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1. Úvod
S modernizací technologie a elektroniky se čím dál častěji můžeme setkat se situ-
ací, kdy je vykonání nějaké lidské činnosti přenecháno robotům. Faktem zůstává,
že roboti jsou stále poměrně drahá věc. Robot musí být často velmi sofistikované
robustní zařízení, které je vytvořeno pouze na jeden specifický úkol. S miniaturi-
zací technologie se objevují prototypy malých levných robotů, jejichž síla spočívá
nikoliv v sofistikovanosti provedení, nýbrž v jejich počtu a schopnosti spolupráce.
Jedním scénářem, kdy se může vyplatit použití více robotů, je jejich nasazení na
kolektivní robotické vyhledávání.

Kolektivní robotické vyhledávání je problém, kdy skupina robotů hledá v te-
rénu cíl vyzařující určité záření, jehož intenzitu jsou roboti schopni detekovat.
Hledání takového cíle může být častým scénářem v praxi, kdy je pro člověka
oblast nedostupná nebo nebezpečná. Příkladem může být hledání úniku nebez-
pečného plynu, detekce min, vojenský průzkum, hašení požáru atd. V každém
případě jsou roboti vybaveni senzorem pro detekci takového cíle. Např. v případě
úniku plynu se může jednat o chemický detektor, který s blížící se vzdáleností
ke zdroji, naměří vyšší koncentraci látky obsažené v tomto plynu. Cílem je najít
zdroj záření v co nejkratším čase. To je úkol velmi vhodný právě pro skupinu ma-
lých, levných pojízdných robotů. Použití celé skupiny robotů oproti jednotlivci
přináší mnoho výhod. Jedná se především o paralelizaci celého výpočtu a menší
náchylnosti na poškození.

Chtěli bychom tedy použít algoritmus, který by dokázal pomocí dat naměře-
ných na senzorech řídit roboty k co nejrychlejšímu nalezení cíle. Na algoritmus
máme tyto požadavky:

• Měl by mít nízké výpočetní nároky. Uvažujeme velkou skupinu robotů, proto
se nepředpokládá příliš vysoká výrobní cena jednoho robota. Musíme tedy
počítat s nízkou výpočetní kapacitou a omezenou pamětí.

• Algoritmus by měl být distribuovaný. Pokud by zde byl např. jeden centrální
robot, který by selhal, pak by selhali všichni.

• Je požadována nezávislost na počtu robotů a s tím související libovolné
přidávání robotů. Potom je jednoduché zvýšit robustnost celého systému
pouze přidáním dalších robotů.

Pokud by roboti jen náhodně jezdili v terénu, měřili intenzitu a doufali, že co
nejdříve najdou cíl, pravděpodobně by cíl nebyl nalezen v dostatečně krátkém
čase. Jako efektivní metoda použitá na kolektivní robotické vyhledávání, která
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navíc splňuje všechny naše požadavky, se ukazuje optimalizace hejnem částic,
neboli Particle Swarm Opitmization (dále jen PSO), založená na technice inteli-
gence hejna. PSO byla poprvé popsána v roce 1995 J.Kennedym a R.Eberhartem
[10]. Algoritmy inteligence hejna jsou často inspirované chováním skupiny zví-
řat. Konkrétně PSO si vzalo příklad z hejna ptáků při hledání potravy a jejich
vzájemnou interakcí.

Zatímco PSO uvažuje částice v prostoru, roboti jsou reálné objekty s jistými
omezeními. Jedním z problémů je aplikace algoritmu na takovouto skupinu ro-
botů. Protože zachytit reálného robota se všemi aspekty je obtížné, bude popsán
model světa a model robota sloužící k dalšímu zkoumání. Pro vizualizaci tohoto
modelu bude vyvinut grafický simulátor, který dokáže odsimulovat hejno robotů
při hledání cíle, přičemž dokáže zachytit různé vlivy na algoritmus jako překážky,
cíle, počáteční rozestavění robotů, nastavení parametrů PSO i fyzických paramet-
rů robota atd. Tento simulátor poslouží ke sběru dat a následných pozorování, na
jejichž základě budou provedeny modifikace algoritmu za účelem zrychlení celého
vyhledávacího procesu.

Tato práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem práce je vyvinout zmiňovaný
simulátor určený přímo pro kolektivní robotické vyhledávání používající PSO. Si-
mulátor bude mít jednoduché uživatelské rozhraní, jehož ovládání zvládne běžný
uživatel, který si bude chtít nastavit a odsimulovat vlastní scénář.

Díky tomuto nástroji lze provést komplexní analýzu PSO a robotického vy-
hledávání, která je druhým hlavním cílem práce. Budou využity poznatky z již
napsaných prací, které se ovšem vždy zaměřovaly pouze na jeden nebo dva hlavní
faktory, kdežto tato práce jich pokryje co možná nejvíce. V rámci těchto experi-
mentů budou představeny nové modifikace algoritmu.

Tato práce je rozdělena podle následující osnovy.
V druhé kapitole bude popsána PSO, včetně vzniku a podrobného popisu

algoritmu.
Ve třetí kapitole bude popsán problém kolektivního robotického vyhledává-

ní a budou zde uvedeny a řešeny problémy aplikace algoritmu PSO na tento
problém. V tomto místě budou rozebrány i jiné práce zabývající se problémem
PSO s orientací na kolektivní robotické vyhledávání a také již existující robotické
simulátory.

Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému popisu modelu, který bude navržen
speciálně pro potřeby našeho problému. Budou zde často využívány poznatky z
třetí kapitoly o převodu PSO na robotické vyhledávání.

Pátá kapitola popíše simulátor, který je implementací modelu ze čtvrté ka-
pitoly. Následně budou prováděny pokusy s faktory ovlivňující celý algoritmus,
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prezentovány a odůvodňovány výsledky a navrhovány modifikace algoritmů.
V závěru budou shrnuty výsledky a přínosy celé práce.
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2. PSO
V této kapitole bude podrobně rozebrána metoda optimalizace hejnem částic
neboli PSO, na jejichž základech stojí celá logika robotického vyhledávání, jenž
je předmětem této práce. Nejprve uvedeme několik historických podrobností o
vzniku tohoto algoritmu, jak bylo popsáno v práci Jamese Kennedyho a Russella
Eberharta o PSO [10].

Již v osmdesátých letech dvacátého století se řada vědců věnovala simulaci
pohybu hejna ptáků a ryb. Na počátku stála myšlenka, že jedinci zvířecího hejna
profitují z objevů celého hejna. To by tedy znamenalo, že sdílení informací zví-
řecích jedinců přináší evoluční výhodu. Jedním z motivů simulací bylo dokonce
modelování lidského chování. Zatímco ptáci a ryby se pohybují za účelem hledání
potravy, vyhnutí se predátorům a podobně, tak i člověk se snaží přizpůsobit svůj
postoj a chování okolním lidem.

Dále se ve zmiňované práci řeší postup simulací a úprav, kterým se dospělo
k algoritmu PSO. První simulace snažící se napodobit hejno ptáků byly založeny
na jednoduchém principu. Nejprve byli všichni jedinci rozprostřeni po prostoru
s náhodnou rychlostí, přičemž v každé iteraci se pro každého jedince určil jeho
nejbližší soused a přiřadila se mu jeho rychlost. Takto později došlo k tomu, že
všichni se pohybovali stejným směrem a stejnou rychlostí. Proto byla vzata do
úvahy i náhoda, kdy se občas jedinci přiřadila náhodná rychlost. Později byla
řešena otázka, jak vlastně ptáci hledají potravu. Na souřadnici (100, 100) vy-
hledávacího prostoru byl umístěn cíl. Ptáci si poté podle následujícího vzorečku
uměli ohodnotit svoji aktuální pozici (presentx, presenty):√

(presentx− 100)2 +
√

(presenty − 100)2

Přičemž si pamatovali nejlepší pozici a zároveň každý jedinec věděl nejlepší dosud
nalezenou pozici celého hejna. V každé iteraci změnili všichni svoji pozici přičte-
ním vektoru aktuální rychlosti, který taktéž měnili podle následujícího pravidla.
Pokud x-ová souřadnice byla menší než x-ová nejlepší pozice celého hejna, pak
byla x-ová souřadnice rychlosti o nějakou náhodnou hodnotu zvětšena, v opač-
ném případě zmenšena. Stejně tak pro y-ovou souřadnici. Tento algoritmus byl
postupně zjednodušován. Finální verze byla představena právě Jamesem Kenne-
dym a Rusellem Eberhartem [10] v roce 1995 a pojmenována jako optimalizace
hejnem částic.

Optimalizace hejnem částic je tedy technika sloužící k nalezení optima funkce
f v n-rozměrném prostoru. Využívá se takzvaných částic - agentů, kteří jsou na
začátku rozprostřeni po prostoru. Každá částice je součástí nějakého okolí. Okolí
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může být libovolná podmnožina všech částic. Nejčastěji má tato podmnožina
nějaký vztah k pozicím jednotlivých částic jako je jejich vzdálenost. Každá částice
si pamatuje dvě důležité hodnoty - svoji nejlepší pozici a nejlepší pozici ze všech
částic, které patří do jejího okolí. Dále si uchováváme pozice a rychlosti částic. V
každém kroku ohodnotíme každou částici funkcí f a pomocí její paměti a interakce
s ostatními částicemi v okolí určíme novou pozici. Výpočet obvykle probíhá dokud
není dosažena konvergence. To může být např. dokud nejlepší naměřená hodnota
není dostatečně blízko předem zvoleného optima nebo již nedochází k zlepšování
ohodnocení částic.

Příbuznost s evolučními algoritmy: PSO je řazena do kategorie evoluč-
ních algoritmů [1]. Evoluční algoritmy jsou techniky napodobující evoluční pro-
ces. Cílem je najít optimální řešení nějakého problému. Nejprve se zvolí několik
náhodných řešení. Postupně se vytvářejí takzvané generace řešení daného pro-
blému, které se snažíme vylepšovat. K tomu jsou používány metody (operátory),
jako jsou křížení (vytvoření řešení z jíž existujících), mutace (náhodná změna
řešení) nebo reprodukce (ponechání řešení beze změny). Abychom mohli určit,
která řešení jsou natolik dobrá, aby postoupila do další generace, potřebujeme
takzvanou fitness funkci.

PSO se od těchto klasických evolučních algoritmů liší v několika bodech. Ne-
používá žádné operátory, zato je každému řešení, o kterém se zde mluví jako o
částici, přidělena rychlost. Částice pouze „létá“ po prostoru, komunikuje s ostat-
ními částicemi a hledá řešení. Naproti tomu má PSO s evolučními algoritmy
společnou část inicializace, kdy se oblast pokryje náhodnými řešeními. Dalším
společným bodem je ohodnocující funkce, která nám dokáže ohodnotit jednotlivá
řešení a určit, která jsou lepší a která horší.

Zařazení do inteligence hejna: PSO je dále řazena do takzvaných tech-
nik inteligence hejna. Ta je založena na skupinovém chování decentralizovaných,
samo-organizovaných systémů. Inteligence hejna je většinou inspirována chováním
určitých druhů zvířat v přírodě. Kromě PSO sem patří několik dalších algoritmů.
Uvedeme dva z nich:

• Optimalizace mravenčí kolonií [2] - Agentem je zde mravenec. Metoda je za-
ložená na výměně informací mravenců skrze prostředí. Mravenci pokládají
feromony na navštívených místech. Tyto feromony postupně ztrácí intenzi-
tu. Mravenec, který se rozhoduje kterým směrem se má vydat, se rozhodne
s větší pravděpodobností jít ve směru silnější feromonové stopy, než té slabší.
Typické použití může být hledání nejkratší cesty v grafu. Čím delší cesta,
tím více vyprchává feromonová stopa, proto mravenci začnou preferovat
kratší cesty.
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• Optimalizace včelím rojem [9] - Jak už název napovídá, hlavní roli zde hraje
chování včel. Na rozdíl od předchozí metody si včely vyměňují informace
přímo mezi sebou. Nejedná se o jeden algoritmus, ale o celou skupinu. Někte-
ré algoritmy se inspirují pářícím chováním včel, některé hledáním potravy
a jiné chováním při hledání nového hnízda. Algoritmy často využívají roz-
dělení rolí v rámci včelího roje a to na matky, trubce, dělnice atd. Např.
u algoritmů inspirovaných sháněním potravy hledají dělnice zdroj, a pomocí
takzvaného včelího tance potom včela láká k tomuto zdroji ostatní. Počet
přesvědčených včel posléze závisí na kvalitě tohoto zdroje.

2.1 Značení a zavedení proměnných algoritmu:

Nyní formálněji zavedeme některé pojmy a značení, které následně budeme pou-
žívat v popisu PSO algoritmu.

Definice. Nechť a, b ∈ Rn, ai ≤ bi pro i ∈ {1...n}. Zobecněným kvádrem nazveme
množinu I = [a1, b1]× [a2, b2]× ...× [an, bn].

Zobecněný kvádr bude vyhledávacím prostorem našeho algoritmu.

Definice. Účelová funkce je funkce f : I → R, kde I je zobecněný kvádr.

Jedná se o funkci jejíž hledáme optimum a která je definována na zobecněném
kvádru. Někdy o ní budeme mluvit jako o takzvané fitness. Tato funkce nám
obecně říká, jak dobré máme řešení. Obor hodnot je R, protože chceme umět
tuto množinu porovnávat a R je lineárně uspořádaná množina. Např. v případě
hejna ptáků to může být hodnota, jak blízko jsou ptáci potravě.

Definice. Optimalizační problém je úloha nalezení minima (popř. maxima) úče-
lové funkce.

Smysl celého PSO algoritmu je najít toto optimum funkce. Většinou nehledáme
přesnou hodnotu optima, pouze nám stačí, když se k této hodnotě dostatečně
blížíme. K hledání budeme využívat takzvaných částic.

Definice. Částice je vyhledávací jednotka určená svojí pozicí, rychlostí a pamětí.

Částice neboli agent je základní prvek PSO algoritmu. Protože je PSO inspirováno
chováním zvířat, jedna částice může odpovídat např. jednomu ptákovi nebo ry-
bě. Úkolem částice je vyřešit optimalizační problém. Nyní podrobněji definujeme
pozici, rychlost a paměť částice.

Definice. Pozice částice je P ∈ I
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Pozice částice se během algoritmu mění, protože částice takzvaně létá prohledá-
vacím prostorem.

Definice. Rychlost částice je v ∈ Rn

Rychlost je klíčový atribut algoritmu. Neurčuje pouze, jak rychle se částice po-
hybuje, ale i její směr. Abychom zjistili novou pozici, přičítáme k té aktuální
tento vektor pohybu. Rychlost se typicky každou iteraci algoritmu bude měnit a
přizpůsobovat tak, aby částice konvergovala k cíli.

Definice. Paměť částice jsou dvě uspořádané dvojice:

(Ppbest, pbest)

(Plbest, lbest)

Kde Ppbest, Plbest ∈ Rn, pbest, lbest ∈ R

Každá dvojice určuje pozici a hodnotu účelové funkce v této pozici. Hodnota pbest

je hodnota, kterou naměřila samotná částice na pozici Ppbest. Prefix ’p’ pochází z
anglického slova personal, tedy osobní. Jedná se o nejlepší dosud nalezenou pozici
ve smyslu velikosti účelové funkce. Částice si postupně tuto pozici a hodnotu
vylepšuje, když naměří lepší pbest.

Oproti tomu lbest je hodnota, kterou částice získá spolu s Plbest z okolí, neboli
od jiné částice. Zde ’l’ pochází ze slova local, tedy lokální. Někdy se označuje i
jako gbest, kdy se jedná o pozici globální. Rozdíl mezi gbest a lbest spočívá v
definici okolí, ke které se teprve dostaneme.

Definice. Váhové koeficienty jsou čísla c1, c2 ∈ R

Tyto koeficienty budeme používat k určení nové rychlosti částice PSO algoritmu,
která bude spočítána podle jednoduché rovnice. Význam koeficientů v této rovnici
je následující. Pro velké c1 bude částice preferovat pohyb ve směru Ppbest a pro
velké c2 naopak ve směru Plbest. Pokud bychom to dali do kontextu situace, kdy
např. hejno ptáků hledá potravu, pak velké c1 znamená, že jedinec poletí spíše ve
směru, kde sám nalezl nejlepší potravu a naopak s velkým c2 dá přednost směru
do místa, které je známé jako nejlepší nalezené v rámci celého hejna. Volba těchto
parametrů se liší. Např. v [10] a [14] jsou obě zvoleny jako 2, naopak např. v [19]
nebo v [4] jsou zvoleny jako c1 = 0.5, c2 = 2, tedy částice bude více upřednostňovat
nejlepší pozici nalezenou v okolí.

Definice. Kognitivní koeficient je číslo w ∈ R
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Kognitivní koeficient reguluje velikost rychlosti částice. Hodnota tohoto parame-
tru se může opět lišit. V [4] se nejčastěji bere hodnota 0,6 nebo 0,8, v [19] je to
0.6, v [14] dokonce 1.2.

Tato hodnota společně s dalšími parametry souvisí s problémem explorace a
exploatace. Explorace je tendence procházet dosud nenavštívené oblasti a explo-
atace je tendence držet se v bližších oblastech. Např. pro velké hodnoty w sice
může být konvergence rychlejší a mít větší míru explorace, ale hrozí, že částice cíl
přeletí a nikdy se mu nedostane dostatečně blízko. Oproti tomu malé w má opač-
ný problém a napomáhá k větší exploataci. Snahou tedy je, udržet míru explorace
a exploatace v rovnováze.

Značení. Množinu všech částic budeme značit S = {s1, s2, ..., sk}, kde si,∀i ∈
{1, 2..., k} jsou částice a k je počet částic.

Definice. Okolí částice je hodnota U(s), kde s ∈ S a U je funkce:

U : S → P (S)

Okolí částice je tedy nějaká podmnožina množiny všech částic. Pokud zvolíme
∀s : U(s) = S, potom nemá cenu rozlišovat lokální okolí částice, protože všech-
ny částice patří do stejného okolí. V takovém případě bychom značili nejlepší
naměřenou hodnotu okolí jako gbest.

Značení. Budeme používat funkce rand(), randI() které vracejí náhodné hod-
noty. Funkce rand() vrací náhodné reálné číslo z intervalu [0..1] a funkce randI()
vrací náhodný vektor z vyhledávacího prostoru I.

2.2 Popis kroků algoritmu:

Nejprve bude následovat slovní popis kroků algoritmu:

1. Inicializace - Každé částici nejprve nastavíme náhodnou pozici a rychlost v
prostoru. Zároveň nastavíme nejlepší pozici Ppbest a Plbest na aktuální pozici,
zjistíme hodnotu fitness účelové funkce a nastavíme ji do pbest a lbest. Tento
krok se provede pouze jednou.

2. Pro každou částici změříme její fitness. Porovnáme předchozí nejlepší fitness
(pbest) s touto hodnotou, a pokud je aktuální lepší, nastavíme pbest na tuto
hodnotu i s pozicí, kde byla naměřena.

3. Pro každou částici porovnáme aktuální fitness všech částic v okolí. Pokud
má nějaká z nich větší fitness než je aktuální lbest, uložíme ji jako novou
lbest s odpovídající pozicí.
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4. Pro každou částici spočítáme podle následujícího předpisu novou rychlost:

v ← w × v + c1 × rand()× (Ppbest − P ) + c2 × rand()× (Plbest − P )

Novou pozici spočítáme tak, že k aktuální pozici přičteme tuto rychlost.

5. Opakujeme kroky 2 - 5 dokud nedosáhneme konvergence.

V algoritmu 1 je celý algoritmus popsán formálněji v pseudokódu. Horní index
u proměnných určuje příslušnost k i-té částici, pokud je z kontextu zřejmé o jakou
se jedná, index se neuvádí.

Algoritmus 1 PSO
for all s ∈ S do

P ← randI()
v ← randI()− P

(Ppbest, pbest)← (P, f(P ))
(Plbest, lbest)← (P, f(P ))

end for
while Nejsou splněna kritéria konvergence do

for all s ∈ S do
if f(P ) ≥ pbest then

(Ppbest, pbest)← (P, f(P ))
end if
for all u ∈ U(s) do

if f(P u) ≥ lbests then
(P s

lbest, lbests)← (P u, f(P u))
end if

end for
v ← w × v + c1 × rand()× (Ppbest − P ) + c2 × rand()× (Plbest − P )
P ← P + v

end for
end while

2.2.1 Uplatnění

PSO od svého vzniku v roce 1995 našlo uplatnění v mnoha odvětvích. Detailní
analýzou se zabývá [16] a [15]. Patří sem například biomedicína, komunikační sítě,
neuronové sítě, kombinatorické optimalizace, plánování, analýza obrazu a videa
a další.

Konkrétním použitím např. v medicíně je práce zabývající se hledáním tak-
zvaného tremoru, neboli třesu u člověka [6]. Na vstupu dostane algoritmus data
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subjektů s tremorem a bez tremoru získaných pomocí sledování pohybu člověka,
takzvané aktigrafie, a PSO je zde použito pro vytvoření neuronové sítě, která
dokáže rozlišit, zda se v daných datech vyskytuje tremor. Metoda PSO se zde
ukázala jako extrémně rychlá a přesná.

Další zajímavou aplikací PSO je použití na problém obchodního cestujícího
[7]. Je zde používána takzvaná diskrétní binární verze PSO. To znamená, že nová
pozice částice může být pouze číslo 0 nebo 1. Dále se používají operátory, které
mění rychlosti částic. Jsou zde představeny metody na sestrojení těchto operátorů
a je popsán postup na vytvoření efektivního PSO algoritmu pro problém obchod-
ního cestujícího. Ten je následně porovnán se čtyřmi heuristickými metodami
řešící tento problém a prohlášen za velice efektivní.

Často bývá použito PSO pro nalezení optimálních parametrů jiného algoritmu.
Např. v [8] je rozebírán algoritmus na výpočet podobnosti dvou obrázků. Cílem
práce je optimalizovat parametry tohoto algoritmu. Vyhledávacím prostorem je
zde K-rozměrný vektorový prostor, kde K je počet parametrů. V tomto prostoru
částice „poletují“ a pomocí ohodnocující funkce, která provádí samotný algorit-
mus podobnosti obrázků, hledají nejlepší nastavení parametrů. Bylo prokázáno,
že parametry nalezené pomocí PSO skutečně dávají lepší výsledky.

Naše práce se zabývá použitím PSO v robotice, konkrétně na kolektivní ro-
botické vyhledávání.
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3. Kolektivní robotické
vyhledávání
Nyní bude podrobněji vysvětlen problém, který se snaží řešit kolektivní robotické
vyhledávání. Nechť máme oblast v rovině, ve které se nachází skupina robotů.
V základní variantě můžeme předpokládat, že roboti jsou náhodně rozmístěni po
oblasti. Dále se někde nachází cíl, o němž roboti nevědí. Cíl vyzařuje záření, které
roboti detekují na svých senzorech. Nejsou však schopni určit směr odkud záření
vychází, pouze jeho velikost. Roboti spolu mohou komunikovat a dokáží si zjistit
svoji pozici. Úkolem robotů je najít tento cíl v co nejkratším čase.

Jelikož se tento problém snaží řešit reálné situace, je nutné ho rozšířit o další
entity. Těmi můžou být například překážky v oblasti, ohraničení oblasti, více cílů,
pohybová a komunikační omezení robotů atd.

3.1 Kolektivní robotické vyhledávání používají-
cí PSO

Aplikace PSO na kolektivní robotické vyhledávání je na rozdíl od jiných využití
poměrně přímočará a názorná. Jednoduše přiřadíme robotovi částici v poměru
1:1. Základní princip je ten, že se robot bude pohybovat a jemu přiřazená řídící
jednotka - částice, bude určovat nový směr pohybu. Avšak model robota pohy-
bujícího se v reálném prostředí má do nehmotné částice s nulovým rozměrem
poměrně daleko. Proto je potřeba učinit několik důležitých modifikací PSO. Jed-
ná se o základní modifikace, které budou používány i v dalších kapitolách. Tyto
modifikace byly představeny v [14]. Protože jsou klíčové pro naše modelování a
simulaci, budou zde všechny popsány téměř ve stejné podobě jako v původním
článku.

• Diskrétní vs. spojitý pohyb - Částice se pohybuje narozdíl od robota diskrét-
ně, tzn. že se při každé iteraci algoritmu přesune okamžitě z jedné pozice do
druhé i přes větší vzdálenost. Pokud bychom příliš neřešili kolize a zajímala
nás např. jen doba, za kterou roboti dosáhnou cíle, pak by to nemusel být
takový problém. V práci o objíždění překážek [19] se uvažuje zmiňovaný
diskrétní pohyb robotů, přičemž kolize se zahlásí, pokud by tento pohyb
měl skončit v překážce. Problémem tohoto přístupu je, že ne vždy můžou
být k dispozici senzory, které přesně určí, že při posunutí robota o daný
vektor dojde ke kolizi. Pro účely realističtější simulace a jejího vykreslení
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použijeme postup ze [14]. Ten spočívá v myšlence aproximování časových
úseků doby jedné iterace PSO na dostatečně mnoho malých časových úseků
(cyklů). Toho dosáhneme tak, že nově spočítanou hodnotu vektoru rychlosti
vydělíme počtem cyklů, a robot se bude každý cyklus pohybovat o tento
vektor. Stejně zvolený počet cyklů u všech robotů hejna umožňuje robotům
se vždy na konci posledního cyklu synchronizovat a zachovat pořadí kroků
PSO popsaných výše.

• Rychlostní omezení robota - Rychlost pohybu částice může neomezeně růst
a neuvažuje se žádné omezení na rychlost. Robot má však jen omezenou ma-
ximální rychlost, proto je potřeba hlídat, zda jsme tuto rychlost již nepře-
kročili. Pokud ano, stačí změnit velikost vektoru v na maximální povolenou
rychlost.

• Změna směru robota - Na rozdíl od částice, která okamžitě mění směr,
může robotovi nějaký čas trvat natočit se správným směrem. Obdobně jako
u rozdělení pohybu na menší cykly, můžeme i otočení robota takto rozdělit.
Tím dosáhneme toho, že se se roboti budou otáčet ve stejný čas. Nevýhoda
tohoto přístupu je, že se nám celkový čas na nalezení cíle prodlouží, ale
faktem zůstává, že u reálných robotů může otáčení trvat nezanedbatelně
velký čas.

• Účelová funkce - Zatímco v PSO ohodnocujeme částice nějakou funkcí, ro-
bot může pouze detekovat záření na svých senzorech a tedy si sám získává
hodnotu této funkce. Protože uvažujeme nějaké obecné záření cíle, nemůže-
me přesně určit, jak bude vypadat. Ovšem vždy by mělo platit, že s blížící
se vzdáleností stoupá intenzita. V práci o optimálních parametrech [4] a
o vyhýbání překážek [19] byla tato funkce zvolena pouze jako vzdálenost.
V [5] byly mimo jiné zkoumány funkce jako Rastriginova a Rosenbrockova.
Avšak pro většinu fyzikálních veličin jako je intenzita osvětlení, gravitace,
intenzita zvuku atd. platí, že jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdále-
nosti. Tento způsob používají i práce [17] a [14] a tedy naše funkce bude v
základním případě rovna f = I

d2 , kde I určuje intenzitu vyzařování cíle a d

vzdálenost robota od cíle.

• Dimenze - Pro modelování robotů není potřeba uvažovat n-dimenzionální
prostor. Pro zjednodušení předpokládáme pohyb robotů v rovině, proto se
omezíme pouze na dimenze dvě.

• Kolize robotů - Oproti částici s nulovým rozměrem je třeba u robota uvažo-
vat i rozměr a s tím související vzájemné kolize robotů. Pro zachování takto
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synchronizované verze PSO tyto kolize vyřešíme jednoduše tak, že se roboti
od sebe vzájemně odrazí, přičemž rychlost bude zachována, změní se pouze
směr pohybu, stejně jako v [14].

• Kolize s prostředím - Ze stejného důvodu jako u vzájemných kolizí robotů,
je třeba detekovat a řešit kolize s prostředím. PSO žádné takové kolize
neuvažuje, proto je třeba se s nimi nějak vypořádat. V základní variantě
bude dostačující vyřešit odrážení robotů od překážek stejně jako od robotů.
Další možnost je přidat robotům senzory, které detekují překážku již v
nějaké vzdálenosti a snaží se ji objet.

• Okolí robota - Okolí částice můžeme definovat několika způsoby. Protože ro-
boti mívají omezenou komunikační vzdálenost, přímo se nabízí okolí robota
U(s) definovat jako: U(s) = {x|x ∈ S \ s, d(x, s) ≤ R}, kde R je maximální
komunikační vzdálenost robota a d(x, s) je vzdálenost dvou částic.

Přidáme další body, které nebyly v této práci explicitně řešeny jako problémy
převodu PSO na kolektivní robotické vyhledávání:

• Synchronizovaný vs. nesynchronizovaný pohyb - S problémem rozdělení po-
hybů na menší části, v kterých se robot otáčí, a v kterých se pohybuje,
vyvstává otázka, zda všichni roboti v každém cyklu algoritmu musí vyko-
návat stejnou činnost, neboli budou navzájem synchronizováni. Pokud by
nebyli, pak nelze přímočaře aplikovat PSO po krocích, jako bylo uvedeno v
kapitole 2.1, ale každý robot musí provádět dané kroky individuálně.

• Startovní pozice robotů a disperze - Bohužel si nemůžeme vždy dovolit před-
pokládat, že roboty náhodně rozmístíme po prostoru jako částice. Častější
scénář bude, že roboti začínají v jedné menší oblasti najednou. Proto dovo-
líme robotům provést na začátku takzvanou disperzi. To znamená, že roboti
stráví nějaký čas na začátku rozptýlením se po prostoru. Pro srovnání: např.
v [14] se také předpokládá náhodné rozmístění po prostoru, naproti tomu v
[18] se robotům přiřadí pevná pozice vůči sobě a v [5] je provedena disperze.

• Komunikace robotů - V PSO algoritmu nemusíme řešit jak spolu budou
částice komunikovat, protože se na ně díváme jako na celek, ale robot je
samostatná jednotka. Roboty lze ale vybavit nějakým typem vysílačů a
přijímačů, pomocí kterých si budou předávat zprávy o naměřených fitness
a pozicích. Tím dosáhneme možnosti zjištění si informací z okolí, jak bylo
popsáno v třetím kroku PSO algoritmu.

• Konec algoritmu - Podobně jako nelze obecně říct jak bude vypadat cíl,
tak nelze obecně určit podmínky konce algoritmu, protože se můžou situaci
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Obrázek 3.1: Průměrná pozice robotů. Převzato z [14].

od situace lišit. PSO ani nemusí najít přesnou hodnotu maxima účelové
funkce, pouze se k ní může libovolně blížit. V reálném scénáři může mít
robot určitý senzor, který mu řekne, zda už cíl našel. To může být případ
hledání nějakého viditelného objektu, který lze rozpoznat např. analýzou
obrazu. Potom je otázka, zda pouze chceme lokalizovat cíl, v tom případě
nám stačí, aby uspěl jediný robot. Nebo zda chceme např. něco dopravit na
pozici cíle a jde nám o úspěch určitého procenta robotů.

Další případ jsou cíle, u kterých nelze jednoduše určit, zda jsme je nalezli.
To může odpovídat např. hledání min, které jsou ukryté v podzemí. Roboti
ale můžou mít informaci o velikosti zachycené intenzity v těsné blízkosti
takového cíle. Pokud ale ani taková informace není k dispozici, je nutné za-
stavit algoritmus po dostatečně mnoha krocích. Další možností je sledovat,
zda roboti stále zlepšují svoji hodnotu f a pokud ne, tak se pravděpodobně
pohybují blízko maxima a algoritmus může být ukončen. Nyní zbývá určit
polohu cíle. Lze např. vzít pozici, kde byla naměřena největší hodnota. V
[14] byla pozice cíle vypočtena následujícím způsobem: vzalo se několik ro-
botů s nejlepšími naměřenými hodnotami a jejich pozice se zprůměrovaly.
Tím vznikla nová pozice, na které sice nemusel stát žádný robot, ale byla
označena jako nejpravděpodobnější pozice cíle. Tato situace je zobrazena
na obrázku 3.1.
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3.2 Práce používající PSO na robotické vyhle-
dávání

Již byli prozkoumány mnohé aspekty PSO a použití PSO na kolektivní robotické
vyhledávání. Uvedeme několik důležitých prací.

3.2.1 Hledání optimálncíh parametrů PSO

Tato práce [4] se zabývá hledáním vhodných parametrů PSO na použití při kolek-
tivním robotickém vyhledávání. Hledá tedy optimální w, c1, c2 a to jak v situaci
s jedním cílem, tak i s více cíly. Využívá přitom dvouúrovňového PSO. Vnitřní
PSO je implementace samotného problému, pouze v každém cyklu vnějšího PSO
je vnitřní část puštěna s jinými parametry w, c1, c2. Výhodou tohoto přístupu je
možnost předpočítat si parametry v námi nastavených podmínkách, které se po-
užijí pro další výpočty. Touto metodou se podařilo snížit počet iterací k nalezení
cíle pro situaci s jedním i více cíly.

3.2.2 Vyhledávání i více cílů v hlučném prosředí

Derr a Manic [3] se zabývají použitím robotů, kteří neznají svoji globální po-
zici (nemají GPS), ale zato používají 802.11 bezdrátovou komunikaci. Cíle jsou
vybaveny mobilním telefonem vysílajícím radiové signály. Zkoumá se i použití
více cílů, kde každý vysílá odlišitelný signál a roboti se rozdělí na menší hejna
podle síly signálu určitého cíle. Je zkoumána různá míra rušení signálu. Další
problém, kterým se práce zabývá je zamezení přelétnutí cíle, kdy se při zvětšující
síle signálu zvětšuje kognitivní koeficient w. Tento přístup se ukázal jako efektivní
zlepšení a metoda využívající radiových signálů jako funkční řešení k nalezení cí-
le. Důležitým poznatkem je, že objekty rušící signál působí negativně na rychlost
konvergence.

3.2.3 Vylepšení plánovacího problému za použití PSO v
dynamickém prostředí

PSO byla použita i na plánovací problém robotů [13]. Byly vzaty v úvahu i
pohybující se překážky a cíle. PSO je zde použito na nalezení dalšího kroku
robota, ovšem odlišně než v našem případě. Vygenerují se částice náhodně kolem
robota, spustí se PSO a na konci se částice s nejlepší pozicí určí jako další pozice
robota. Je zde představena funkce na penalizování pozic, které mohou vést ke
kolizi s překážkou. Ambice práce jsou např. aplikace v oblasti robotického fotbalu.
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3.2.4 Aplikace PSO na optimální parametry biologicky in-
spirovaným vyhledávacím algoritmem

Pugh a Martinoli [17] aplikovali odlišný přístup hledání cíle. Jejich práce se za-
bývá biologicky inspirovaným algoritmem, konkrétně chemotaxí bakterie. Roboti
inspirovaní bakteriemi si v každém kroku změří intenzitu cíle a pokud je vyšší než
předchozí intenzita, jedou stále ve stejném směru, pokud ne zvolí nový směr. Při
zvolení nového směru jedou buďto ve směru sousedního robota s největší namě-
řenou intenzitou, nebo si zvolí náhodný směr, pokud žádného takového souseda
nemají. Tento algoritmus má několik parametrů jako velikost pohybového vekto-
ru, komunikační vzdálenost nebo o kolik se může robot otáčet při volbě nového
směru. PSO je zde použito pouze na optimalizování těchto parametrů.

3.2.5 Biologicky inspirované algoritmy

V této práci [5] proběhla kromě počítačové simulace i reálná simulace. Kromě
PSO byl testován algoritmus založený na principu výměny tekutin a jídla z úst
do úst mezi členy zvířecí komunity. Toto chování bylo pozorováno např. u mra-
venců, vos nebo dokonce i psů. Algoritmus funguje na principu shlukování. Když
nastane kolize dvou a více robotů, každý robot si změří hodnotu účelové funkce
f . Podle její velikosti se zastaví na tomto místě na určitý čas. Ten závisí lineárně
nebo exponenciálně na hodnotě f . Díky tomu se budou roboti shlukovat častěji
na místě s větší hodnotou f . Výhoda tohoto algoritmu je, že zde jsou ještě menší
komunikační, výpočetní a paměťové požadavky. Roboti nemusí komunikovat kaž-
dý s každým, jediný výpočet je násobení času potřebného na čekání a paměť pro
algoritmus není potřeba žádná. Stejně tak roboti nemusí znát svou pozici. Nevý-
hodou se ukázalo např. rozlišování mezi kolizí s překážkou a kolizí s robotem, kdy
musí proběhnout měření.

Byly použity celkem tři různé funkce, které identifikovaly cíl. Kromě klasické
euklidovské vzdálenosti i tzv. Rastriginova funkce a Rosenbrockova funkce. Při
reálné simulaci byli roboti umístěni do tmavé místnosti a měli najít zdroj difúz-
ního světla. Objíždění překáže zde bylo vyřešeno couváním a zatočením robota
doprava. K této simulaci byli používáni pouze 3 roboti.

Algoritmus byl odsimulován v jednorozměrné verzi, kdy se počítalo jen s části-
cemi podobně jako PSO a také v dvourozměrné verzi, přičemž v jednorozměrném
případě dopadla simulace lépe.
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Obrázek 3.2: Ukázka scény simulátoru Webots. Převzato z [11].

3.3 Robotické simulátory

Jedním z cílů této práce je vyvinout robotický simulátor, proto zde uvedeme
několik již existujících implementací.

3.3.1 Simulátor robotů Webots

Asi nejpoužívanější simulátor v oblasti PSO je Webots [11] používaný v [14] nebo
v [17].

Tento simulátor je vyvíjen již od roku 1998. Pochází od firmy Cyberbotics
Ltd. a jedná se o velmi komplexní software, který je zároveň hlavním komerčním
produktem této firmy. Webots běži na platformách Windows, Linux i Mac OS X.
Kromě pojízdných robotů umí nasimulovat i roboty schopné chůze a létající robo-
ty. Roboty lze programovat v jazycích C, C++, nebo v Javě. Obsahuje knihovny
senzorů a knihovny obstarávající přesné fyzikální simulace. Lze si namodelovat
rozsáhlé prostředí, pomocí grafické knihovny OpenGL, včetně nastavení osvětlení,
stínů atd. Program dovolí vkládání vlastních 3D modelů do scény. Je zde možnost
rychlé i grafické simulace, během které si lze prohlížet scénu. Na obrázku 3.2 je
ukázka grafického znázornění simulace z programu Webots.

Program dokonce umožňuje přesunout naprogramovanou logiku v simulátoru
na reálné roboty. Celý program je plně zdokumentován.
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3.3.2 Gazebo

Tento simulátor [20] je narozdíl od Webots vyvíjen uživatelskou komunitou. Jedná
se asi o nejrozsáhlejší opensource simulátor. Zvládá 2D i 3D simulace více robotů,
senzorů a objektů.

Gazebo byl původně navržen na pomoc při návrhu algoritmů pro robotic-
ké platformy. Jako další funkce uvedeme například interaktivní vytvoření editoru
pomocí uživatelského rozhraní, realistické stínování a světlo v 3D modelech, před-
nastavené modely robotů, široká škála objektů různých tvarů i terénů, TCP/IP
komunikace nebo přímá kontrola nad fyzikálními parametry v modelu.

3.3.3 Microsoft Robotics Developer Studio

Microsoft Robotics Developer Studio [21] je komerční nástroj. Kromě simulací
slouží i k programování reálných robotů. Poskytuje framework, který může být
aplikován na široké spektrum robotů převodem kódu do reálných robotů. Obsahu-
je širokou podporu asynchronního programování. Dále používá speciální vizuální
programovací jazyk, pomocí kterého lze jednoduše vytvářet robotické aplikace
pouze přetahováním grafických prvků, které mohou být následně převedeny do C#.

Pro účely simulace obsahuje Visual Simulation Enviroment, neboli prostředí
pro simulování a testování robotických aplikací. Používá nástroj implementující
fyziku ve 3D prostředí. Pomocí vzorových modelů a prostředí lze testovat aplikace
v rozmanitých 3D virtuálních prostředích.

3.3.4 V-REP

V-REP [22] je také komerční simulátor s integrovaným vývojovým prostředím.
Je založený na distribuované architektuře, kdy může být každý objekt ovládán
pomocí vloženého skriptu, zásuvného modulu, nebo vzdáleného klienta. Výhodou
tohoto simulátoru je především velká škála programovacích jazyků. Lze použít
jazyky C/C++, Python, Java, Lua, Matlab nebo Urbi. Opět implementuje reál-
nou fyziku. Podporuje částice, pomocí kterých lze simulovat např. proudění vody
nebo vzduchu.

Používá se na rychlé vývoje algoritmů, průmyslovou automatizaci, nebo rychlé
vytváření prototypů a jejich ověřování.
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4. Modelování robotů a prostředí
Zachytit reálný svět pomocí modelu tak, aby byly zachovány všechny důležité
faktory, je velmi obtížné a náročné na výpočet. Budeme se proto snažit zachytit
pouze ty nejdůležitější faktory ovlivňující výpočet a to použitím vhodných apro-
ximací nebo úplným zanedbáním méně podstatných věcí, které mají na výsledek
pouze minimální dopad. Budeme se snažit navrhnout univerzální model robotů a
okolního prostředí, který bude mít správnou míru abstrakce pro zkoumání vlivu
PSO a jeho alternativ pří úkolu hledání cíle v neznámém prostředí.

4.1 Entity modelu

4.1.1 Svět

Celé modelování bude probíhat na mřížce m × n. Body mřížky budou dvojího
druhu - volný prostor, stěna. Tento přístup nám dovolí modelovat překážky libo-
volného tvaru. Každý bod mimo mřížku odpovídá stěně. Svět spravuje všechny
ostatní entity.

4.1.2 Roboti

Nyní popíšeme, jak v našem modelu budeme reprezentovat roboty a jaká budou
mít omezení. V případě skupiny robotů se nabízí dva základní přístupy, jak je
můžeme modelovat. Buďto makroskopický, kde budeme modelovat celou skupinu
jako celek, nebo mikroskopický, kde se se na každého robota díváme zvlášť [14].
Pro naše potřeby bude výhodnější použít mikroskopické modelování.

Budeme uvažovat roboty ve tvaru kruhu, a to nejen proto, že spoustu reálných
robotů opravdu takový tvar má, ale také proto, že to výrazně zjednoduší kontrolo-
vání kolizí. Robot se bude umět pohybovat po mřížce rovnoměrným přímočarým
pohybem a otáčet se o libovolný úhel na místě. Zrychlení a zpomalení na konci
pohybu a při otáčení bude zanedbáno. Stejně tak některé okolní vlivy jako pod-
kluzování kol a odpor vzduchu atd., které sice mohou být někdy významné, ale
příliš by komplikovaly náš model.

Obecně je velmi obtížné simulovat senzory robotů, protože v reálu velmi zá-
leží na detailech prostředí, proto budou roboti disponovat pouze zjednodušenými
dotykovými senzory. Ty budou umístěny na obvodu robota a dokážou poznat
zda se přímo pod nimi nachází stěna nebo volný prostor a podle toho zahlásí
kolizi. Pro sofistikovanější objíždění překážek budou roboti volitelně vybaveni la-
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serovým scannerem, který dokáže vrátit pole vzdáleností od blízkých překážek.
Tento scanner bude snímat kruhovou výseč odpovídající danému zornému úhlu.
Tento úhel si rozdělí na určitý počet částí, do každé vyšle paprsek a pokud je
ve vzdálenosti menší než nějaké d překážka, pak vrátí její vzdálenost, jinak vrátí
hodnotu nekonečno. Zda paprsek protne překážku se zjistí tak, že si zvolíme na
paprsku určitý počet bodů, které zkontrolujeme. Roboti budou moci v libovolném
cyklu zjistit hodnotu ze senzorů detekující cíle, neboli hodnotu účelové funkce f .

Musíme si také zvolit měřítko, jak budou roboti velcí relativně k mřížce. Tato
velikost nemá příliš velký vliv na chod celé simulace. My jsme se při implementaci
simulátoru, kdy jsme umísťovali roboty do mapy a zkoumali chování měřítek,
rozhodli, že velikost robotů bude pevná a to 18 jednotek.

4.1.3 Cíle

Naším úkolem je zachytit různé scénáře robotického vyhledávání. V každém scé-
náři však může mít cíl jinou podobu. V reálu to může být např. nějaký zdroj
světla, mina ukrytá pod povrchem, mobilní telefon atd. V našem modelu bude
cíl bezrozměrný objekt, který je umístěn v mřížce. Cíl bude disponovat intenzi-
tou I a na předmět ve vzdálenosti d bude působit intenzita I

d2 . Konkrétně pokud
budeme mít robota na souřadnicích [xR, yR] a cíl na [xT , yT ], bude

f = I

(xT − xR)2 + (yT − yR)2

V našem modelu budeme uvažovat i cíle, které s časem mění svoji pozici a také
možnost použití více cílů s různými intenzitami. Pokud budeme uvažovat pohy-
bující se cíl, tak bude provádět dva jednoduché kroky po celou dobu simulace.
Nejprve si vybere náhodné místo na mapě a poté se na něj bude pohybovat kon-
stantí rychlostí.

Při hledání více cílů nastává problém. My budeme předpokládat, že vyza-
řovaná intenzita je pro všechny cíle stejná a cíle mezi sebou nelze odlišit. Tento
předpoklad neplatí např. pro práci [3], kde každý cíl byl jednoznačně identifikova-
telný. V [4] jsou zase roboti vybaveni čtyřmi senzory, na každé straně mají jeden.
Poté jsou rozděleni do pevného počtu skupin, které nezávisle na sobě začnou vy-
hledávat cíl. My ale neuvažujeme tyto směrové senzory, ani rozdělení do skupin
při inicializaci, tedy toto řešení také nepřichází v úvahu. My tedy budeme hledat
cíle stejným způsobem jako při při použití jednoho cíle, pouze budeme muset
roboty nějak rozptýlit, aby byli schopni najít co nejvíce cílů. Nyní popíšeme jak
se měří intenzita více cílů.

Nechť C je počet cílů a Ii je intenzita i-tého cíle a [xTi
, yTi

] je souřadnice i-tého
cíle. Potom pro robota na souřadnicích [xR, yR] bude celková naměřená hodnota
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rovna:
f =

∑C

i=1
Ii

(xTi
− xR)2 + (yTi

− yR)2

4.2 Algoritmus robotů

Již bylo popsáno, co jsou roboti a jaká jsou jejich omezení. Budou převzaty všech-
ny modifikace PSO uvedené výše. Nyní bude podrobněji popsán a představen celý
algoritmus, podle kterého roboti hledají cíl v námi popsaném modelu.

4.2.1 Proměnné a konstanty

Nejprve zavedeme několik důležitých pojmů, které budeme v této a další části
používat.

Definice. Cyklus je nejmenší diskrétní krok algoritmu.

Celá simulace bude probíhat v cyklech. Během jednoho cyklu provedou roboti svůj
jeden diskrétní pohyb. Jedná se o stejný cyklus, kterým jsme aproximovali jeden
pohyb robota z PSO algoritmu. V cyklech budeme měřit rychlost konvergence
celé simulace.

Definice. MaxPohybCyklu je počet cyklů, které robot stráví pohybem z aktuální
pozice na pozici vrácenou PSO algoritmem.

Toto číslo je během celé simulace konstanta, protože předpokládáme, že každý
pohyb trvá stejně dlouho. Další možnost by byla, že roboti pojedou celou dobu
konstantní rychlostí. Tím ale ztratíme synchronizovanou variantu PSO, kdy ro-
boti provádí stejné úkony ve stejný čas a také rychlost robotů by neodpovídala
rychlosti z PSO algoritmu, proto se touto variantou nebudeme zabývat.

Definice. MaxOtacCyklu je počet cyklů, které robot stráví otáčením z aktuál-
ního směru do nového směru.

Podobně jako u předchozího bodu, i zde předpokládáme konstantní počet cyklů
strávených otáčením. Roboti by se také mohli otáčet konstantní rychlostí, ale ze
stejných důvodů zvolíme tuto variantu.

Definice. CilovaFitness Je hodnota účelové funkce, kdy je cíl označen jako na-
lezen.

V našem modelu budeme předpokládat, že roboti umí zjistit, zda už jsou u cíle.
Toho nejsnáze docílíme tak, že roboti budou umět zjistit jak velkou intenzitu
potřebují naměřit, aby mohli ohlásit konec hledání.
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Definice. Iterace Jednou iterací budeme rozumět jednu iteraci PSO, která trvá
MaxPohybCyklu + MaxOtacCyklu.

Pokud by roboti vždy vykonávali iterace synchronně, potom by mělo smysl měřit
rychlost konvergence v iteracích.

Definice. DispIteraci udává, kolik iterací bude trvat disperze robotů.

Vždy na začátku simulace, budou roboti provádět nezáporný počet iterací disper-
ze, během kterých se rozptýlí po prostoru.

Definice. MaxRychlost je maximální rychlost, kterou se může robot pohybovat
během vyhledávání.

Tento parametr budeme hlídat již ve výpočtu dalšího kroku PSO algoritmu. Při-
dáme jednoduchou podmínku po vypočtení nové rychlosti popsané v algoritmu
2. Funkce Normalizuj provede normalizaci na vektoru, který dostane jako para-
metr, tzn. zachová směr, ale změní velikost na 1.

Algoritmus 2 Normalizace rychlosti PSO algoritmu
if rychlost > MaxRychlost then

Normalizuj(rychlost)
rychlost = rychlost ∗MaxRychlost

end if

Definice. DispRychlost je maximální rychlost, kterou se může robot pohybovat
během provádění disperze.

Abychom mohli lépe regulovat rychlost robotů, kterou se rozptylují po prostoru,
rozhodli jsme se odlišit rychlost, kterou se pohybují během této části algoritmu
a během vyhledávání.

Definice. KomVzdalenost udává, na jakou dálku jsou roboti schopní komuniko-
vat.

Předpokládáme tedy kruhovou oblast, v které je robot schopen vysílat a přijímat
zprávy od ostatních robotů.

4.2.2 Stavy a akce robotů

Budeme rozlišovat 2 různé typy stavů robota Stav a Akce které si robot udržuje:

• Stav ∈ {stani, pohyb, rotace, vypocet} - Stav říká, kterou z vypsaných čin-
ností robot právě provádí.
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• Akce ∈ {disperze, normal, vyhybani, konec} - Určuje, v které logické fázi
se nachází. Tento stav je zde přidán pro potřeby disperze robotů a objíždění
překážek.

4.2.3 Částice

Každý robot bude mít na začátku přidělenou částici, kterou informuje o své poloze
a hodnotě účelové funkce f . Tato částice poskytuje několik metod pomocí kterých
komunikuje s robotem a provádí kroky PSO algoritmu z kapitoly 2.1. Zde bude
uveden jejich seznam.

• PosliAktualizaci(fitness, aktualniPozice) - Tuto metodu volá robot a jed-
noduše tím aktualizuje vnitřní stav částice. Navíc pokud je fitness větší než
aktuální hodnota pbest, uloží pozici a fitness jako novou nejlepší pozici na-
měřenou částicí. To odpovídá druhému kroku PSO algoritmu.

• PosliHodnotuOkoli(fitness, poziceOkolnihoRobota) - Funguje obdobně ja-
ko předchozí metoda, pouze aktualizuje nejlepší pozici naměřenou v okolí,
pokud získá lepší. Metoda je volána vždy když přijde zpráva od jiného ro-
bota. Jedná se o implementaci třetího kroku PSO algoritmu.

• ZjistiDalsiPozici - Provede čtvrtý krok PSO algoritmu a spočítá novou
pozici.

4.2.4 Inicializace

Nyní předpokládejme, že již máme nějaký terén, v něm cíl a chceme provést
simulaci. První otázka je, kam umístit roboty. Jsou v zásadě dvě hlavní možnosti.
V PSO se předpokládá, že částice jsou náhodně rozmístěné po prostoru, proto
první možnost bude rozmístit roboty náhodně. To by mohlo odpovídat např.
vzdušnému výsadku, kdy se roboti více či méně rovnoměrně rozprostřou. Ovšem
častější scénář je, že roboti začínají všichni v jedné malé oblasti. My budeme
uvažovat obě možnosti a obě budou testované. Již při inicializaci je důležité, aby
roboti nebyli vygenerováni do stěny, nebo přes sebe, proto je už v této části
důležité kontrolovat kolize.

4.2.5 Disperze robotů

Disperze robotů je metoda, která pomáhá skupině robotů vzdálit se od sebe
a pokrýt terén. Pokud bychom uvažovali, že roboti začínají na jednom místě,
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může být výhodné použít tuto metodu ještě před zahájením vyhledávacího al-
goritmu. Použijeme pouze nejzákladnější způsob implementace velice podobný
RandomWalk z [12]. Budeme předpokládat, že každý z robotů má na začátku
náhodný směr. Disperze spočívá v tom, že během rotace robota se každý robot
otočí o náhodný úhel mezi -10◦ a 10◦. Malý úhel je zvolen proto, aby roboti ne-
jezdili např. do kruhu. Disperze robotů je v našem modelu volitelná a je možná
pouze před zahájením hledání ihned po inicializaci. Při provádění disperze mají
roboti nastavenou proměnnou Akce ← disperze. Každý robot provádí disperzi
DispIteraci a protože iterace každého robota trvá stejně cyklů, neporušuje to
náš model synchronizované varianty algoritmu.

4.2.6 Popis jedné iterace

V algoritmu 3 je zjednodušeně popsána jedna iterace robota. Robot se rozhoduje
co má v dané situaci provádět primárně podle aktuálního stavu.

Komentář k algoritmu: Tento algoritmus bude volán pokaždé, když bude
potřeba provést jeden diskrétní krok robota. Díky skutečnosti, že se rozhoduje
podle aktuálního stavu a nikoliv např. podle toho, který krok PSO právě vyko-
náváme, lze provést i nesynchronizovanou verzi algoritmu. Funkce PohybujSe a
OtacejSe si nejprve rozdělí pohyb nebo rotaci na malé části a v každém cyklu
se o tuto část robot pohne nebo otočí. Ostatní funkce jsou podrobněji popsány v
algoritmu 4.

Vedle provádění hlavního výpočtu, jak bylo nyní popsáno, robot naslouchá
zprávám od ostatních robotů a každou takovou zprávu přepošle částici metodou
PosliHodnotuOkoli, aby si mohla aktualizovat svůj stav.

4.2.7 Režim vyhledávání

Pokud má robot nastaveno Akce = normal, potom probíhá stěžejní část algorit-
mu a to vyhledávání cíle. K tomu je používaný již zmiňovaný odkaz na částici.
Tato část opět probíhá podle algoritmu iterace a ve funkci ZjistiDalsiPozici

je zjištěna pozice pomocí částice. Ta je informovaná o polohách a fitness okol-
ních robotů i robota, ke kterému patří, tedy podle PSO algoritmu spočítá novou
pozici.

4.2.8 Kolize s překážkou

Pomocí dotykových senzorů bude robot informován, zda došlo ke kolizi s překáž-
kou. Překážka může být stěna v terénu nebo další robot. Tento druh kolize nebude
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Algoritmus 3 Jedna iterace robota
if Akce = konec then

return
end if
switch Stav do

case vypocet

cyklus← 0
ZjistiDalsiPozici

Stav ← rotace

case rotace

while cyklus ≤MaxOtacCyklu do
OtacejSe

cyklus← cyklus + 1
end while
cyklus← 0
Stav ← pohyb

case pohyb

while Cyklus ≤MaxPohybCyklu do
PohybujSe

cyklus← cyklus + 1
ZkontrolujLaseroveSenzory

end while
AktualizujF itness

Stav ← vypocet

end switch
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Algoritmus 4 Pomocné funkce
function ZjistiDalsiPozici

switch Akce do
case normal

dalsiPozice← castice.ZjistiDalsiPozici

case disperze

dalsiPozice← ZjistiDalsiPoziciPodleAlgoritmuDisperze

case vyhybani

dalsiPozice← ZjistiDalsiPoziciPodleAlgoritmuV yhybani

case konec

stav ← stani

dalsiPozice← 0
end switch
return dalsiPozice

end function

function ZkontrolujLaseroveSenzory

if LaseroveSenzoryZaznamenalyKolizi then
Akce← vyhybani

Stav ← vypocet

end if
end function

function AktualizujF itness

fitness← ZmerFintess

if fintess ≥ cilovaF itness then
Stav ← vypocet

Akce← konec

end if
castice.PosliAktualizaci(fitness, aktualniPozice)
PosliAktualizaciDoEteru(fitness, aktualniPozice)

end function
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mít na algoritmus příliš velký vliv. Pouze se vektor pohybu pamatující si o kolik
se robot pohne v každém cyklu otočí. Otočení bude o náhodný úhel mezi 120◦

a 180◦. Díky náhodnosti se robot jednoduše nezacyklí před překážkou a protože
je úhel vždy menší než 180◦, bude robot schopen objet i mnoho typů překážek.
Pokud byla zjištěna kolize s robotem, budou oba roboti v kolizi informování a
oba vektory rychlosti tímto způsobem otočeny.

4.2.9 Použití laserových senzorů

V obecné charakterizaci robotů bylo popsáno, jakým způsobem robot získává da-
ta z laserového scanneru. Každých několik cyklů během pohybu tedy dostanou
roboti volitelně data z tohoto scanneru ve funkci ZkontrolujLaseroveSenzory. Z
těchto dat si robot spočítá, zda je ve směru jeho pohybu překážka. Pokud ne, po-
kračuje dál v pohybu. Pokud ano, nastaví Akce ← vyhybani a Stav ← vypocet.
V tento moment ztratíme synchronizovanost algoritmu, protože iterace již nemusí
trvat stejně dlouho, neboť jsme právě skočili na její začátek. Ovšem pokud za-
chováme počitadlo cyklů a vždy po uplynutí CelkemCyklu budeme informovat
částici a ostatní roboty o naměřených hodnotách, tak algoritmus hledání cíle bude
dál fungovat, neboť se roboti pravidelně informují o fitness sousedů, stejně jako
dostávají informace od sousedů.

Nyní jsme ve stavu vypocet a ZjistiDalsiPozici musí vrátit pozici, která bude
využívat naměřených dat z laserového senzoru a pokusí se vyhnout překážce.
Při objíždění se budou roboti pohybovat svoji maximální rychlostí. Nyní bude
naznačeno, jak taková pozice bude určena:

Předpokládejme pole indexované úhly, přičemž v každém prvku pole je ucho-
vávána vzdálenost od překážky. Jak takové body budou vypadat je zobrazeno na
obrázku 4.1. Vezmeme jeden z bodů, který byl určen jako kolizní bod. V tomto
bodě musí být překážka. Najdeme proto bod překážky ležící nejvíce vlevo a nej-
více vpravo. To odpovídá nalezení posledního levého a pravého indexu od indexu
kolizního bodu, který nemá hodnotu nekonečno. Robot se pak vydá k té straně
překážky, kde je nutné menší otočení. Pro předcházení zacyklení bude robotům
přidána proměnná určující, zda zvolili naposled pravou nebo levou stranu pře-
kážky, a pokud bude tato proměnná nastavená, příště se rozhodne pro stejnou
stranu nehledě na úhel. Tato proměnná bude vynulována každých několik cyklů.
Robot si tedy vybere stranu překážky, ke které pojede. Kdyby ale jel přímo ve
směru rohu této překážky, opět by došlo ke kolizi. Robot tedy nepojede přímo do
rohu, ale kousek vedle rohu o nějakou pevnou vzdálenost.
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Obrázek 4.1: Vizualizace laserových paprsků, které zachytily překážku.

4.2.10 Konec algoritmu

V našem modelu budeme předpokládat, že roboti mají informaci, jak musí být
záření silné, aby mohli ukončit hledání. Tedy stačí, aby se dostal na určitou
vzdálenost k cíli. Ale protože roboti měří intenzitu cíle vždy na konci iterace,
robot může skončit hledání jen v tomto momentě. Pokud tedy obdrží informaci, že
našel cíl, tak se se robot přepne do Akce← konec a Stav ← stani a pošle pozici
ostatním robotům. V našem případě budeme uvažovat, že nechceme cíl pouze
lokalizovat, ale např. k němu i dopravit nějaký náklad. Takto jsme se rozhodli
především kvůli tomu, že při zkoumání rychlosti konvergence algoritmu zamezíme
častým náhodným nálezům cíle jedním robotem. Algoritmus tedy skončí, když
dané procento robotů P najde cíl.

4.2.11 Metrika algoritmu

Nezajímá nás nejen za jak dlouho algoritmus skončí, ale i jak dobře si vede v prů-
běhu hledání. Proto je nutné zavést určitou metriku. V [14] se používá metrika
nejbližší naměřené pozice a metrika průměrné pozice celého hejna. Protože nás
bude hlavně zajímat dané procento robotů, které musí dokončit, zvolíme násle-
dující metriku:

Nechť r je robot a [xR, yR] je jeho souřadnice a nechť [xTi
, yTi

] je souřadnice
i-tého cíle. Pak rd = min

i
{

√
(xTi
− xR)2 + (yTi

− yR)2}. Dále nechť M je množina
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obsahujících P % robotů s největším rd. Pak metrika M pro nás bude:

M =
∑

r∈M
rd

Jinými slovy metrika je součet vzdáleností od nejbližšího cíle nejlepších P%
robotů.
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5. Simulace
V této kapitole nasimulujeme model z předchozí kapitoly. Nejprve je nutné zvolit
software, v kterém budeme provádět simulaci. Již jsme popsali několik simulátorů.
Ne všechny by ovšem byly ideální na implementaci našeho modelu. Např. Micro-
soft Robotics Developer Studio je orientováno spíše na použití reálných robotů.
Z těchto simulátorů by nejvíce připadal v úvahu komplexní simulátor Webots .
Přesto jsme se rozhodli naimplementovat vlastní software místo použití již exis-
tujících a to z těchto důvodů:

• Webots je komerční software, naším cílem je vyvinout software volně šiři-
telný s dostupným zdrojovým kódem.

• Naše práce se zabývá pouze algoritmem PSO na robotické vyhledávání, tedy
bychom využili jen malou část z ostatních simulátorů, které jsou navrženy
pro univerzální použití, proto bude lepší vyvinout specializovaný software.

• Pokud si uživatel nepříliš zběhlý v programování chce namodelovat vlastní
scénář, stráví mnoho času čtením dokumentace a učením se s programem
jako je Webot. Oproti tomu náš software bude obsahovat uživatelské roz-
hraní přímo věnované faktorům důležitých přímo pro simulaci při použití
PSO algoritmu, které bychom v simulátorech implementovali jen obtížně.

Vytvoření vlastního softwaru má ovšem i nevýhody. Např. nedosáhneme tako-
vé realističnosti simulace a možností senzorů a prostředí, ovšem pro naši míru
abstrakce to bude dostačující.

Z těchto důvodů bylo cílem vyvinout simulátor specializovaný na PSO s jed-
noduchým uživatelským rozhraním pro nastavení velkého množství parametrů
algoritmu a prostředí, jehož vlivy budou zkoumány v této práci. Nejprve otes-
tujeme obecné faktory jako počet robotů nebo komunikační vzdálenost, které
byly už testovány např. v [14]. Dále budeme zkoumat faktory jako větší počet
cílů, nebo pohybující se cíl, přičemž budeme navrhovat zlepšení vyhledávacího
algoritmu.

5.1 Simulátor

Nyní popíšeme zmiňovaný simulátor vytvořený k provádění pokusů. Podrobná
dokumentace je v přiloženém CD, zde napíšeme pouze jednoduchý popis. Simulá-
tor je napsaný v jazyce C# a pro grafické znázornění byl použit framework XNA.
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Obrázek 5.1: Hlavní formulář simulátoru.

Běží pod platformou Windows. Program umí odsimulovat všechny aspekty po-
psané v minulé kapitole. Dokáže běžet ve dvou základních režimech. V grafickém
režimu pro znázornění celé simulace a ve výpočetním pro rychlý výpočet něko-
lika simulací za sebou se stejnými parametry. Mezi těmito režimy se přepíná v
úvodním okně, které slouží mimo jiné i pro nastavení parametrů celé simulace.
Uživateli bude umožněno simulovat více skupin robotů najednou a to kvůli poho-
dlnějšímu pozorování především v grafickém režimu. K dispozici je několik map,
mezi kterými si může uživatel vybírat. Některé mají překážky, jiné ne.

V úvodním okně (obrázek 5.1) najde uživatel také základní nastavení para-
metrů, jako je kontrolování kolizí, počet robotů, počet skupin, které se budou
najednou simulovat, počet cílů, počáteční souřadnice robotů, výběr map a seed
pro inicializaci náhodného generátoru. Odtud se lze také dostat do tří různých
nastavení. První je nastavení parametrů skupin robotů, druhým je nastavení pa-
rametrů cílů a třetím je nastavení parametrů rychlé simulace.

Je k dispozici také editor map, který dostane matici obrázků ve formátu png
a vytvoří z nich novou mapu, kterou stačí pouze zkopírovat do adresáře map
v programu. Simulátor při instalaci obsahuje několik map, další mapy si může
uživatel vytvořit pomocí tohoto editoru map. Každá mapa může a nemusí obsa-
hovat kromě samotné textury, která se vykresluje na výstup, i takzvanou „path“
texturu. Tato textura je potom použita pro vytvoření překážek. Každý pixel v
path textuře pak má tyto tři interpretace: pokud má pixel hodnotu šedé barvy,
tedy RGB = (128, 128, 128), pak se jedná o volné políčko. Pokud je zde červený
pixel RGB = (255, 0, 0), pak se jedná o cíl a každá jiná barva je překážka. Pokud
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Obrázek 5.2: Mapa Obstacles

uživatel mapě nenastaví path texturu, pak zde nejsou žádné překážky. Každá
mapa ale musí mít obrázkovou texturu, která se bude vykreslovat. Tato textura
může být stejná jako path textura. Pokud není stejná, pak lze vytvořit graficky
zajímavou mapu, kdy např. na místě překážek budou kameny.

Přidávání cílů do map je pouze volitelné. Je umožněno, aby si uživatel mohl
nastavit cíle na pevné pozice v dané mapě. Uživatelské prostředí totiž dovoluje
nastavit pozice cílů ručně. Program umožňuje použití až pěti cílů. Pokud jsou cíle
zaneseny přímo v mapě, vezme se prvních pět červených pixelů, které program
najde při procházení textury po řádcích zleva doprava, kdy se začíná řádkem úplně
nahoře. Pokud takové cíle nejsou nalezeny, používají se hodnoty nastavitelné v
programu.

Jednotlivé obrázkové a path textury musí být menší než 2000 pixelů. Lze
nastavit, aby se celá mapa nakopírovala ve vodorovném nebo svislém směru. Tím
lze jednoduše vytvářet velké mapy.

Zde je popis dodávaných map, které budeme používat při simulaci:

• JustWhite - Mapa o rozměrech 5600x5600 pixelů neobsahující žádné překáž-
ky. Path textura mapy je shodná s obrázkovou texturou. Tato mapa bude
používána na nejzákladnější simulace.

• Obstacles - Mapa o rozměrech 16000x14400 pixelů obsahující překážky os-
trých i oválných tvarů. Tato mapa bude sloužit pro složitější simulace s
překážkami. Část této mapy je zobrazena na obrázku 5.2.

• Grass - Mapa o rozměrech 13440x13400 pixelů obsahující překážky oblých
tvarů. Tato mapa má rozdílnou texturu pro vykreslování zobrazující terén s
trávou a kameny. Path textura této mapy není shodná s obrázkovou textu-
rou. Překážky jsou v této textuře vykresleny jako kameny. Část této mapy
je zobrazena na obrázku 5.3.
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Obrázek 5.3: Mapa Grass

Všechny parametry programu se ukládají a jsou znovu načteny při opětovném
spuštění programu. V nastaveních jsou k dispozici tlačítka, která vrátí původní
parametry.

5.2 Jednotlivé simulace a modifikace

V této sekci prozkoumáme faktory ovlivňující PSO i robotické vyhledávání. Vyu-
žijeme k tomu našeho simulátoru, který implementuje námi popsaný model. Na
základě těchto pokusů budeme schopni vyvodit závěry o chování celého algoritmu
v daných podmínkách. Dále navrhneme modifikace, které zlepší chod celého algo-
ritmu. Tyto pokusy budou mimo jiné sloužit k předvedení možností a funkcionalit
simulátoru.

Data budeme získávat dvěma způsoby. Buďto provedeme několikanásobnou
simulaci a výsledky získáme ve výstupním souboru, nebo využijeme grafického
okna k pozorování chování robotů. Následně budeme prezentovat výsledky, popř.
navrhneme zlepšení k dosažení lepšího chování. Při těchto zlepšeních pouze pře-
píšeme těla metod, které poskytuje částice a byly vypsány v části 4.2.3.

Každá simulace bude testována při různých nastavení parametrů. Můžeme
testovat chování daného faktoru při zapnutých a vypnutých kolizích, při použití
laserových senzorů nebo pouze klasických dotykových atd.

Nyní uvedeme seznam parametrů jež budou použity v každé simulaci pro poz-
dější zopakování. Při testování určitého faktoru bude tento parametr změněn a
bude vždy uvedena nová hodnota. V tabulce 5.1 jsou základní parametry PSO, v
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Parametr Hodnota
c1 0.5
c2 0.2
w 0.6
max v 350

Tabulka 5.1: Defaultní PSO parametry

Parametr Hodnota
MaxOtacCyklu 30
MaxPohybCyklu 120
DispIteraci 3
MaxRychlost 350
DispRychlost 300
KomVzdalenost 10000
Počet robotů 20
Počet skupin 1
Začínat na jednom místě Ano
Laserové senzory Ne
Kolize s roboty Ne
Kolize s překážkou Ano
Souřadnice startu (2100,2100)

Tabulka 5.2: Parametry robotů

tabulce 5.2 jsou uvedeny parametry týkající se robotů a v tabulce 5.3 jsou ostatní
parametry nastavitelné přes uživatelské prostředí simulátoru. Ještě přidáme ta-
bulku s parametry senzorů 5.4, které se ale nedají přímo nastavit skrz uživatelské
rozhraní. Vždy bude explicitně uvedeno jméno mapy, na které jsme pokus prová-
děli. Všechny parametry uvedené v tabulkách odpovídají základnímu nastavení
simulátoru po prvním spuštění.

5.2.1 Počet robotů

Počet robotů je jedním z nejdůležitějších faktorů při kolektivním robotickém vy-
hledávání. Naše hypotéza je, že s větším počtem robotů konverguje algoritmus
rychleji. Nejprve otestujeme chování PSO algoritmu v závislosti na počtu robotů,
poté navrhneme vylepšení, které otestujeme ve stejných podmínkách. Nastavíme
počáteční pozici na (4000, 4000) a zvolíme mapu bez překážek „JustWhite“ z na-
šeho simulátoru. Kolize s prostředím necháme zapnuté. Tím dostaneme dostatek
prostoru v kterém se roboti budou moci pohybovat. V této části však nebudeme
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Parametr Hodnota
Seed 10
Počet cílů 1
Intenzita cílů 10000
Cíle používají souřadnice v mapě Ano
Souřadnice prvního cíle (400,200)
Robotů nutných k dokončení 70 %
Maximum simulovaných cyklů 100000 %
Počet simulací 50 %

Tabulka 5.3: Ostatní parametry

Parametr Hodnota
Zorný úhel 240◦

Počet paprsků 30
Maximální dosah 150
Kontrolních bodů na paprsku 20

Tabulka 5.4: Parametry senzorů

zkoumat scénář, kdy jsou roboti rozprostřeni po prostoru. Činíme tak proto, že
konvergence algoritmu potom může velmi záležet na velikosti mapy a komunikač-
ní vzdálenosti. Proto necháme robotům nastaveno, aby začínali v jedné oblasti.
Počet robotů nutných k dokončení nastavíme na 40 %, protože nám půjde hlavně
o objevení cíle, ne o úspěch co největšího počtu robotů.

PSO a Počet robotů

Začneme testováním jednoho robota a postupně budeme přidávat až do počtu
dvacet. Při dvou robotech vyzkoušíme chování při vypnutých i zapnutých kolizích
robotů. Další pokusy budeme provádět pouze se zapnutými kolizemi robotů. Oče-
káváme, že při malém počtu robotů bude algoritmus konvergovat velmi pomalu.

Výsledek: Při použití jednoho robota je situace v jakémkoliv nastavení to-
tožná. Robot zůstane na místě a nikam se nepohybuje.

Pro 2 roboty s vypnutými kolizemi robotů nám z 50 simulací vyšlo, že ani
jednou nebyli roboti schopni najít cíl. Naopak se zapnutými kolizemi roboti našli
cíl průměrně za 16801 cyklů se směrodatnou odchylkou 3041.

Výsledky pro 3 až 20 robotů jsou zobrazeny na obrázku 5.4. Graf ukazuje prů-
měrný počet cyklů, kdy dané procento robotů dokončilo a směrodatné odchylky
z celkových 50 provedených pokusů.

Vyhodnocení: Fakt, že jeden robot zůstane stát na místě je způsoben tím,
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Obrázek 5.4: Počet robotů a doba dokončení PSO algoritmu se směrodatnými
odchylkami.

že lokální i globální maximum funkce je na jedné pozici a to přímo na aktuální
pozici robota.

Abychom odhalili proč 2 roboti bez vypnutých vzájemných kolizí také nedo-
končí, podíváme se na grafický výstup simulace. Problém je ihned zřejmý. Protože
roboti neřeší kolize, tak se za několik tisíc cyklů stane, že roboti jezdí v jedné
přímce a pouze se předhánějí, přičemž jejich rychlost klesá. Za dalších pár cyklů
dojde k jejich úplnému zastavení na témže místě a potom je situace totožná jako
s jedním robotem. Hlavním problémem je to, že roboti splynou dohromady. To je
způsobeno tím, že roboti mají vypnuté kolize. V případě, že tyto kolize zapneme,
již nebylo problémem najít cíl, protože roboti vzájemným odrážením od sebe udr-
žují rychlost a stále provádějí nová měření. Robotům se zapnutými kolizemi ale
stále trvá poměrně dlouho najít cíl, což je patrné z grafického výstupu. Jakmile
se roboti dostanou k sobě, velmi se zpomalí jejich rychlost a drží se celou dobu
blízko sebe. To má za následek i nepříliš přesné určení směru.

Z grafu je patrné, že přidáváním robotů při počtu 10 a více již nedocílíme
znatelného zlepšení. Pokud se podíváme na grafický výstup, zjistíme, že příčina
tkví pravděpodobně ve faktu, že roboti se pohybují v jedné skupince. Další robot
se tedy stane členem této skupinky, do které přispěje svým měřením pouze když
se dostane v daný moment nejblíže cíli a to se neděje příliš často.

Shrnutí: Provedli jsme test PSO algoritmu, který v našem jednoduchém scé-
náři dopadl ne vždy úplně uspokojivě. Problémové byly hlavně situace s málo
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roboty. Nyní navrhneme zlepšení pro takovéto situace.

BacteriaInspired a počet robotů

Tento algoritmus je popsán např. v [17]. Jedná se o algoritmus inspirovaný bak-
terií. V algoritmu 5 je jeho jednoduchý popis. Budeme mu říkat BacteriaInspired
algoritmus. Pokud robot naměřil větší fitness než v předchozím měření, pokraču-
je stejným směrem. Jinak se vydá náhodným směrem. Vždy plnou rychlostí. V
programu stačí změnit algoritmus dané skupiny robotů v menu nastavení robotů
na Bacteria Inspired.

Algoritmus 5 BacteriaInspired algoritmus
fitness← ZmerFitness()
if fitness < StaraF itness then

vektor ← NahodnyV ektor()
Normalizuj(vektor)
vektor ← vektor ∗MaxRychlost

NovaPozice← AktulniPozice + vektor

end if
StaraF itness← fitness

Od tohoto algoritmu si slibujeme, že bude schopen úspěšně odsimulovat jed-
noho robota, protože se nestane, že by se zastavil na místě. Dále by mohl být
úspěšný např. v situaci dvou robotů, kteří konvergují v klasickém případě jen
velmi pomalu.

Budeme provádět stejné pokusy jako v předchozím případě, pouze s nastave-
ným algoritmem na BacteriaInspired. Otestujeme variantu se zapnutými kolizemi
robotů i prostředí. Protože roboti spolu nijak nekomunikují, a tedy jsou na sobě
nezávislí, očekáváme jen malé zlepšení při větším počtu robotů oproti PSO.

Výsledek: Z 50 simulací nám vyšlo, že jeden robot našel cíl průměrně za 10897
cyklů se směrodatnou odchylkou 7029. Pro dva roboty nám vyšla průměrná doba
8795 a směrodatná odchylka 4673. Výsledky pro více robotů vidíme na obrázku
5.5. V grafu jsou kromě průměrných dob dokončení zaznamenány i směrodatné
odchylky.

Zdůvodnění a srovnání: Z pozorování grafické simulace v případě jednoho
robota se dá usuzovat, že odchylka je poměrně velká díky tomu, že robot často
přeletí cíl, protože stále jede maximální rychlostí. Z výsledku je patrné, že jeden
robot používající algoritmus BacteriaInspired najde v průměru cíl o 35 % rychleji,
než dva roboti používající PSO se zapnutými kolizemi. Pro ověření jsme provedli
T-Test, který vyšel přibližně 1∗10−6 < 0.01, tedy se jedná o statisticky významný
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Obrázek 5.5: Počet robotů a doba dokončení BacteriaInspired a PSO algoritmu.

test. Odchylka v případě PSO je menší, protože PSO algoritmus vede roboty po
celou dobu zhruba stejným směrem jako je cíl.

Pokud bychom měli případ dvou robotů srovnat s klasickým PSO algoritmem,
dojdeme k závěru, že BacteriaInspired si v případě dvou robotů vede v průměrném
případě o 48 % lépe, což potvrzuje i T-Test blížící se nule.

Očekávání v případě více robotů se potvrdilo. Na rozdíl od PSO zde není vi-
dět znatelné zlepšení při větším počtu robotů. Stejně tak vidíme, že směrodatná
odchylka BacteriaInspired je několikanásobně větší, než při klasickém PSO. To je
nejspíše způsobeno tím, že roboti často přejedou cíl a může trvat dlouho, než se k
němu opět přiblíží. Tuto domněnku potvrzuje i grafický výstup. Pro přesnější po-
rovnání obou algoritmů jsme provedli T-Testy. Pro tři roboty vychází p-hodnota
T-Testu 0,61, tedy se jedná o statisticky nevýznamný test. Ovšem pro čtyři robo-
ty již vyšla p-hodnota 2∗10−4. Dostáváme tedy statistický významný test, kdy se
ukazuje klasické PSO výhodnější. Pro větší počet robotů jsme již další T-Testy
neprováděli, neboť z grafů vyplývá, že PSO je v průměrném případě vždy lepší
než BacteriaInspired.

Shrnutí: Na základě našich pokusů můžeme prohlásit, že BacteriaInspired se
vyplatí použít pouze pro menší počet robotů. Testovali jsme pouze jeden scénář,
kdy roboti začínají u sebe a v cestě nestojí překážky. Při tomto nastavení se
algoritmus ukázal v případě jednoho a dvou robotů rychlejší, pro tři roboty jsme
nemohli říct, který si vede lépe a pro více robotů již klasický PSO algoritmus
překonal BacteriaInspired. Tento algoritmus je vhodný použít v případě absence
komunikace mezi roboty.
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Motivace pro modifikaci: Hlavní slabinou PSO je to, že může lehce sklouz-
nout do stavu, kdy se roboti pohybují jen velmi pomalu. Slabinou BacteriaIn-
spired je fakt, že roboti nevyužívají informace z okolí a také můžou lehce přejet
cíl.

5.2.2 Modifikace PSOStuckAvoiding

Nyní představíme modifikaci PSO algoritmu a pojmenujeme ji PSOstuckAvoi-
ding. Jedná se o velmi jednoduchou modifikaci, která kombinuje PSO a Bacte-
riaInspired algoritmy. Ošetřuje případ, kdy se roboti pohybují moc pomalu a to
přidáním podmínky 6 do metody částice castice.ZjistiNovouPozici, která vrací
novou pozici podle čtvrtého kroku PSO algoritmu.

Algoritmus 6 Podmínka v PSOstuckAvoiding
Získej NovaPozice pomocí PSO algoritmu
if NovaPozice− AktualniPozice < MinRozdil then

vektor ← NahodnyV ektor()
Normalizuj(vektor)
vektor ← vektor ∗MaxRychlost

NovaPozice← AktulniPozice + vektor

end if

MinRozdil je konstanta, která kontroluje jestli se robot nepohybuje moc po-
malu a pokud ano, vydá se maximální rychlostí do náhodného směru. Po prove-
dení několika experimentů jsme se ji rozhodli zvolit pevně a to na hodnotu 10.
Tento algoritmus budeme používat i při dalších pokusech. Očekáváme, že přinese
zlepšení při menším počtu robotů, kdy dojde k jejich zpomalení a zároveň dosáhne
lepších výsledků při větším počtu robotů než BacteriaInspired.

PSOStuckAvoiding a počet robotů

Opět budeme testovat případ jednoho až dvaceti robotů. Neočekáváme příliš vel-
kou rychlost konvergence v případě malého počtu robotů, protože nebude příliš
využita schopnost komunikace. Přesto by měl být robot schopen dokončit. V
případě více robotů neočekáváme příliš velké zlepšení od klasického PSO.

Výsledek: Jeden robot dokončil v průměru za 14488 se směrodatnou odchyl-
kou 2799. Dva roboti našli cíl průměrně za 9583 cyklů se směrodatnou odchylkou
1573. V tabulce 5.5 jsou zaznamenány průměrné doby nalezení a směrodatné
odchylky v situaci jednoho a dvou robotů pro všechny tři algoritmy.

Výsledky pro tři a více robotů jsou zobrazeny na obrázku 5.6. Jsou zde srov-
nány všechny tři algoritmy.
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Algoritmus Průměrná doba Směrodatná odchylka
1 Robot PSO Nenalezeno -
1 Robot BacteriaInspired 10897 7029
1 Robot PSOStuckAvoiding 14488 2799
2 Roboti PSO bez kolizí Nenalezeno -
2 Roboti PSO s kolizemi 16801 3040
2 Roboti PSOstusckAvoiding 9583 1573
2 Roboti BacteriaInspired 8795 4673

Tabulka 5.5: Shrnutí analýzy dat s 1 a 2 roboty

Obrázek 5.6: Počet robotů a doba dokončení jednotlivých algoritmů se směrodat-
nými odchylkami.
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Vyhodnocení a srovnání: Očekávání se v případě jednoho robota potvrdilo.
Náš algoritmus se ale ukazuje horší než BacteriaInspired, což potvrzuje i T-Test.
Na rozdíl od klasického PSO byl však robot schopen dokončit. Dokonce předčil i
situaci s 2 roboty v PSO, což potvrzuje T-Test jehož p-hodnota vyšla 2 ∗ 10−4.

Co se týče případů dvou robotů, tak pokud bychom porovnávali PSO algorit-
mus se zapnutými kolizemi robotů s novým PSOStuckAvoiding algoritmem (také
se zapnutými kolizemi), dojdeme k závěru, že došlo ke znatelnému zlepšení. V
našem případě došlo k zlepšení v průměrném případě o 43 %. Potvrzuje to i pro-
vedený T-test, jehož hodnota je relativně velmi blízko nule a tudíž se jedná o
statisticky významný test. Pokud bychom měli tento výsledek srovnávat se situa-
cí s jedním robotem s BacteriaInspired algoritmem, dostaneme hodnotu T-testu
0.2, tedy je to statisticky nevýznamný test a nemůžeme říct, zda jsme si polepšili.
PSOstuckAvoiding se ale jeví stabilnější, protože má nezanedbatelně menší smě-
rodatnou odchylku. Při srovnání 2 robot BacteriaInspired s PSOstuckAvoiding
nám vyšla hodnota T-testu 0.27, tedy se opět jedná o statisticky nevýznamný
test a nemůžeme prohlásit ani jeden algoritmus za lepší.

PSOstuckAvoiding je v případě třech robotů v průměru až o 17 % rychlejší než
klasický PSO, což potvrzuje i hodnota T-testu blížící se nule, avšak s rostoucím
počtem robotů se tento rozdíl zmenšuje. Např. v případě 19 a 20 robotů byl tento
rozdíl pouze něco málo přes 3 % ve prospěch PSOstuckAvoiding. Pro porovnání
zda se jedná o statisticky významný rozdíl jsme v těchto dvou případech provedli
T-testy a pro 20 robotů nám vyšla hodnota 0.0097 a pro 19 robotů 0.0017, tedy
se jedná o statisticky významný test. Rozdíl je však velmi nízký a výsledky T-
Testů se pohybují kolem hladiny významnosti, tedy nelze s jistotou tvrdit, že
PSOStuckAvoiding přináší při více robotech znatelné zlepšení.

Z těchto úvah vyplývá, že PSOstuckAvoiding se za daných podmínek vypla-
tí použít místo PSO při nízkém počtu robotů, potom už se dají považovat za
srovnatelné.

Z grafu je dále patrné, že přidáváním robotů při počtu 10 a více již nedocílí-
me znatelného zlepšení ani v jednom algoritmu. Pokud se podíváme na grafický
výstup zjistíme, že příčina tkví pravděpodobně ve faktu, že roboti se v případě
PSO a PSOstuckAvoiding pohybují v jedné skupince. Další robot se tedy stane
členem této skupinky, do které přispěje svým měřením pouze když se dostane
v daný moment nejblíže cíli, což se neděje příliš často. To může být způsobeno
faktem, že v našem scénáři začínali roboti na jednom místě a provedou pouze 3
iterace disperze. Pokud by byli rozptýleni po mapě, pravděpodobně by nevznikla
takováto skupinka, v které se jedinec těžko prosazuje. Pak už ovšem rozhodují i
další faktory jako komunikační vzdálenost, kterou budeme nyní testovat.
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Obrázek 5.7: Komunikační vzdálenost robotů a počet cyklů dokončení algoritmů.

5.2.3 Komunikační vzdálenost

V této sekci budeme zkoumat, jak závisí vzdálenost, kterou jsou roboti schopni
komunikovat, na rychlosti konvergence algoritmů. Budeme vycházet ze základní-
ho nastavení algoritmu, jak bylo popsáno výše. Abychom mohli provádět přesnější
výpočty, potřebujeme větší mapu. Zvolíme mapu Grass. Bylo by nelogické tes-
tovat komunikační vzdálenost, pokud by roboti začínali na jednom místě. Buďto
můžeme použít algoritmus disperze a nastavit velký počet cyklů disperze, nebo
můžeme vysadit roboty rozptýlené po mapě hned na začátku. My zvolíme druhou
možnost a současně nastavíme počet cyklů disperze na 0. Dále necháme nastave-
ný počet robotů nutných k dokončení na 60 %, aby se nestávalo často, že budou
roboti vygenerováni blízko cíle a díky tomu bude hned zahlášen konec. Proto-
že máme větší mapu a roboty rozptýlené po mapě, zvolíme počet robotů 30 a
nebudeme tedy brát příliš v potaz výsledky minulého testu, protože náš scénář
nyní vypadá jinak. Ještě netestujeme vliv terénu, necháme tedy kolize s terénem
vypnuté.

Začneme na komunikační vzdálenosti 1000 a budeme zkoušet všechny vzdá-
lenosti až do 12000, kdy už by téměř všichni roboti měli komunikovat každý s
každým.

PSO a komunikační vzdálenost

Nejprve otestujeme klasický PSO algoritmus se zapnutými kolizemi robotů. Oče-
káváme, že se stoupající komunikační vzdáleností bude konvergence rychlejší.

Výsledek: Pro komunikační vzdálenost 1000, byli roboti schopni dokončit z
padesáti pokusů pouze 8-krát s průměrnou dobou 27105 cyklů. Ostatní hodnoty
jsou zobrazeny v grafu 5.7.
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Obrázek 5.8: Komunikační vzdálenost a srovnání PSO vs. PSOStuckAvoiding.

Vyhodnocení: Opět se projevila slabina klasického PSO, kdy při malém po-
čtu okolních robotů se roboti pohybují buďto příliš pomalu, nebo se nepohybují
v případě jednoho robota vůbec. To je také důvod, proč při komunikační vzdále-
nosti 1000 téměř nebyli schopni dokončit.

Z grafu je dále patrné, že se potvrdilo naše očekávání. Největší zlepšení je
při malých hodnotách komunikační vzdálenosti. Při hodnotách 4000 a víc již
nedochází k velkému zrychlování. To je způsobeno nejspíše tím, že každý robot
dokáže komunikační vzdáleností pokrýt většinu mapy.

PSOStuckAvoiding a komunikační vzdálenost

Nyní se podívejme, jak si povede námi představený PSOStuckAvoiding algorit-
mus.

Výsledek: Nyní byli schopni roboti dokončit v každém případě. Výsledky
srovnané s PSO jsou v grafu 5.8.

Vyhodnocení a porovnání algoritmů: Opět se ukázalo výhodné použití
PSOStuckAvoiding a to především v případě malé komunikační vzdálenosti.

V případě komunikační vzdálenosti 1000 se PSOStuckAvoiding ukazuje mno-
hem lepší, protože na rozdíl od PSO vždy doběhnul. Při porovnávání algoritmů při
vzdálenosti 2000 jsme použili T-Test, který vyšel 9 ∗ 10−4 ve prospěch PSOStuc-
kAvoiding, tedy se jedná o statisticky významný test a naše modifikace se zdá
rychlejší. V případě vzdálenosti 3000 vyšla p-hodnota T-Testu 0.2 a tedy nemů-
žeme prohlásit PSOStuckAvoiding za lepší. Z grafu je dále patrné, že při vyšších
vzdálenostech si již algoritmy vedly stejně.

Při porovnávání těchto algoritmů, si můžeme všimnout podobnosti s komu-
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nikační vzdáleností a počtem robotů. Malá komunikační vzdálenost odpovídá
spolupráci malého počtu robotů, kteří se rozdělí do skupinek, v kterých již vy-
hledávají samostatně. Tomu odpovídá i pozorování grafického výstupu.

BacteriaInspired a komunikační vzdálenost

Jelikož BacteriaInspired nepoužívá komunikaci robotů, byl by nesmysl testovat
tento algoritmus pro různé komunikační vzdálenosti. Nás však může zajímat, jak
si tento algoritmus vede se stejným nastavením oproti předchozím algoritmům.
Očekáváme, že by mohl předčit předchozí algoritmy v případě malých komuni-
kačních vzdáleností.

Výsledek: Algoritmus ve všech případech doběhl s průměrnou dobou dokon-
čení 17448 cyklů.

Vyhodnocení a srovnání: Jediný případ kdy můžeme prohlásit Bacteria-
Inspired za lepší, je v případě komunikační vzdálenosti a použití algoritmu PSO,
který nebyl schopen v mnoha případech dokončit. Dále pokud srovnáme Bacteria-
Inspired při této vzdálenosti při použití StuckAvoiding, tak nám vyjde p-hodnota
T-Testu 0.023. Tedy při hladině významnosti 0.01 se jedná o statisticky nevý-
znamný test. Ve všech ostatních případech se BacteriaInspired ukazuje horší.

5.2.4 Algoritmus disperze

Nyní provedeme několik pokusů, které by nám mohly pomoct s rozhodnutím,
zda se na začátku hledání vyplatí použít algoritmus disperze. Tento algoritmus se
používá v případě, že roboti začínají na jednom místě, tedy necháme nastaveno
robotům, aby začínali v jedné oblasti. Budeme postupně zvyšovat počet itera-
cí disperze. Nastavíme počáteční pozici na (7000, 7000), zvolíme mapu Grass a
nejprve vypneme kolize s prostředím. Dále zvolíme rychlost provádění disperze
na 350, aby se vyrovnala maximální rychlosti PSO algoritmu, který zde budeme
testovat. Počet robotů zvolíme 12, protože jak plyne z pokusů právě na počet
robotů, další přidávání už by nemělo příliš smysl. Všechny pokusy provádíme
se zapnutými kolizemi robotů. Všechny ostatní parametry necháme v původním
nastavení.

Disperze bez kolizí s prostředím

Očekáváme, že disperze by mohla zvýšit rychlost konvergence algoritmu.
Výsledek: Výsledky průměrné doby dokončení pro 0 až 10 iterací disperze

jsou zobrazeny v grafu 5.9.
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Obrázek 5.9: Počet iterací disperze a doba dokončení PSO algoritmu

Vyhodnocení: Z naměřených dat vidíme, že nejlepších výsledků bylo do-
saženo při pouze dvou cyklech disperze. Pro srovnání jsme udělali T-Testy. Při
testování nula cyklů proti dvěma cyklům vyšla p-hodnota 5∗10−4, tedy se dá pova-
žovat výhodné použití disperze, ale pouze při dvou cyklech. Při srovnání jednoho
cyklu oproti dvěma cyklům vyšla p-hodnota 0.16 a to je statisticky nevýznam-
ná hodnota. Z grafu se dá usuzovat, že při použití pěti a více cyklů disperze je
konvergence dokonce horší, než při úplnému vynechání tohoto algoritmu.

Pro pochopení těchto výsledků jsme se podívali na grafický výstup. Důvod
proč si dva cykly vedou nejlépe je ten, že pokud nepoužijeme disperzi, roboti jsou
příliš u sebe a pouze do sebe narážejí, než začnou rychleji vyhledávat. Při dvou
cyklech se mírně rozjedou a hned nastoupí fáze vyhledávání a pří více cyklech se
rozjedou příliš daleko od sebe a trvá příliš dlouho, než vznikne jedna skupinka, v
které efektivně vyhledávají.

Disperze s kolizemi

Nyní nastavíme kolize s prostředím. Očekáváme, že by disperze mohla mít v
prostředí s překážkami větší vliv.

Výsledek: Výsledky pro 0 až 10 iterací disperze ve stejném prostředí s koli-
zemi jsou zobrazeny v grafu 5.10.

Vyhodnocení: Očekávání se příliš nenaplnilo. Z dat naměřených v grafu
se může zdát, že se vyplatí použít jeden cyklus disperze oproti žádnému nebo
dvěma. Provedli jsme proto T-Testy, které vyšly přes 0.01 a tedy jsou statisticky
nevýznamné. Opět platí, že při použití pěti a více cyklů je konvergence dokonce
pomalejší.
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Obrázek 5.10: Počet iterací disperze se zapnutými kolizemi a doba dokončení PSO
algoritmu

Obrázek 5.11: Metrika při šesti cyklech disperze.

Porovnání disperze během algoritmu

Mohlo by nás zajímat, jak vypadá průběh takového hledání s použitím algoritmem
disperze. To je úloha přesně dělaná na použití námi definované metriky. Zvolíme
např. pokus při použití šesti iterací disperze. Simulátor nám každých tisíc cyklů
vrátil hodnotu metriky tohoto pokusu. V grafu 5.11 je vidět průběh jednoho
takového hledání.

Vyhodnocení: Toto porovnání má spíše ilustrativní charakter, protože uka-
zuje výsledek náhodného pokusu. Přesto je v grafu vidět, že na začátku metrika
klesá pomaleji, když se roboti od sebe „rozjíždějí“ a poté klesá rychleji. V tom-
to měření se dá na základě grafu usuzovat, že metrika klesá lineárně při fázi
vyhledávání.
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Nastavení Kolize Průměrná doba Směrodatná odchylka
PSO NE 9716 445
PSO ANO 10876 792
PSOStuckAvoiding NE 9448 544
PSOStuckAvoiding ANO 10828 670
BacteriaInspired NE 17275 2571
BacteriaInspired ANO 24542 3070

Tabulka 5.6: Porovnání rychlosti algoritmů při zapnutých a vypnutých kolizích s
prostředím v mapě Grass.

Nastavení Kolize Průměrná doba Směrodatná odchylka
PSO NE 9487 420
PSO ANO 13673 1282
PSOStuckAvoiding NE 9321 356
PSOStuckAvoiding ANO 13848 1405
BacteriaInspired NE 19562 4245
BacteriaInspired ANO 31693 4829

Tabulka 5.7: Porovnání rychlosti algoritmů při zapnutých a vypnutých kolizích s
prostředím v mapě Obstacles.

5.2.5 Překážky

Nyní prozkoumáme, jak si vedou naše algoritmy v prostředí, v němž se nacházejí
překážky. Budeme testovat různé algoritmy v různých mapách, přičemž nás budou
zajímat výsledky bez a s kolizemi pro různé algoritmy. Dále vyzkoušíme jak dobře
si povedou roboti při použití naší implementace laserových senzorů.

Odrážení

Nyní umístíme roboty do stejného místa jak při testování disperze, tzn. mapa
Grass a počáteční pozice (7000, 7000). Roboty necháme začínat na jednom místě
a použijeme jich opět 12. Necháme zapnuté kolize robotů i prostředí. Nebudeme
testovat laserové senzory, roboti se tedy budou od překážek odrážet. Otestujeme
všechny tři námi používané algoritmy nejprve v případě vypnutých kolizí a poté
zapnutých. Nejprve budeme testovat mapu Grass, poté mapu Obstacles. Očeká-
váme, že PSOStuckAvoiding by mohlo předčit PSO nehledě na zapnuté kolize s
prostředím.

Výsledek: Výsledky pro mapu Grass jsou v tabulce 5.6 a pro mapu Obstacles
v tabulce 5.7.

Vyhodnocení: Nejprve rozebereme výsledky na mapě Grass. Opět prove-
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deme srovnání algoritmů PSO a PSOStuckAvoiding, při vypnutých kolizích se
ukazuje PSOStuckAvoiding jako rychlejší, což potvrzuje i hodnota p-hodnota T-
Testu 0.009. Avšak po zapnutí kolizí s prostředím dostaneme p-hodnotu 0.75, tedy
je to statisticky nevýznamný test. Důvod proč náš algoritmus nepředčil PSO je
nejspíše ten, že při odrážení od překážek robotům neklesá rychlost, tedy není
potřeba řešit situace, kdy jede robot příliš pomalu.

Pozn. Mapa Obstacles má o několik pixelů posunutý cíl, protože používá cíl
umístěný pevně v mapě, aby nebyl uvnitř překážky. To je důvod proč nám pokusy
bez překážek nevychází úplně stejně, avšak rozdíl obou souřadnic je minimální,
proto nelze ani jednu mapu zvýhodňovat z tohoto důvodu.

Na mapě Obstacles nemůžeme prohlásit PSOStuckAvoiding rychlejší než PSO,
protože nám vyšla p-hodnota T-Testu 0.037 a při zapnutých kolizích konverguje
PSOStuckAvoiding v průměrném případě ještě o trochu pomaleji než PSO.

Zde se také projevilo, že mapa Grass má překážky, kterým se dá snadněji
vyhnout. Zajímavé je, že v případě mapy Grass se při zapnutí kolizí zpomalil PSO
algoritmus v průměru o 12 %, PSOStuckAvoiding o 14.6 % a BacteriaInspired o
42 %. Podobně je tomu i na mapě Obstacles, tam jsou rozdíly ještě větší. PSO
44 %, PSOSuckAvoiding 49 % a BacteriaInspired o 62 %. Z toho také plyne, že
BacteriaInspired si umí nejhůře poradit s překážkami.

Laserové senzory

Nyní provedeme pokus se zapnutými laserovými senzory. Zachováme stejné na-
stavení, pouze zapneme robotům senzory. Kromě rychlosti konvergence algoritmu
by nás v tomto případě mohla zajímat i vzdálenost, kterou roboti celkově ujedou,
protože algoritmus objíždění s laserovými senzory by měl typicky překážku ob-
jet menší dráhou než při odrážení. Jako algoritmus budeme testovat pouze PSO,
protože si vede při zapnutých kolizích stejně jako PSOStuckAvoiding, jak jsme
ukázali v minulém měření. Stejně tak BacteriaInspired jsme již ukázali jako velmi
nevhodný do prostředí s překážkami.

Očekáváme, že použití senzorů by mělo robotům pomoci rychleji dosáhnout
cíle.

Výsledek: Výsledky pro obě mapy jsou v tabulce 5.8.
Vyhodnocení: Z tabulky je patrné, že v mapě Grass laserové senzory algo-

ritmus naopak zpomalily, a to až o 14 %. Tomu odpovídá i p-hodnota T-Testu
blížící se nule. Ujetá vzdálenost při použití laserových senzorů je pouze o 4 %
vyšší, což potvrzuje naši domněnku, že použití senzorů sníží ujetou vzdálenost.
V tomto případě to ovšem platí jen poměrově k cyklu dokončení. Důvod, proč
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Mapa Senzory Průměrná doba Ujetá vzdálenost
Grass NE 10876 235058
Grass ANO 12424 245338
Obstacles NE 13673 302947
Obstacles ANO 12991 267218

Tabulka 5.8: Porovnání rychlosti algoritmů při odrážení od překážek a při použití
laserových senzorů.

zde laserové senzory nejsou příliš účinné, je zřejmý z grafického výstupu. Roboti
mnohdy objíždějí překážku ze špatné strany, nebo kolem dokola, když je lbest

blízko překážky. Kdežto pokud se roboti jen odráží, nemají v tomto případě příliš
velký problém překážku objet. To je způsobeno tím, že překážkami jsou pouze
jednoduché oblé tvary.

V mapě Obstacles dopadlo měření opačně. Zde se použití senzorů zdá výhodné
a to až o 5 %. Potvrzuje to i p-hodnota T-Testu 0.002. Ujetá vzdálenost je dokonce
v průměru o 12 % menší. Pokud se opět podíváme na grafický výstup, zjistíme,
že pokud se roboti pouze odráželi, často se zasekli na delší dobu uvnitř překážky.
To se zde s laserovými senzory stává jen výjimečně.

Shrnutí: Pro jednoduché překážky stačí, když se roboti budou od překážek
odrážet, pokud však máme složitější terén a zajímá nás celková ujetá vzdálenost
robotů, je lepší použít senzory k objíždění překážek. My zde používáme pouze jed-
noduchou implementaci logiky senzorů, která se přesto dá považovat v některých
případech za úspěšnou.

5.2.6 Více cílů

Dalším testovaným faktorem bude chování při více cílech. Cíle od sebe nelze roz-
lišit. Zde nás bude především zajímat, jak nejlépe nastavit scénář, aby roboti
našli pokud možno všechny cíle. Často by se totiž mohlo stávat, že jakmile roboti
najdou jeden cíl, předají okolí naměřenou hodnotu tohoto cíle a to způsobí, že
všichni roboti najdou pouze jeden cíl. Budeme testovat mapu Grass se zapnu-
tými kolizemi prostředí. Algoritmus bude klasický PSO. Použijeme 4 cíle, každý
umístíme do jednoho rohu mapy. V tabluce 5.9 jsou přesné pozice cílů.

Nejprve otestujeme, co se stane když budou roboti začínat na náhodném místě
na mapě, avšak všichni v jedné malé oblasti. Toho docílíme tak, že v simuláto-
ru odškrtneme, že chceme používat startovní pozici. Dále roboty rozptýlíme a
budeme sledovat, jak závisí počet nalezených cílů na komunikační vzdálenosti. I
přesto, že jsme již ukázali, že použití více než 10 robotů při startu na jednom
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Cíl Pozice
1 (400, 200)
2 (11800, 800)
3 (900, 11000)
4 (11200, 11200)

Tabulka 5.9: Pozice cílů.

Kom. vzdálenost 1. 2. 3. 4.
10000 74.25 % 24.53 % 0 % 0 %
5000 44.76 % 32.30 % 19.38 % 3.56 %
3000 46.25 % 29.12 % 18.82 % 5.81 %
2000 44.11 % 30.35 % 20.08 % 5.47 %

Tabulka 5.10: Procentuální nalezení cílů očíslované podle největšího počtu robotů,
kteří daný cíl našli během všech pokusů.

místě nepřináší velké zrychlení, použijeme v obou případech robotů 30, aby jeden
pokus nebyl příliš zvýhodněn. Výstupem každého pokusu je počet robotů, kteří
našli první až čtvrtý cíl. Při zjišťování, kolik jsme našli cílů a v jakém poměru,
budeme postupovat následovně. V každém pokusu seřadíme cíle sestupně podle
toho, kolik robotů daný cíl našlo. Seřazené cíle očíslujeme od jedné do čtyř. Prv-
ní cíl tedy našlo nejvíce robotů a čtvrtý cíl nejméně. Sečteme počet robotů přes
všechny pokusy pro každý takto očíslovaný cíl a vyjádříme toto číslo procentuálně
vzhledem ke všem robotům. Tím dostaneme rozumný údaj o nalezených cílech,
protože pokud by např. roboti vždy našli pouze jeden cíl, který nemusí být v
každém pokusu totožný, bude mít cíl číslo jedna (v novém číslování) ve výsled-
ku hodnotu 100 % a ostatní 0 %. Pokud by naopak v každém pokusu každý cíl
byl nalezen stejným počtem robotů, budou i procenta ve výsledku rovnoměrně
rozložená.

Očekáváme, že roboti začínající na jednom místě najdou vždy jen jeden cíl a
roboti rozptýlení po mapě najdou více cílů.

Výsledek: Roboti začínající na jednom místě našli ve všech pokusech pouze
jeden cíl. Rozptýlení roboti s komunikační vzdálenosti 20000 taktéž. Údaje o
ostatních komunikačních vzdálenostech jsou v tabulce 5.10, v které jsou data
vypočtená způsobem popsaným výše.

Vyhodnocení: Očekávání se zčásti potvrdilo, roboti začínající na jednom
místě opravdu našli vždy jeden cíl. To je způsobeno tím, že cestují v jedné sku-
pince a je téměř nemožné, aby se tato skupinka rozdělila. Pro komunikační vzdá-
lenost pokrývající stejnou mapu dostaneme stejný výsledek i přestože jsou roboti
rozptýlení. Roboti totiž ihned jedou za jedincem, který naměřil největší hodnotu
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a to klidně i přes celou mapu, tedy má algoritmus příliš velkou exploraci. Protože
jsou cíle umístěné v rozích mapy, tak se v našem případě nestává, že by takto
„cestující“ robot omylem našel jiný cíl.

Pokud však snížíme komunikační vzdálenost, je naše snaha najít více cílů
úspěšnější. Při komunikační vzdálenosti 10000, která pokrývá téměř celou mapu,
nacházejí roboti většinou jeden cíl, pouze menší skupinka najde občas i druhý cíl.
Pro vzdálenost 5000 roboti dokonce často nacházejí tři cíle a v některých přípa-
dech i čtyři. Ještě rovnoměrnější pokrytí je při vzdálenosti 3000, ovšem pro komu-
nikační vzdálenost 2000 dostaneme téměř totožné výsledky. Důvod, proč roboti
s menší komunikační vzdáleností nacházejí více cílů je zřejmý. Nejsou ovlivněni
hodnotami robotů, kteří nalezli nějaký vzdálený cíl.

Shrnutí: Pokud hledáme více cílů a chceme jich pomocí PSO algoritmu na-
lézt co možná nejvíce, je vhodné roboty rozptýlit po mapě a snížit komunikační
vzdálenost, aby se roboti rozdělili na skupinky podle nejbližšího cíle.

5.2.7 Pohybující se cíl

Nyní otestujeme chování robotů, pokud máme cíl, který se pohybuje. Nastavíme
rychlost tohoto cíle na 50 a zvolíme mapu Obstacles opět se startovní pozicí
robotů (7000, 7000). Nyní nás nebudou tolik zajímat kolize, jako spíše zda je
námi dané procento robotů schopných přiblížit se k cíli, necháme tedy kolize
s prostředím vypnuté. Opět otestujeme všechny tři algoritmy. Očekáváme, že
může uspět algoritmus BacteriaInspired, který jako jediný nemá paměť na nejlepší
pozici, tedy se roboti nezaseknou v domnělém gbest. Necháme roboty začínat na
jednom místě. Počet robotů nastavíme na 12.

Výsledek: Algoritmus PSO byl schopen dokončit pouze v 18-ti případech z
50-ti, PSOStuckAvoiding v 16-ti a BacteriaInspired dokončil vždy s průměrnou
dobou 26731 cyklů a směrodatnou odchylkou 5753.

Vyhodnocení: Očekávání se potvrdilo. Roboti používající PSO a PSOStuc-
kAvoiding často naměří velkou hodnotu fitness a cíl jim následně odjede a pokud
se k nim náhodou znovu nepřiblíží, nemají šanci dokončit. V grafickém výstupu
si lze všimnout, že občas se robotům podaří do cíle najet, ještě než jim „odjede“.
Avšak málokdy se to podaří dostatečnému počtu robotů. Zde se ukázalo výhodné
použít BacteriaInspired, která díky omezené paměti dříve či později dorazí k cíli.

Motivace pro modifikaci: BacteriaInspired je sice algoritmus který v tomto
případě dokončil, ale nevyužívá komunikace robotů. Proto bychom pouze chtěli
modifikovat PSO. Problém je v tom, že jakmile roboti provedou silné měření, již
se z dané pozice nedostanou, pokud se již cíl nenachází blízko.
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5.2.8 PSOForgetting

Nyní představíme další vlastní modifikaci PSO určenou na vyhledávání cíle, který
se pohybuje. Změníme metodu částice castice.ZjistiNovouPozici, kterou jsme
již měnili v PSOStuckAvoiding. Nyní pouze na začátek této metody přidáme
podmínku popsanou v 7. PametovaIterace je zde globální proměnná částice,
kterou vždy pouze zvyšujeme a MaxPametovaIterace je konstanta. My jsme se
ji na základě několika pokusů rozhodli nastavit na 2. Je však možné, že čím je cíl
pomalejší, tím tato konstanta může být vyšší.

Algoritmus 7 Podmínka v PSOForgetting
if PametovaIterace == MaxPametovaIterace then

(Ppbest, pbest)← (AktualniPozce, 0)
(Plbest, lbest)← (AktualniPozce, 0)
PametovaIterace← 0

end if
PametovaIterace← PametovaIterace + 1

Algoritmus PSOForgetting tedy nedělá nic jiného, než že jednou za každých
MaxPametovaIterace iterací zapomene naměřené hodnoty.

Nyní pustíme tento nový algoritmus na náš scénář s pohybujícím se cílem.
Očekáváme že předčí všechny tři již testované algoritmy.

Výsledek: Algoritmus PSOForgetting doběhl vždy a to v průměrném případě
za 6219 cyklů se směrodatnou odchylkou 2379.

Vyhodnocení: Nejenže nový algoritmus doběhl v každém z 50-ti pokusů,
dokonce je v průměru o 77 % rychlejší než BacteriaInspired.

Dále jsme provedli experiment, jak si stojí tento nový algoritmus oproti klasic-
kému PSO při nepohyblivém cíli. Testovali jsme na mapě Grass, stejné nastavení
jako když jsme testovali kolize, ale kolize jsme nechali vypnuté. PSOForgetting
se zdál být o trochu rychlejší než PSO, ale p-hodnota T-Testu byla 0.028, tedy
je to statisticky nevýznamné.

Shrnutí Při pohyblivém cíli se vyplatí použít novou modifikaci PSOForget-
ting. Tato modifikace je použitelná bez znatelného zpomalení na rozdíl od PSO i
pokud je cíl nepohyblivý.
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Závěr
V naší práci byl navrhnut model pro použití optimalizace hejnem částic na kolek-
tivní robotické vyhledávání. Tento model byl následně implementován. Výsledkem
je vytvořený software, který je specializovaným simulátorem robotů, kteří použí-
vají optimalizaci hejnem částic. Software slouží k vizualizaci simulace a také sběru
dat z prováděných simulací. Součástí softwaru je i uživatelská a programátorská
dokumentace.

Simulátor byl využit k podrobné analýze faktorů působící na robotické vyhle-
dávání při použití PSO. Byly testovány následující faktory: počet robotů, komu-
nikační vzdálenost, počet cyklů disperze, vliv překážek, více cílů a pohybující se
cíl.

Byl řešen problém PSO, kdy je k dispozici pouze malý počet robotů, kte-
ří se pohybují příliš pomalu. Řešením tohoto problému je modifikace algoritmu
PSOStuckAvoiding, která eliminuje situaci, kdy se roboti takto pohybují. Na zá-
kladě našich měření byl tento algoritmus v určitých scénářích prohlášen rychlejším
než klasický PSO.

Dále byl testován algoritmus BacteriaInspired jako jednoduchá alternativa k
PSO a bylo rozebráno, v jakých scénářích se vyplatí použít.

Při řešení pohyblivého cíle byla představena modifikace PSOForgetting, která
je schopná efektivně najít tento cíl, na rozdíl od ostatních algoritmů.

Práce může sloužit jako cenný zdroj informací, ať už při simulaci nebo reálné
aplikaci tohoto problému, kdy lze využít prezentované výsledky nebo samotný
simulátor. Simulátor je plně zdokumentován a volně šiřitelný, tedy je možné ho
libovolně upravovat a přidávat např. vlastní faktory k odsimulování.

Simulátor implementuje pouze základní nastavení algoritmu a robotů, proto
se zde otvírá cesta pro mnohé vylepšení. To může být např. realističtější fyzika
robotů, více senzorů napodobujících reálné senzory a s tím související pozdější
zpracování dat a přesnější řešení kolizí. Další rozšíření by mohlo být rušení signálu
vysílajícím cílem.

Tento problém má příliš mnoho parametrů, aby práce obsáhla testování všech.
Proto jsme otestovali jen určitý počet z nich. Pokusy jsme prováděli pouze na třech
mapách, ale díky jednoduchému vkládání dalších map si může uživatel vytvářet
vlastní prostředí. Dalším námětem na testování by mohlo být např. podrobné
prozkoumání veličin PSO algoritmu jako w, c1, c2, jak souvisí počet pohybových
cyklů robota v rámci jedné iterace s kontrolováním kolizí a rychlostí algoritmu,
nebo jaká je ideální velikost zorného úhlu senzoru a mnoho dalších.

55



Seznam použité literatury
[1] ASHLOCK, Daniel. Evolutionary computation for modeling and opti-

mization. Springer Science+ Business Media, 2006.

[2] BLUM, Christian. Ant colony optimization: Introduction and recent
trends. Physics of Life reviews, 2005, 2.4: 353-373.

[3] DERR, Kurt a Milos MANIC. Multi-robot, multi-target Particle Swarm
Optimization search in noisy wireless environments. 2009 2nd Con-
ference on Human System Interactions. IEEE, 2009, s. 81-86. DOI:
10.1109/HSI.2009.5090958.

[4] DOCTOR, S., G.K. VENAYAGAMOORTHY a V.G. GUDISE. Optimal
PSO for collective robotic search applications. Proceedings of the 2004
Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No.04TH8753). IE-
EE, 2004, s. 1390-1395. DOI: 10.1109/CEC.2004.1331059.

[5] DONG-UCK KONG, T. VOEGELE, DONG HA LEE a F. KI-
RCHNER. Biologically inspired robot swarm control for subaqueous
environment. 2011 8th International Conference on Ubiquitous Ro-
bots and Ambient Intelligence (URAI). IEEE, 2011, s. 598-602. DOI:
10.1109/URAI.2011.6145890.

[6] EBERHART, Russell C.; HU, Xiaohui. Human tremor analysis using
particle swarm optimization. In: Evolutionary Computation, 1999. CEC
99. Proceedings of the 1999 Congress on. IEEE, 1999.

[7] GOLDBARG, Elizabeth FG; GOLDBARG, Marco C.; DE SOUZA, Gi-
vanaldo R. Particle swarm optimization algorithm for the traveling sa-
lesman problem. Greco (2008), 2008, 202-224.

[8] KAMEYAMA, Keisuke; OKA, Nozomi; TORAICHI, Kazuo. Optimal
parameter selection in image similarity evaluation algorithms using par-
ticle swarm optimization. In: Evolutionary Computation, 2006. CEC
2006. IEEE Congress on. IEEE, 2006. p. 1079-1086.

[9] KARABOGA, Dervis; AKAY, Bahriye. A survey: algorithms simulating
bee swarm intelligence. Artificial Intelligence Review, 2009, 31.1-4: 61-
85.

56



[10] KENNEDY, James; EBERHART, Russell. Particle swarm optimization.
In: Neural Networks, 1995. Proceedings., IEEE International Conference
on. IEEE, 1995. p. 1942-1948.

[11] MICHEL, Olivier. WebotsTM: Professional mobile robot simulation. ar-
Xiv preprint cs/0412052, 2004.

[12] MORLOK, Ryan; GINI, Maria. Dispersing robots in an unknown en-
vironment. In: Distributed Autonomous Robotic Systems 6. Springer
Japan, 2007. p. 253-262.

[13] NASROLLAHY, Amin Zargar a Hamid Haj Seyyed JAVADI. Using
Particle Swarm Optimization for Robot Path Planning in Dynamic En-
vironments with Moving Obstacles and Target. 2009 Third UKSim Eu-
ropean Symposium on Computer Modeling and Simulation. IEEE, 2009,
s. 60-65. DOI: 10.1109/EMS.2009.67.

[14] PUGH, Jim a Alcherio MARTINOLI. Inspiring and Modeling
Multi-Robot Search with Particle Swarm Optimization. 2007 IE-
EE Swarm Intelligence Symposium. IEEE, 2007, s. 332-339. DOI:
10.1109/SIS.2007.367956.

[15] POLI, Riccardo. Analysis of the Publications on the Applications of
Particle Swarm Optimisation. Journal of Artificial Evolution and Appli-
cations. roč. 2008, s. 1-10. ISSN 1687-6229. DOI: 10.1155/2008/685175.

[16] POLI, Riccardo. An analysis of publications on particle swarm opti-
mization applications. Essex, UK: Department of Computer Science,
University of Essex, 2007.

[17] PUGH, Jim a Alcherio MARTINOLI. Distributed Adaptation in
Multi-robot Search Using Particle Swarm Optimization. From Ani-
mals to Animats 10. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidel-
berg, 2008, s. 393. DOI: 10.1007/978-3-540-69134-1_39. Dostupné z:
http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-540-69134-1_39

[18] PUGH, Jim; MARTINOLI, Alcherio. Relative localization and commu-
nication module for small-scale multi-robot systems. In: Robotics and
Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE International
Conference on. IEEE, 2006. p. 188-193.

[19] SMITH, Lisa L.; VENAYAGAMOORTHY, Ganesh K.; HOLLOWAY,
P. Obstacle avoidance in collective robotic search using particle swarm
optimization. In: Proc. IEEE Swarm Intelligence. Symp. 2006. p. 12-14.

57



[20] Gazebo. [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://gazebosim.org

[21] Microsoft Robotics Developer studio. [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostup-
né z: http://www.microsoft.com/robotics

[22] V-REP. [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: www.coppeliarobotics.
com

58

http://gazebosim.org
http://www.microsoft.com/robotics
www.coppeliarobotics.com
www.coppeliarobotics.com


Přílohy
Přiložené CD se simulátorem, zdrojovými kódy, uživatelskou a programátorskou
dokumentací.
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