty pro jednotku s prioritou p může skončit pouze pokud byl ex-
pandován cílový vrchol c v čase t a pro všechny jednotky s prioritou vyšší než
p platí, že c buď nenavštíví, nebo navštíví v čase t′ < t. V opačném případě
musí výpočet pokračovat. Tímto bráníme tomu, aby jednotka s nižší prioritou
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Algoritmus 2 Pomocné funkce pro algoritmus 1

1: function LastLayer(last) returns void
2: prior := priorities[last]− 1
3: for each unit in border clock-wise starting with the neighbour of last do
4: if priorities[unit] 6= unset then
5: break
6: end if
7: priorities[unit] := priority
8: prior −−
9: end for

10: for each unit in border counterclock-wise starting with the neighbour of
last do

11: if priorities[unit] 6= unset then
12: break
13: end if
14: priorities[unit] := priority
15: prior −−
16: end for
17: end function

18: function Row(window,direction) returns void
19: row := newly added row in window
20: row := row \ {u|u ∈ new column}
21: if direction = ”up, left” or direction = ”down, left” then
22: reverse row
23: end if
24: for each unit ∈ row from left to right do
25: if priorities[unit] = unset then
26: priorities[unit] = + + priority
27: end if
28: end for
29: end function

30: function Column(window,direction) returns void
31: col := newly added column in window
32: if direction = ”up, right” or direction = ”up, left” then
33: reverse col
34: end if
35: for each unit ∈ col from top to bottom do
36: if priorities[unit] = unset then
37: priorities[unit] = + + priority
38: end if
39: end for
40: end function
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zablokovala jednotky s prioritou vyšší, pokud si najde kratší cestu například da-
lším průchodem. Implementačně je to řešeno hashovacím polem, kde si pro každý
vrchol pamatujeme nejvyšší čas navštívení.

Algoritmus PriCA Algoritmus 3, PriCA, slouží pro nalezení cesty pro jed-
notky v úzkém hrdle. Nejprve dojde k inicializaci priorit (algoritmus 1). Poté se
hledá cesta postupně pro každou jednotku od jednotky s nejvyšší prioritou. To
zajišťuje funkce PlanPathCA, algoritmus 3, řádek 6.

Jedná se o modifikovaný algoritmus CA* [23]. Z openlist-u vybíráme vrchol
s nejmenším odhadem, řádek 15. Následuje kontrola, zda může výpočet skončit,
řádek 16.

Pokračujeme expanzí sousedů aktuálně zpracovávaného vrcholu. Souseda při-
dáme do openlist-u pokud není v closedlist-u (řádek 24) nebo není v daný čas
rezervován (řádek 27) nebo není obsazen jednotkou s nižší prioritou (řádek 30)
a zároveň buď není v openlist-u nebo jeho aktualizací zlepšíme cenu cesty (řádek
33).

3.2.1.3 Vlastnosti algoritmu APriCA

Algoritmus APriCA není úplný, ale je korektní. Algoritmus v některých přípa-
dech řešení nenajde, například pokud selže přiřazování priorit jednotkám, příklad
je na obrázku 3.2 na straně 18. Tento problém má řešení, ale algoritmus ho ne-
najde. Nicméně experimenty (kapitola 4) ukazují, že ve většině běžných případů
algoritmus řešení najde a to v dobrém čase.

APriCA je suboptimální co se délky řešení týče.
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Algoritmus 3 PriCA algoritmus pro nalezení cesty pro více jednotek ve formaci
v úzkém hrdle
Vstup: Graf G = (V,E), formace f, f = U , výchozí pozice formace Sα(f),

cílová pozice formace Sω(f), kde Sα(f) ' Sω(f) ' S0(f) a (Si(f)) cesta
formace

Výstup: Seznam dvojic jednotka - cesta
1: static reservationTable
2: static visitTable

3: function PriCA(G,f ,Sα(f),Sω(f), (Si(f))) returns paths
4: priorities :=InitPriorities(f, Sα, Sω, (Si(f))
5: for each unit ∈ f according to priorities do
6: paths← (u, PlanPathCA(u))
7: end for
8: return paths
9: end function

10: function PlanPathCA(unit) returns (vi)
11: t := 0
12: openlist← (0, (position of unit, t))
13: goal :=goal of unit
14: while openlist is not empty do // vždy aspoň 1 prvek
15: v := extract minimum from openlist
16: if v = goal and time of the last visit of v < t then
17: reserve goal for ever for unit
18: return ReconstructPath(v)
19: end if
20: closedlist← (v, t)
21: for all u := v and neighbours of v do
22: gv := g[u] + time(u, v)
23: nt = t+ timestep
24: if (u, nt) ∈ closedlist then
25: continue
26: end if
27: if u is reserved in time nt then
28: continue
29: end if
30: if u is occupied by unit with lower priority then
31: continue
32: end if
33: if (u, nt) 6∈ openlist or gv < g[v] then
34: parent[u] := v
35: g[u] := gv
36: f [u] := g[u] + heuristicEst(u, vg)
37: if (u, nt) 6∈ openlist then
38: openlist← (f [u], (u, nt))
39: end if
40: end if
41: end for
42: end while
43: end function

22



3.2.2 Aext

Hledání cest na úrovni formace obstarává modifiovaný A*, popsaný v sekci
3.2.1.1. Pro překlenutí úzkých hrdel se použije externí plánovač. Problém se pře-
vede do jazyka PDDL2.24 [8], a poté je řešen externím plánovačem. Kvůli ome-
zením některých plánovačů [5] a [16] použijeme z jazyka PDDL pouze STRIPS.

Nepřevádíme celý graf, ale omezujeme se na podgraf obsahující daný podpro-
blém. Cenu hran neuvažujeme.

Plánovací úloha v jazyce PDDL2.2 se sestává ze dvou částí - z definice domény
a z popisu konkrétního problému. Plánovací doména je společná pro všechny
problémy.

Řešením je seznam akcí move.

Popis domény

Plánovací doména je popsána následovně:

(define (domain multirobot)
(:requirements :strips)
(:predicates
(edge ?from ?to)
(at ?thing ?place)
(empty ?place)
)

(:action move
:parameters (?thing ?from ?to)
:precondition
(and (edge ?from ?to)
(at ?thing ?from)
(empty ?to)
)
:effect
(and (at ?thing ?to)
(not (at ?thing ?from))
(empty ?from)
(not (empty ?to))

)
)
)

Predikáty jsou popsány v tabulce 3.2. Akci máme pouze jednu, move, která
přesune jednotku thing z vrcholu from do vrcholu to. Předpoklady akce jsou:

• vede hrana z from do to

• jednotka thing je ve vrcholu from

4Planning Domain Definition Language
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• je prázdný vrchol to

Její efekty:

• thing je ve vrcholu to

• thing není ve vrcholu from

• není prázdný to

• je prázdný from

Původní graf je neorientovaný, zde pracujeme s orientovaným grafem. To je
z důvodu snazší implementace převodu, kdy iterujeme přes vrcholy v dané oblasti
a přidáváme orientované hrany do sousedů. Překážky modelujeme tím, že některé
vrcholy nejsou označeny jako prázdné (predikát empty(?place)).

Obrázek 3.3: Vizualizace úlohy

Predikát Parametry Význam
edge from, to odpovídá neorientované hraně v grafu z vrcholu

from do vrcholu to
at thing, place značí, že jednotka thing je ve vrcholu place
empty place vrchol place je prázdný - není tam ani překážka

ani jednotka

Tabulka 3.2: Význam predikátů
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(define
(problem small)
(:domain multirobot)

(:objects
t-x3y4 t-x3y5 t-x3y6 t-x4y4 t-x4y5 t-x4y6 t-x5y4
t-x5y5 t-x5y6 t-x6y4 t-x6y5 t-x6y6 t-x7y4 t-x7y5
t-x7y6 t-x8y4 t-x8y5 t-x8y6 t-x2y3 t-x3y3 t-x4y3
t-x5y3 t-x6y3 t-x7y3 t-x8y3 t-x2y4 t-x2y5 t-x2y6
u-x4y4 u-x3y5 u-x4y5 u-x3y4
)

(:init
(edge t-x3y4 t-x2y4) (edge t-x3y4 t-x4y4) (edge t-x3y4 t-x3y3) (edge t-x3y4 t-x3y5)
(edge t-x3y5 t-x2y5) (edge t-x3y5 t-x4y5) (edge t-x3y5 t-x3y4) (edge t-x3y5 t-x3y6)
(edge t-x4y4 t-x3y4) (edge t-x4y4 t-x5y4) (edge t-x4y4 t-x4y3) (edge t-x4y4 t-x4y5)
(edge t-x4y5 t-x3y5) (edge t-x4y5 t-x5y5) (edge t-x4y5 t-x4y4) (edge t-x4y5 t-x4y6)
(edge t-x5y4 t-x4y4) (edge t-x5y4 t-x6y4) (edge t-x5y4 t-x5y3) (edge t-x5y4 t-x5y5)
(edge t-x5y5 t-x4y5) (edge t-x5y5 t-x6y5) (edge t-x5y5 t-x5y4) (edge t-x5y5 t-x5y6)

(edge t-x6y4 t-x5y4) (edge t-x6y4 t-x7y4) (edge t-x6y4 t-x6y3) (edge t-x6y4 t-x6y5)
(edge t-x6y5 t-x5y5) (edge t-x6y5 t-x7y5) (edge t-x6y5 t-x6y4) (edge t-x6y5 t-x6y6)

(edge t-x7y4 t-x6y4) (edge t-x7y4 t-x8y4) (edge t-x7y4 t-x7y3) (edge t-x7y4 t-x7y5)
(edge t-x7y5 t-x6y5) (edge t-x7y5 t-x8y5) (edge t-x7y5 t-x7y4) (edge t-x7y5 t-x7y6)

(empty t-x3y4) (empty t-x3y5) (empty t-x3y6) (empty t-x4y4) (empty t-x4y5) (empty t-x4y6)
(empty t-x5y4) (empty t-x6y4) (empty t-x6y5) (empty t-x6y6) (empty t-x7y4) (empty t-x7y5)
(empty t-x7y6) (empty t-x8y4) (empty t-x8y5) (empty t-x8y6) (empty t-x2y3) (empty t-x3y3)
(empty t-x4y3) (empty t-x6y3) (empty t-x7y3) (empty t-x8y3) (empty t-x2y4) (empty t-x2y5)
(empty t-x2y6)

(at u-x4y4 t-x4y4)
(at u-x3y5 t-x3y5)
(at u-x4y5 t-x4y5)
(at u-x3y4 t-x3y4)
)

(:goal
(and (at u-x4y4 t-x7y4) (at u-x3y5 t-x6y5) (at u-x4y5 t-x7y5) (at u-x3y4 t-x6y4))

)

)

Obrázek 3.4: Ukázka úlohy v PDDL2.2

Popis problému

Definice problému se kromě názvu problému a konkrétní plánovací domény
skládá ze tří částí: definice objektů, výchozího a cílového stavu. Popis skutečné
úlohy je ukázán na obrázku 3.4. Objekty typu t-x<a>y<b> odpovídají vrcholům
se souřadnicemi (<a>,<b>), objekty typu u-x<a>y<b> značí jednotku s výchozí
pozicí (<a>,<b>). Tedy například u-x4y5 je jednotka s výchozí pozicí ve vrcholu
(4,5).

Výpisu na obrázku 3.4 odpovídá vizualizace 3.3, kde jsme se omezili jen na ob-
last označenou červeným rámečkem. Výchozí pozice jednotek je označena zeleně,
cílová pozice je šedá šrafovaná.

Řešení

Při korektní volbě podgrafu bude řešení existovat. Řešením je seznam akcí move.
Pro úlohu 3.4 nalezl plánovač LPG-td [11] řešení s délkou 8.
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0: (move u-x4y4 t-x4y4 t-x5y4)
1: (move u-x4y4 t-x5y4 t-x6y4)
1: (move u-x4y5 t-x4y5 t-x4y4)
2: (move u-x4y4 t-x6y4 t-x7y4)
2: (move u-x4y5 t-x4y4 t-x5y4)
2: (move u-x3y5 t-x3y5 t-x4y5)
3: (move u-x4y5 t-x5y4 t-x6y4)
3: (move u-x3y5 t-x4y5 t-x4y4)
4: (move u-x4y5 t-x6y4 t-x6y5)
4: (move u-x3y5 t-x4y4 t-x5y4)
5: (move u-x4y5 t-x6y5 t-x6y6)
5: (move u-x3y5 t-x5y4 t-x6y4)
5: (move u-x3y4 t-x3y4 t-x4y4)
6: (move u-x4y5 t-x6y6 t-x7y6)
6: (move u-x3y5 t-x6y4 t-x6y5)
6: (move u-x3y4 t-x4y4 t-x5y4)
7: (move u-x4y5 t-x7y6 t-x7y5)
7: (move u-x3y4 t-x5y4 t-x6y4)

Číslo vlevo určuje časový okamžik, tedy akce se stejným časem jsou nezávislé a lze
je provést paralelně.

3.2.2.1 Alpg

Tento algoritmus používá pro překlenutí úzkých míst externí doménově nezávislý
plánovač LPG [11] ve verzi LPG-td z roku 2004. LPG poskytuje suboptimální
řešení [10]. Spouštíme s přepínačem -speed. LPG hledá paralelní plán.

3.2.2.2 Asase

Externí plánovač Sase [16] využívá speciální SAS+ formalizmus a úlohu převádí
na SAT. Je optimální co do délky plánu a hledá paralelní plán.

3.2.2.3 Ablackbox

Plánovač Blackbox [5] převádí plánovací problém na problém boolean SAT. Je
suboptimální co do délky plánu a hledá paralelní plán.

Popis vláčku v PDDL

Plánovací doména tak, jak byla popsána výše, neumožňuje vláček a tedy opti-
mální řešení problému nad touto doménou nemusí být optimální vzhledem k pů-
vodnímu zadání.

Popis vláčku ve STRIPSu je problematický. Nemůžeme například využít ne-
gativní předpoklady nebo disjunkci, proto jsme navrhli doménu obsahující pro
každou délku vláčku samostatnou akci. Doména pro maximální délku vláčku 3
má oproti původní doméně navíc akci Move 2 a Move 3.

(:action Move_2 :parameters (?to ?head ?p1 ?u2 ?p2)
:precondition (and (edge ?p1 ?to)(edge ?p2 ?p1)
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(at ?head ?p1)(at ?u2 ?p2)
(empty ?to)

)
:effect (and (at ?head ?to)(not (at ?head ?p1))

(at ?u2 ?p1)(not (at ?u2 ?p2))
(not (empty ?to))(empty ?p2)
)
)

(:action Move_3 :parameters (?head ?to ?p1 ?u2 ?p2 ?u3 ?p3 )
:precondition
(and (edge ?p1 ?to) (edge ?p2 ?p1) (edge ?p3 ?p2)
(at ?head ?p1) (at ?u2 ?p2) (at ?u3 ?p3)

(empty ?to))
:effect
(and (at ?head ?to) (not (at ?head ?p1)) (not (empty ?to))

(empty ?p3) (at ?u2 ?p1) (not (at ?u2 ?p2)) (at ?u3 ?p2)
(not (at ?u3 ?p3))

)
)

Akce Move 2 posune vláček délky 2 a Move 3 vláček délky 3. Akce Move 4
a další vytvoříme obdobně. Byly provedeny experimenty nad doménami multi-
robot a train2 až train6 s jednoduchým problémem zobrazeným na obrázku 3.3
(strana 24) a popsaným v PDDL na obrázku 3.4 (strana 25). Přestože jsou v pří-
kladu jednotky čtyři, testujeme chování plánovačů i s akcemi pro pohyb delších
vláčků.

Výsledky měření v tabulce 3.3 ukazují, že u všech testovaných algoritmů došlo
k výraznému prodloužení výpočetního času při využití delších vláčků, přestože
problém small je malý. Plánovače LPG a Sase selhaly již u délky vláčku 3 a sice
vyčerpaly dostupnou paměť. Využití vláčku zmenšilo velikost řešení, pro daný
problém je 5 optimální délka řešení. Abychom měli zaručeno nalezení optima,
musíme pro problém se 4 jednotkami použít doménu s definicí vláčků do délky 4
a využít optimální plánovač. Průměrné řešení nalezené suboptimálním LPG bylo
při využití vláčku dokonce delší než bez něj.

Pro experimenty (sekce 4, strana 29) budeme doménu rozšířenou o vláčky pou-
žívat jen s plánovačem Blackbox, který jsme nastavili tak, aby hledal optimální
plán.
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Plánovač Doména Max. délka vláčku Doba běhu [ms] Délka plánu

Blackbox

multirobot 1 92 8
train2 2 283 6
train3 3 1890 5
train4 4 10110 5
train5 5 33308 5
train6 6 371593 5

LPG

multirobot 1 15 9
train2 2 2743 32
train3 3 failed failed
train4 4 failed failed
train5 5 failed failed
train6 6 failed failed

Sase

multirobot 1 710 8
train2 2 4888 6
train3 3 failed failed
train4 4 failed failed
train5 5 failed failed
train6 6 failed failed

Tabulka 3.3: Doba běhu plánovačů
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4. Experimenty
Všechny experimenty byly prováděny na stroji s dvoujádrovým procesorem In-

tel Core 2 Duo taktovaným na 1,8GHz se 2GB operační paměti, operační systém
Linux Mint (GNU/Linux, jádro verze 3.2.0-23-generic). Algoritmy byly imple-
mentovány v C++, kompilováno GCC verze 4.6.3 s optimalizacemi -o3.

Pro vývoj a testování bylo vytvořeno prostředí ChessWars (příloha 1). Pro-
středí je naprogramováno v C++ s využitím knihovny Qt verze 4.8.0.

Jako neúspěšný byl výpočet označen, pokud trval déle než 10 minut. Vý-
sledky jsou průměrem dvanácti běhů. Pokud všechny běhy skončily neúspěchem,
hodnotu do grafů vůbec nezanášíme.

Experimenty byly prováděny na dvou sadách úloh reprezentujících vždy stej-
ný problém. Například překonání úzkého hrdla zleva doprava a zprava doleva.
Přestože se jedná o totožnou úlohu, reprezentace těchto problémů se v PDDL
liší.

Doba běhu algoritmu Dobu běhu algoritmu měříme v milisekundách. V grafu
obvykle pracujeme s logaritmickým měřítkem. Vynášíme průměry naměřených
hodnot spolu s chybovými úsečkami značícími směrodatnou odchylku.

Délka řešení Délka řešení odpovídá délce nejdelší nalezené cesty (bráno přes
všechny jednotky). Byl-li běh algoritmu neúspěšný, neuvažujeme žádnou délku
řešení, abychom zabránili zkreslení výsledků. Do grafu vynášíme průměry hodnot
spolu s chybovými úsečkami značícími směrodatnou odchylku.

Vizuální kvalita řešení Jelikož hodnocení vizuální kvality je značně subjek-
tivní, nebudeme se tím zabývat příliš do hloubky. Bude nám stačit konstatování,
zda řešení bylo nebo nebylo dobré a důvody proč ho tak hodnotíme.

4.1 Překonávání úzkých hrdel

V této sekci se zaměříme na problém překonávání úzkých hrdel. Úzká hrdla jsme
rozdělili do kategorií a na jejich základě jsme vytvořili soubor map se specifickými
vlastnostmi, pro testování různých aspektů algoritmů.

Typy úzkých hrdel

Úzká hrdla jsme rozdělili do několika kategorií a na jejich základě jsme vytvořili
různé mapy. Většinu z nich můžeme dále parametrizovat. Typy úzkých hrdel
a mapy ukazuje obrázek 4.1. Pro generování náhodných map (cesta, překážky)
byl vytvořen nástroj MapGen. Zdrojový kód a samotný program jsou v příloze 4
na CD.

Názvy map Název mapy se skládá ze čtyř částí, typ hrdla, délka, počet hrdel
a jejich velikost. Tedy například mapa most5 3x1 definuje tři mosty široké 1
a dlouhé 5 v těsné blízkosti u sebe. U průchodů délku neuvádíme, je vždy 1.
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Název a popis Ilustrace

Průchod
Průchod je nejjednodušší úzké hr-
dlo. Délka průchodu je právě jedna.
Lze parametrizovat šířkou.

Most
Delší průchod nazveme most. Mos-
ty zachovávají přímý směr a lze je
parametrizovat délkou a šířkou.

Cesta
Obecnější než most je cesta. Lze
měnit délku, šířku a tvar.

Překážky
Mapa typu překážky vznikne ná-
hodným rozmístěním neprůchozích
míst. Mohou vznikat slepé uličky
i nedostupná místa. Parametrizujeme
pravděpodobností výskytu překážky.

Obrázek 4.1: Typy úzkých hrdel a map
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Mapa s názvem cesta100 1x2 70 obsahuje jednu cestu šířky 2 v bloku dlouhém
100, která byla vygenerována s pravděpodobností odbočení 70%.

Soubory s mapami i detailní výsledky jsou v příloze 2, resp. 3.

4.1.1 Krátká úzká hrdla

Zaměříme se nejprve na chování algoritmů při překonávání krátkých úzkých
hrdel se specifickými vlastnostmi. Budeme testovat s mapami vytvořenými nad
průchody a mosty se čtvercovými formacemi o velikosti 2, 3, 4, 5 a 6. Počet
jednotek roste kvadraticky s velikostí čtvercové formace.

Doby běhu jednotlivých algoritmů ukazuje graf na obrázku 4.2 (strana 32)
a délky řešení na obrázku 4.3 (strana 33). Na ose x jsou vyneseny velikosti formace
a název mapy, na ose y jsou doby běhu v milisekundách resp. délky řešení.

Doba běhu a délka řešení Blackbox train 4 byl úspěšný jen zhruba v 50%
pro formaci 2x2, a proto má velký rozptyl dob běhu. Pro větší formace selhal
vždy. Pro formace 2x2 nalezl optimální řešení.

Doba běhu i délka řešení plánovače LPG se velmi různí, což je dáno nastavením
a vlastnostmi plánovače - LPG hledá randomizovaně první řešení.

U plánovačů Sase a Blackbox a u algoritmu PriCA si lze povšimnout zajíma-
vého chování nad podobnými mapami. Doba běhu nad mapou s jedním hrdlem je
většinou vyšší než nad mapou s více hrdly. Délka řešení v těchto případech bývá
menší.

Algoritmus PriCA byl ve všech případech rychlejší než ostatní testované plá-
novače a poradil si i s velkými formacemi, na které ostatní nestačily. Pro formace
2x2 máme potvrzeno, že nalezl optimální řešení, a ve větších případech, kde op-
timum přímo neznáme, nalezl řešení nejkratší.

Dle očekávání roste výpočetní doba u většiny algoritmů s počtem jednotek.

Vizuální kvalita řešení Řešení obsahující vláček (PriCA a Blackbox train 4)
působí plynule a velmi pěkně. Řešení bez vláčku od plánovačů Sase a Blackbox pů-
sobí poněkud hůře, neboť dochází k nepřirozenému rozestoupení jednotek. Řešení
nalezená plánovačem LPG často obsahují cyklické posouvání jedné jednotky, ná-
hodné a zdánlivě nesmyslné pohyby jednotkami, a proto tato řešení hodnotíme
jako špatná.

4.1.2 Dlouhá úzká hrdla

V této části se zabýváme překonáváním dlouhých úzkých hrdel. Pro tyto účely
jsme vygenerovali mapy s úzkým hrdlem typu cesta. Plánovač Blackbox nad
doménou train4 nebyl úspěšný ani v jednom případě a není tedy v grafech uveden.

Doba běhu resp. délka řešení je zobrazena v grafu na obrázku 4.4 (strana
34) resp. na obrázku 4.5 (strana 35). Doba běhu má opět na ose y logaritmické
měřítko.

Doba běhu a délka řešení Plánovač LPG nalezl pro formaci 2x2 v někte-
rých případech řešení nejrychleji. Jako jediný externí plánovač si rovněž poradil
s formacemi většími, částečně i s 4x4. Délky řešení mají opět velký rozptyl.
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Obrázek 4.2: Doba běhu algoritmů při překonávání krátkých hrdel
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Obrázek 4.3: Délky řešení překonávání krátkých úseků
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Obrázek 4.4: Doba běhu algoritmů při překonávání dlouhých hrdel
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Obrázek 4.5: Délky řešení při překonávání dlouhých hrdel
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Blackbox a Sase zvládli pouze formaci 2x2. Délky řešení byly lepší než u LPG,
ale výpočet trval déle.

Algoritmus PriCA podal kvalitní výsledky, nalezl řešení s nejkratší délkou.
Výpočet pro formaci 2x2 sice trval v některých případech déle než u LPG, ale
algoritmus zvládl i velké formace, což považujeme za důležité.

Vizuální kvalita Řešení nalezená algoritmem PriCA hodnotíme jako velmi
kvalitní, velmi dobře působí využití vláčku v úzkém hrdle. Rozbíjení a opětovná
tvorba formace působí organizovaně.

Plánovače Blackbox a Sase nalézají řešení, která nejsou tolik kvalitní, vel-
mi se zde projevuje nedostatečná podpora vláčku a vznikají tedy mezery mezi
jednotkami.

Řešení nalezená plánovačem LPG nejen že neobsahují vláček, ale často se
objevuje zastavování a cyklické opakování pohybu jednotky, což působí velmi
rušivě a nepříznivě to ovlivňuje celkový dojem.

4.1.3 Široká úzká hrdla

Zde prozkoumáme chování algoritmů na problémech obsahujících široké úzké
hrdlo. Pro formaci velikosti p je maximální šířka úzkého hrdla p − 1, jinak totiž
nedojde k rozbití formace. Délka úseku bude fixována na 1.

Doba běhu resp. délka řešení je zobrazena v grafu na obrázku 4.6 (strana
37) resp. na obrázku 4.7 (strana 37). Doba běhu má opět na ose y logaritmické
měřítko.

Doba běhu a délka řešení Plánovač Blackbox nad doménou train4 si bohužel
poradil jen s formací 2x2 a tedy jen s jedním úzkým hrdlem. Algoritmus PriCA
našel v tomto případě též optimální řešení, ale v řádově lepším čase.

Pro Blackbox je limitující počet jednotek a pro formace 4x4 selhal vždy, pro
formaci 3x3 vyřešil pouze průchod šířky 2.

Plánovač Sase byl úspěšný ve více případech, nalezená řešení byla kvalitní,
ovšem výpočetní čas byl vyšší než u algortimu PriCA.

Plánovač LPG vyřešil zdaleka nejvíce případů, co se externích plánovačů týče,
selhávat začal u velikosti 5x5 na mapách s užším úzkým hrdlem. Ovšem délka
řešení byla ve většině případů velká.

Vizuální kvalita Algoritmus PriCA nalezl řešení, která hodnotíme jako velmi
dobrá, pohyb není ničím rušen.

Plánovače Sase a Blackbox nepodporují úplně vláček, přesto řešení nalezená
těmito plánovači hodnotíme jako kvalitní.

Plánovač LPG nalézá řešení s rozdílnou kvalitou. Řešení většinou působí
dobře, ale v některých případech se vyskytují různé rušivé elementy.

4.1.4 Závěr

Podle předešlých výsledků hodnotíme algoritmus PriCA jako nejlepší. V další
části provedeme experimenty s algoritmem APriCA, který PriCA používá pro
překonávání úzkých hrdel.
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4.2 APriCA

V této sekci se věnujeme navrženému algoritmu APriCA, který používá pro
překonání úzkých hrdel algoritmus PriCA. Metodika testování je stejná jako
v předešlé sekci. Testujeme nad komplexnějšími mapami, než jsou úzká hrdla,
tentokráte se jedná o mapy typu překážky.

Testovací mapy Název mapy typu překážky obsahuje číslo určující pravdě-
podobnost výskytu překážky na políčku. Tedy prekazky 10 značí mapu vygene-
rovanou s pravděpodobností překážky 10%. Mapy byly opět vytvořeny pomocí
nástroje MapGen, příloha 4.

Dále testujeme nad mapou prekazky special, která byla generována tak, aby
pravděpodobnost překážky po nejkratší cestě mezi startem a cílem byla 100%
a s rostoucí vzdáleností od nejkratší cesty klesala. Na okraji mapy byla pravdě-
podobnost výskytu překážky 5%.

Náhodné mapy volíme proto, aby bylo možné nalézt mnoho různých cest s růz-
nými vlastnostmi. Lze očekávat, že u jednoduchých map (např.: pruchod 2x1 )
nebude patrný vliv konstanty K na chování algoritmu, protože bude jen málo
alternativních cest s různou rozbitostí.

4.2.1 Chování algoritmu APriCA v závislosti na K

Algoritmus APriCA lze parametrizovat konstantou, kterou jsme označili K.
Tato konstanta ovlivňuje chování modifikovaného algoritmu A*, který hledá cestu
pro nerozbitou formaci. V části 3 jsme ukázali, že zvýšením K můžeme očekávat
snížení rozbitosti řešení (tvrzení 20 na straně 14). Dále chceme zjistit, jak se bude
měnit délka nalezeného řešení v závislosti na K. Z tvrzení 21 (strana 16) víme,
že s vyšším K bude delší cesta pro celou formaci. Neznáme nic o délce řešení, ale
očekáváme, že volba K se do ní může promítnout.

Testování proběhlo jen nad mapou prekazky special, která byla speciálně pro
toto navržena, ale pro velký rozsah hodnot K. Testovali jsme pro formaci 2x2
a 3x3, v grafech označeno jako APriCA 2x2 a APriCA 3x3 příslušně.

Jako cenu přechodu jsme uvažovali konstantně 10.

Rozbité a nerozbité stavy Graf na obrázku 4.8 (strana 39) ukazuje počet
rozbitých stavů v závislosti na K, graf na obrázku 4.9 (strana 39) počet neroz-
bitých. Velký rozptyl v některých případech je dán nesymetričností problému.
Z grafů je patrné, že s větším K klesá nebo zůstává stejný počet rozbitých stavů
a roste nebo zůstává počet stavů nerozbitých. V grafech jsou patrné skoky, které
obvykle odpovídají změně využívané cesty.

Délka řešení Délka řešení je zobrazena v grafu na obrázku 4.10 (strana 40).
Pro formaci 2x2 je nejmenší délka 158 při hodnotách konstanty K 125 a 150. Pro
konstantu K = 200 je řešení delší o jeden krok, tedy má délku 159. Pro formaci
3x3 se délka řešení ustálila na 171 pro hodnoty konstanty K od 75 a pro měřené
hodnoty se nezměnila.
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Zvyšování konstanty K vedlo nejprve ke zmenšení délky řešení, ale jak nazna-
čuje výsledek pro formaci 2x2, od určité hodnoty může nastat opět prodloužení
řešení, kdy formace obchází úzké hrdlo zbytečně dlouhou cestou.

Rozbitost Z grafu na obrázku 4.11 (strana 41) je dobře patrné, jak rozbitost
řešení klesá nebo zůstává stejná při zvýšení konstanty K. Pro formaci 2x2 je
nejnižší hodnota pro K = 200. Pro toto K ovšem délka řešení narostla (obrázek
4.10). Pro formace 3x3 nenastala žádná změna pro hodnoty K od 75 do 200.

Doba výpočtu Jak ukazuje graf na obrázku 4.12 (strana 41), volbaK ovlivňuje
dobu výpočtu. Se zvětšením K doba výpočtu většinou klesla. To je dáno tím, že
plánovaní v rozbité formaci je složitější než ve formaci nerozbité a zvyšováním K
až do určité hodnoty klesá počet rozbitých stavů v řešení.

Vizuální kvalita Chování algoritmu působí dobře, při rozbití se jednotky příliš
nevzdalují od sebe a často tvoří buď jeden dlouhý vláček nebo je-li překážka menší,
obcházejí ji z obou stran. Rozbité formace se často skládají zpět a to i na méně
očekávaných místech, což ale nepůsobí špatně.

Pro malé hodnoty konstanty K dochází častěji k rozbití formace a to i v mís-
tech, kde to není potřeba (například u rohů překážek). Toto chování působí rušivě
a neinteligentně. Zhruba od hodnoty K = 40 nebylo toto chování již pozorováno.

Pro velké K jsou cesty delší a formace často nepoužije zdánlivě kratší cestu
úzkým hrdlem. Toto chování nepůsobí špatně, formace se zbytečně nepouští do
úzkých průchodů, nicméně příliš velké obcházení by jistě bylo nepříjemné.
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Závěr Konstanta K ovlivňuje chování algoritmu APriCA a naměřené výsledky
jsou ve shodě s teoretickými vlastnostmi (tvrzení 20 a 21). Vhodná volba kon-
stanty K jako parametru algoritmu APriCA může zlepšit délku řešení, výpočetní
čas, rozbitost i vizuální kvalitu.

4.2.2 APriCA vs LRA*

V této části porovnáme výkon algoritmu APriCA s LRA* co se délky řeše-
ní, rychlosti výpočtu i rozbitosti týče. Budeme testovat nad náhodnými mapami
typu překážky a nad speciálně vytvořenou mapou prekazky special. Testujeme
pouze pro formaci 2x2, protože LRA* obvykle nezvládá formace větší1. Algorit-
mus LRA* nemá podporu pro formace, vybrali jsme ho, protože představuje častý
a oblíbený algoritmus pro hledání cest v počítačových hrách [23].

Pro testování jsme voliliK rovno 0, 50, 100, 150 a 200, tento parametr uvádíme
za názvem, např.: APriCA 50.

Doba výpočtu Graf na obrázku 4.13 ukazuje dobu výpočtu APriCA s K rov-
no 0, 50, 100, 150, 200 a dobu výpočtu LRA*. Povšimněte si logaritmického
měřítka na ose y. Algoritmy APriCA 150 a APriCA 200 vyřešily úlohu rychleji
než LRA*, ostatní varianty byly většinou o něco horší. APriCA 0 byl ze všech
výrazně nejpomalejší.

Délka řešení Délky nalezených řešení jsou v grafu na obrázku 4.14 (strana 43).
Kromě mapy prekazky 5 nalezl LRA* vždy nejkratší řešení.

1Pro formace 3x3 a větší často nastává problém se znovuvytvořením formace

42



Rozbitost V grafu na obrázku 4.15 je zobrazena rozbitost řešení. Nejlepších
výsledků dosáhl algoritmus APriCA v konfiguraci APriCA 200 a APriCA 150.
Nejhůře dopadl LRA* a to velmi výrazně.
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Vizuální kvalita Prvním krokem LRA* bývá rozbití formace, jednotky se čas-
to již na začátku vzdálí daleko od sebe. Časté je rovněž opoždění jedné jednotky
za ostatními, jednotky se tedy ani nedrží v blízkosti. Vizuální kvalitu řešení nale-
zených LRA*, proto hodnotíme jako nejhorší. APriCA 0 trpí častým rozbíjením
formací a to i v místech, kde to není nutné, což působí špatně. Ostatní konfigurace
APriCA si vedly dobře.

Závěr LRA* dokázal nalézt kratší řešení, což jsme očekávali. Při vhodné volbě
K podává APriCA řešení s malou rozbitostí a to dokonce rychleji. Navíc je pro
nás velmi důležitá podpora pro formace, která není v LRA* přítomna a rozbitost
řešení nalezených LRA* je tedy velmi velká.
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Závěr
V této kapitole shrneme poznatky z předešlých částí a nastíníme další možný

rozvoj tématu hledání cest s formacemi.

Formulace problému V kapitole 1 jsme formálně zavedli mimo jiné pojmy
jednotka, překážka, stav světa a definovali povolené přechody mezi stavy. Tyto
pojmy jsme využili k definici problému hledání cest pro více agentů.

V kapitole 2 jsme problém rozšířili o formace a zavedli rozbitost řešení pro
měření kvality nalezených řešení.

Řešící algoritmy Při řešení problému jsme uvažovali pouze jednu čtvercovou
formaci a žádné volné jednotky. Navrhli jsme řešící algoritmus APriCA a skupinu
algoritmů Aext. Pro hledání cest v nerozbité formaci shodně používají modifiko-
vaný A*.

Skupina algoritmů Aext používá pro překonávání úzkého hrdla (tedy míst
s rozbitou formací) externí doménově nezávislé plánovače. Otestovány byly celkem
tři plánovače ve čtyřech konfiguracích: Blackbox [5], Blackbox [5] nad doménou
train4, Sase [16] a LPG [11]. Algoritmus APriCA používá pro překonání úzkých
hrdel námi vytvořený algoritmus PriCA.

Algoritmy APriCA a Aext jsou parametrizovatelné pomocí parametru K. Do-
kázali jsme, že zvýšením K se v nalezeném řešení pro danou formaci nezvýší počet
vrcholů, kam nelze formaci umístit bez rozbití, ale může klesnout (tvrzení 20).
Dále zvýšením K může cena cesty v původním grafu vzrůst, ale neklesne (tvrzení
21). Z toho jsme usoudili, že zvýšením K lze očekávat snížení relativní rozbitos-
ti formace, a předpokládali jsme, že zvýšení ceny cesty může být do jisté míry
kompenzováno méně rozbitími, a tudíž že může dojít ke zkrácení délky řešení.

Vývojové a testovací prostředí a experimenty Pro vývoj a testování algo-
ritmů jsme vytvořili prostředí ChessWars (příloha 1), které vychází z jednoduché
strategické realtimeové hry. Popsali jsme různé typy úzkých hrdel a navrhli jsme
sadu testovacích map.

Výsledky podávané externími plánovači byly horší než výsledky námi na-
vrženého algoritmu PriCA, zejména pro větší formace. Dále byla problematická
podpora tzv. vláčku (např. plánovací doména train4 pro vláčky do maximální
délky 4).

Ověřili jsme chování algoritmu APriCA v závislosti na K. Výsledky odpoví-
dají teoretickým předpokladům. Také se ukázalo, že vhodná volba K může navíc
kromě délky řešení a rozbitosti formace příznivě ovlivnit dobu výpočtu.

Dále jsme porovnali výkon algoritmu APriCA se známým LRA*. S vhodným
nastavením K byl APriCA rychlejší, nicméně LRA* nalezl téměř vždy řešení
s kratší délkou, což jsme očekávali. Všechna řešení nalezená LRA* měla mnohem
větší rozbitost a vizuálně nepůsobila dobrým dojmem.

Další rozvoj tématu Jedním z možných rozšíření algoritmu APriCA je vyřeše-
ní případů, kdy se vedoucí a koncová jednotka shodují. Tyto případy v současné
chvíli algortimus řešit neumí. S tím souvisí zajištění úplnosti algoritmu.
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Jako další rozvoj se nabízí využití jiného algoritmu pro navigaci v rozbité
formaci např. WHCA*2 [23] nebo BIBOX [25].

Algoritmus APriCA s malými úpravami zvládne obdélníkové i obecné formace,
a nabízí se podpora pro otáčení formací, případně volnější definice formace, kdy
jednotky mohou měnit relativní pozici ve formaci.

Dalším vylepšením může být prokládání výpočtu. Určení priorit nezabere
mnoho času a při hledání cest v rozbité formaci se můžeme omezit jen na určitý
počet jednotek během cyklu. Dále se nabízí využití podformací, tedy nerozbíjet
formaci na samostatné jednotky, ale na co největší podformace tak, aby ještě
dokázaly daný úsek překonat.

Zatím jsme uvažovali pouze jednu formaci. Bude potřeba vyřešit interakci více
formací, ať už rozbitých nebo ne.

2Windowed Hierarchical Cooperative A*
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Seznam použitých zkratek
CA* - cooperative A*
LRA* - local repair A*
PDDL - planning domain definition language
WHCA* - windowed hierarchical cooperative A*

51



Přílohy

CD-ROM

1. ChessWars. Prostředí pro vývoj a testování algoritmů pro koordinované
hledání cest s formacemi. Zdrojové kódy, dokumentace a spustitelná verze.
Umístění: cdrom/chesswars/.

2. Mapy. Mapy pro testování algoritmů koordinovaného hledání cest s forma-
cemi. Soubory XML. Umístění: cdrom/mapy/.

3. Výsledky měření. Výsledky provedených měření. Textové soubory. Umístění:
cdrom/mereni/.

4. MapGen. Utilita pro generování map a úzkých hrdel. Zdrojové kódy a spus-
titelná verze. Umístění: cdrom/mapgen/.
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