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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aplikácie pre vizualizáciu základných algoritmov umelej 

inteligencie. V úvodnej časti popisuje teoretický základ pre jednotlivé témy a metódy spracované v 

rámci tejto práce, ďalej stručne popisuje vybrané technológie a dôvody ich použitia a základne prvky 

použité v rámci implementácie. Ďalšia časť práce je venovaná návrhu užívateľského rozhrania, jeho 

hlavným komponentám a popisuje spôsoby akými aplikácia interaguje s užívateľom a ako užívateľ 

interaguje s aplikáciou. Posledná časť obsahuje porovnanie s pôvodnými demo aplikáciami a zhrnutie 

výsledkov testovania. 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the design of application for visualization of fundamental algorithms 

of artificial intelligence. The first part describes theoretical part of implemented topics and methods, 

next part briefly describes used technologies, reasons why they were used and their practical usage in 

context of result application. The next part is dedicated to user interface, its main components and 

describes ways how application interacts with user and how user can interact with application. The 

last part contains comparison with original demo applications and summarize results of application 

testing. 
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1 Úvod 

Základy umělé inteligence je predmetom v 2. ročníku v letnom semestri bakalárskeho študijného 

programu “Informační technológie”. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základmi umelej 

inteligencie, predovšetkým s prístupmi k riešeniu problémov, s princípmi strojového učenia a s 

problematikou všeobecnej teórie rozpoznávania. Študenti získajú aj základné informácie o expertných 

systémov, počítačovom videní a spracovaní prirodzeného jazyka. 

 

V rámci výučby boli využívané applety, ktoré vizualizovali algoritmy preberané v rámci tohto 

predmetu. Applety mali dopomôcť študentom pochopiť preberanú látku, posilniť znalosti študenta o 

spôsobe akým jednotlivé algoritmy riešia zadané úlohy a priniesť do výučby istú úroveň interaktivity. 

Technológie použité pre vypracovanie daných appletov prestali byť podporované hlavnými 

webovými prehliadačmi, čím sa ich možné použitie značne obmedzilo. 

 

Táto práca ma za úlohu priniesť nové riešenie, ktoré by malo applety nahradiť. V nasledujúcich 

kapitolách je popísaný postupne teoretický základ, pokrývajúci implementované algoritmy, použité 

technológie, návrh implementácie a užívateľského rozhrania. 
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2 Stručné teoretické východiská 

Táto kapitola rozoberá základné teoretické poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie algoritmov 

vizualizovaných v praktickej časti tejto práce. Stručný teoretický rozbor jednotlivých metód 

poskytuje informácie o základnom princípe fungovania algoritmov a ich spôsob riešenia zadanej 

úlohy popísaný vo forme slovného pseudokódu. V tejto kapitole sa teda nenachádza detailný popis 

jednotlivých algoritmov. 

2.1 Metódy hrania hier 
Predstavy o počítačoch ľahko vyhrávajúcich nad človekom pri hraní náročných hier bola, a je silná 

motivácia pre výskum umelej inteligencie [1]. Táto motivácia viedla ku vypracovaniu princípov pre 

algoritmizáciu vyhľadávania výherného riešenia, respektíve ťahu v aktuálnej konfigurácii hry. Pre 

potreby tejto práce sú zaujímavé hry s práve dvoma hráčmi. Hráči sa striedajú po jednotlivých ťahoch 

a majú plné znalosti o stave hry počas jej celého behu. Takéto hry je možné vizualizovať pomocou 

AND/OR grafu, v ktorom jednotlivé úrovne obsahujú možne ťahy pre jedného z hráčov. Na základe 

zložitosti a rozsiahlosti grafu rozlišujeme jednoduché a zložité hry. Zložité hry sú charakteristické 

veľkým stavovým priestorom, popisujúcim všetky možnosti v každom ťahu hry. Celkové 

prehľadávanie takého priestoru nie je možné (respektíve je príliš náročné) a preto je nutné 

prehľadávanie obmedziť na časť z celého priestoru. Obmedzenie spočíva v nastavení maximálnej 

prehľadávanej hĺbky pre aktuálny ťah, pričom každý možný ťah je ohodnotený statickou 

ohodnocovacou funkciou udávajúcou s akou pravdepodobnosťou prechod cez daný uzol povedie k 

víťazstvu vybraného hráča. Ak budeme uvažovať, že maximálne hodnoty povedú ku víťazstvu hráča 

A, potom si tento hráč vždy vyberie možnosť s najvyšším ohodnotením a hráč B možnosť s najnižším 

ohodnotením. 

 

2.1.1 Minimax a Alfa-Beta rezy 

Metódy Minimax a Alfa-Beta rezy svoj chod priamo odvodzujú z definície v kapitole 2.1. Pre každý 

stav hry generujú nové stavy, z ktorých je práve jedna hodnota vložená do rodičovského uzlu. 

Vybraná hodnota, z aktuálne potomkami ponúkaných hodnôt, je buď maximálna, pre hráča A, alebo 

minimálna, pre hráča B. Ak uvažujeme, že hráč A je prvým hráčom na ťahu, potom každú nepárnu 

(pri indexácií od 1) úroveň stromu nazveme úrovňou maximalizujúcou a každú párnu úroveň 

minimalizujúcou. 

 

Chod algoritmu Minimax: [2] 

1. Nazvime predaný vstupný uzol uzlom X. 

2. Ak je uzol X listom (konečný stav hry, alebo uzol v maximálnej prehľadávanej hĺbke) vráť 

ohodnotenie tohto uzlu. Inak pokračuj. 

3. Ak je na ťahu hráč A, tak postupne pre všetky jeho možné ťahy (bezprostredných 

následníkov uzlu X a hráča B) volaj procedúru MiniMax a vráť maximálnu z navrátených 

hodnôt. Ak je X koreňovým uzlom vráť aj ťah, ktorý vedie ku najlepšie ohodnotenému 

bezprostrednému následníkovi. 

4. Ak je na ťahu hráč B, tak postupne pre všetky jeho možné ťahy (bezprostredných následníkov 

uzlu X a hráča A) volaj procedúru MiniMax a vráť minimálnu z navrátených hodnôt. 
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Chod algoritmu Alfa a Beta rezy: [2] 

1. Nazvime predaný vstupný uzol uzlom X. 

2. Ak je X počiatočným/koreňovým uzlom, nastav α = -∞, β = ∞ (v praxi nastav hodnoty týchto 

premenných na minimálnu a maximálnu možnú hodnotu). 

3. Ak je uzol X listom (konečným stavom hry, alebo uzlom v maximálnej hĺbke) ukonči 

procedúru a vráť ohodnotenie tohto uzlu. 

4. Ak je uzol typu AND (na ťahu je hráč B) choď na bod 5, inak pokračuj (uzol je typu OR, na 

ťahu je hráč A): 

a. Pokiaľ je α < β, tak postupne pre prvý/ďalší ťah (bezprostredného nasledovníka uzlu X a 

hráča B) volaj procedúru AlfaBeta s aktuálnymi hodnotami premenných α a β. Po 

každom vyšetrení ťahu nastav hodnotu premennej α na maximum z aktuálnej a vrátenej 

hodnoty. 

b. Ukonči procedúru, vráť aktuálnu hodnotu premennej α a pre koreňový uzol vráť aj ťah, 

ktorý vedie ku najlepšie ohodnotenému bezprostrednému následníkovi. 

2 (Uzol je typu AND, na ťahu je hráč B): 

a. Pokiaľ je α< β, tak postupne pre prvý/ďalší ťah (bezprostredného následníka uzlu X a 

hráča A) volaj procedúru AlfaBeta s aktuálnymi hodnotami premenných α a β. Po 

každom vyšetrenom ťahu nastav hodnotu premennej β na minimum z aktuálnej a 

vrátenej hodnoty. 

b. Ukonči procedúru a vráť aktuálnu hodnotu premennej β. 

2.2 Prehľadávanie stavového priestoru 
Dôležitým rysom inteligentných systémov, je schopnosť vytvárať si model prostredia a pracovať s 

ním. Každému takému modelu odpovedá stav prostredia a množina všetkých stavov ktoré tvoria 

stavový priestor. V rámci tohto prostredia je následne možné určiť počiatočný stav a stav cieľový. 

Úlohou algoritmov pre prehľadávanie stavového priestoru je nájsť postupnosť akcií, vedúcich od 

počiatočného do cieľového stavu. Akcie sú definované množinou operátorov, ktorých aplikáciou je 

docielený prechod z jedného stavu do nového stavu daného priestoru.  

 

Aplikácia operátorov na jednotlivé stavy je prakticky vždy obmedzená istými podmienkami, ktoré sú 

závislé na konkrétnej úlohe. V niektorých úlohách nie je postupnosť operátorov vedúcich ku nájdeniu 

„cesty“ z počiatočného do cieľového stavu podstatná, záleží iba na nájdení cieľového stavu pri 

splnení dopredu daných obmedzujúcich podmienok. Takéto úlohy sa nazývajú CSPs (Constraint 

Satisfaction Problems). Stavy v CSPs sú obvykle definované množinou premenných, ktorým sa 

priradzujú hodnoty z množín prípustných hodnôt pre tieto premenné [3]. Úlohy s obmedzujúcimi 

podmienkami sú popísané v kapitole 2.3. 

 

Metódy na prehľadávanie stavového priestoru rozdeľujeme na takzvané slepé, informované a metódy 

lokálneho prehľadávania. Ich bližšia charakteristika, a popis algoritmov spadajúcich do jednotlivých 

kategórií, je obsahom nasledujúcich podkapitol. 

2.2.1 Slepé metódy 

Slepé metódy nevyužívajú pri svojom prechode žiadne informácie o danom priestore, ktoré by mohli 

dané prehľadávanie uľahčiť. Ich použitie je relevantné v prípadoch, kedy takýmito informáciami 

nedisponujeme. 
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Algoritmy slepého prehľadávania spracované v tejto práci [4]: 

1. BFS (Breadth First Search) - Prehľadávanie do šírky. 

2. DFS (Depth First Search) - Prehľadávanie do hĺbky. 

3. DLS (Depth Limited Search) - Prehľadávanie do obmedzenej hĺbky. 

4. IDS (Iterative Deepening Search) - Prehľadávanie do obmedzenej hĺbky s postupným 

zanorovaním. 

5. BS (Bidirectional Search) - Obojsmerné BFS 

6. UCS (Uniform Cost Search) - Prehľadávanie do šírky s rešpektovaním cien prechodu. 

 

1. Prehľadávanie do šírky: 

1. Zostrojí sa fronta OPEN (bude obsahovať všetky uzly určené k expanzii) a zoznam CLOSED 

(bude obsahovať všetky už expandované uzly). Do fronty OPEN sa umiestni počiatočný uzol. 

2. Ak je fronta OPEN prázdna, tak úloha nemá riešenie, a preto sa ukončí prehľadávanie ako 

neúspešné. Inak pokračujte. 

3. Vyberie z čela fronty OPEN prvý uzol. 

4. Ak je vybraný uzol uzlom cieľovým, ukonči sa prehľadávanie ako úspešné a vráti cestu od 

koreňového uzlu k uzlu cieľovému. Inak pokračuje. 

5. Vybraný uzol expanduje, jeho bezprostrední následníci, ktorí nie sú ani vo fronte OPEN, ani 

v zozname CLOSED, sa umiestnia do fronty OPEN, expandovaný uzol sa umiestni do 

zoznamu CLOSED a vráti sa na bod 2. 

 

2. a 3. Prehľadávanie do hĺbky a Prehľadávanie do obmedzenej hĺbky: 

1. Zostrojte zásobník OPEN (bude obsahovať všetky uzly určené k expanzii) a umiestnite do 

neho počiatočný uzol. 

2. Ak je zásobník OPEN prázdny, tak úloha nemá riešenie, a preto ukončite prehľadávanie ako 

neúspešné. Inak pokračujte. 

3. Vyberte z vrcholu zásobníku OPEN prvý uzol. 

4. Ak je vybraný uzol uzlom cieľovým, ukončite prehľadávanie ako úspešné a vráťte cestu od 

koreňového uzlu k uzlu cieľovému. Inak pokračujte. 

5a. Pre metódu DFS: Vybraný uzol expandujte, do zásobníku OPEN umiestnite všetkých jeho 

bezprostredných nasledovníkov, ktorí v tomto zásobníku ešte nie sú a ktorí nie sú ani 

predkami generovaného uzlu, a vráťte sa na bod 2. 

5b. Pre metódu DLS: Ak je hĺbka vybraného uzlu menšia než zadaná maximálna hĺbka, tak tento 

uzol expandujte a do zásobníku OPEN umiestnite všetkých jeho bezprostredných 

následníkov, ktorí v tomto zásobníku ešte nie sú a ktorí nie sú ani predkami generovaného 

uzlu, a vráťte sa na bod 2. 

 

4.  Prehľadávanie do obmedzenej hĺbky s postupným zanorovaním: 

1. Nastavte aktuálnu maximálnu hĺbku prehľadávania na hodnotu 1. 

2. Zavolajte procedúru DLS s obmedzením na aktuálnu hĺbku 

3. Ak skončí procedúra DLS úspešne, ukončite prehľadávanie ako úspešné a vráťte cestu 

nájdenú procedúrou DLS 

4. Ak skončí procedúra DLS neúspešne, potom: 

a. pokiaľ v procedúre DLS nebol aspoň jeden uzol expandovaný z dôvodu dosiahnutia 

maximálnej hĺbky (bod 5. procedúry DLS) inkrementujte aktuálnu maximálnu hĺbku 

prehľadávania a vráťte sa na bod 2. 

b. inak ukončite prehľadávanie ako neúspešné (úloha nemá riešenie) 
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5. Obojsmerné BFS 

Obojsmerné BFS prehľadáva stavový priestor od počiatočného a cieľového uzlu súčasne. Pre samotné 

spracovávanie stavov využíva algoritmus prehľadávania do šírky. Algoritmus je možné použiť iba pre 

úlohy s inverznými operátormi. Metóda ukončuje prehľadávanie ako úspešne ak je rovnaký stav 

spracovaný v oboch smeroch prehľadávania. 

 

6. Prehľadávanie do šírky s rešpektovaním cien prechodu: 

1. Zostrojte zoznam OPEN (bude obsahovať všetky uzly určené k expanzii) a umiestnite do 

neho počiatočný uzol vrátane jeho (nulového) ohodnotenia. 

2. Ak je zoznam OPEN prázdny, tak úloha nemá riešenie, a ukončite preto prehľadávanie ako 

neúspešné. Inak pokračujte. 

3. Vyberte zo zoznamu OPEN uzol s najnižším ohodnotením. 

4. Ak je vybraný uzol uzlom cieľovým, ukončite prehľadávanie ako úspešné a vráťte cestu od 

koreňového uzlu k uzlu cieľovému. Inak pokračujte. 

5. Vybraný uzol expandujte, všetkých jeho bezprostredných následníkov vrátane ich 

ohodnotenia umiestnite do zoznamu OPEN a vráťte sa na bod 2. 

2.2.2 Informované metódy 

Informované metódy, na rozdiel od slepých, využívajú pri svojom prechode stavovým priestorom 

informácie o danom priestore. Tieto informácie by mali uľahčiť, respektíve umožniť, nájdenie 

riešenia. Poskytnuté informácie reprezentujeme hodnotou funkcie f(Sk), udávajúcou celkovú cenu 

prechodu (aplikovania operandu). Hodnota tejto funkcie je daná súčtom hodnôt funkcií g(Sk) a h(Sk), 

kde hodnota funkcie g(Sk) odpovedá celkovej cene prechodu z počiatočného uzlu, do uzlu aktuálneho, 

a funkcia h(Sk) je takzvaná heuristická funkcia, udávajúca odhadovanú cenu prechodu z aktuálneho 

stavu, do stavu cieľového. V mnohých úlohách ale funkcie g(Sk) a h(Sk) nepoznáme a nahradzujeme 

ich hodnotami  g*(Sk) a h* (Sk). Odhad funkcie h*(Sk) vyjadruje naše šance nájsť optimálne riešenie a 

je nositeľom tejto heuristickej informácie. Preto túto funkciu nazývame heuristickou funkciou [5].  

 

Algoritmy spracované v tejto práci spadajú do skupiny algoritmov prehľadávania od najlepšieho 

(Best First Search alebo BestFS). Algoritmy sú špecifické výberom nového stavu z aktuálne 

dostupných stavov. Tento výber nie je ovplyvnený poradím v akom sa stavy zaradili medzi dostupné, 

ale hodnotou ohodnocovacej funkcie. Spôsob prechodu stavovým priestorom a výberu nového stavu, 

pre algoritmy spracované v rámci tejto práce sú obsahom nasledujúcich kapitol. 

 

Prehľadávanie od najlepšieho [4]: 

1. Zostrojte zoznam OPEN (bude obsahovať všetky uzly určené k expanzii) a vložte doň 

počiatočný uzol vrátane jeho ohodnotenia. 

2. Ak je zoznam OPEN prázdny, úloha nemá riešenie a preto prehľadávanie ukončite ako 

neúspešné. Inak pokračujte. 

3. Vyberte zo zoznamu OPEN uzol s najlepším (najnižším) ohodnotením. 

4. Ak je vybraný uzol uzlom cieľovým, ukončite prehľadávanie ako neúspešné a vráťte cestu od 

koreňového uzlu k uzlu cieľovému. Inak pokračujte. 

5. Vybraný uzol expandujte. Všetkých jeho bezprostredných následníkov ktorí nie sú jeho 

predkom, umiestnite do zoznamu OPEN vrátane ich ohodnotenia. Z uzlov, ktoré sa v 

zozname OPEN vyskytujú viackrát, ponechajte iba uzol s najlepším ohodnotením, ostatné zo 

zoznamu OPEN vyškrtnite a vráťte sa na bod 2. (Pre kontrolu, či generovaný nasledovník nie 

je predkom expandovaného uzlu, sa môže opäť použiť zoznam CLOSED) 
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Informované metódy spracované v tejto práci: 

1. Prehľadávanie A* (A-star Search alebo A*). 

2. Chamtivé prehľadávanie (Greedy Search alebo GS). 

 

Ako bolo poukázané v úvode tejto kapitole, metódy GS a A* sa líšia v spôsobe určovania cien 

prechodu do nového stavu. Pre algoritmus GS je funkcia rovná hodnote vybranej heuristickej funkcie: 

 

f(Sk) = g(Sk) + h*(Sk), g(Sk) = 0     (1) 

 

Je potrebné uviesť, že prechod algoritmom UCS, ktorý patrí medzi metódy slepého prehľadávania 

(kapitola 2.2.1), odpovedá prechodom algoritmov BestFS. Cena prechodu je daná celkovej cene 

prechodu z počiatočného do aktuálneho stavu: 

 

f(Sk) = g(Sk) + h*(Sk), h*(Sk) = 0    (2) 

 

Pre algoritmus A* je hodnotenie ceny prechodu rovné súčtu celkovej ceny od počiatočného uzlu po 

aktuálny a heuristickej funkcie udávajúcej odhad ceny od aktuálneho po cieľový uzol.  

 

     f(Sk) = g(Sk) + h*(Sk)     (3) 

 

Pri algoritme A* je nutné zaviesť pojem prípustnosti algoritmu. Prípustnosť algoritmu v sebe spája 

vlastnosti úplnosti a optimality. To znamená, že algoritmus je prípustný v prípade, že vždy keď 

existuje riešenie, tak algoritmus nájde optimálne riešenie [5]. Heuristika je prípustná ak je spodným 

odhadom skutočnej ceny prechodu. Prípustné heuristiky sú z princípu optimistické, pretože udávajú 

cenu riešenia nižšiu, než je jeho reálna cena [6]. 

 

2.2.3 Metódy lokálneho prehľadávania 

 

Metódy lokálneho prehľadávania sú metódy, ktoré na miesto systematického prehľadávania 

stavového priestoru prehľadávajú iba okolie aktuálneho stavu. Sú vhodné predovšetkým pre riešenie 

optimalizačných problémov [7].  

Metódy lokálneho prehľadávania spracované v tejto práci: 

1. Gradientný algoritmus (Hill climbing) 

2. Simulované ochladzovanie (Simulated Annealing) 

 

1.  Hill climbing [7]: 

1. Vytvorte uzol Current a uložte doň počiatočný stav s0 spolu s jeho ohodnotením (obvykle je 

ohodnotenie stavu dané iba hodnotou heuristickej funkcie h) 

2. Expandujte uzol Current, ohodnoťte jeho bezprostredných následníkov a vyberte z nich 

najlepšie ohodnoteného (nazvyme ho Next). 

3. Ak je ohodnotenie uzlu Current lepšie než ohodnotenie uzlu Next, ukončite riešenie a vráťte 

ako výsledok uzol/stav Current. Inak pokračujte. 

4. Nahraďte uzol Current uzlom Next a vráťte sa na bod 2. 

 

2.  Simulated Annealing [7]: 
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1. Vytvorte tabuľku s predpisom pre klesanie “teploty” v závislosti na kroku výpočtu. 

2. Vytvorte pracovný uzol Current a uložte doň počiatočný stav s0 spolu s jeho ohodnotením 

(obvykle je ohodnotenie stavu opäť dané iba hodnotou heuristickej funkcie h). Nastavte krok 

výpočtu na nulu (k = 0). 

3. Z tabuľky zistite aktuálnu “teplotu” T (T = f(k)). Ak je táto teplota nulová (T = 0) ukončite 

riešenie a vráťte ako výsledok uzol/stav Current. Inak pokračujte. 

4. Expandujte uzol Current a z jeho bezprostredných následníkov vyberte náhodne jedného z 

nich (nazvime ho Next). 

5. Vypočítajte rozdiel ohodnotenia uzlu Current a Next 

  E = value(current) - value(Next) 

6. Ak E  0, potom nahraďte uzol Current uzlom Next, inak vykonajte túto náhradu s 

pravdepodobnosťou p = eΔE/T. 

7. Inkrementujte krok výpočtu k a vráťte sa na bod 3. 

 

2.3 Metódy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi 

podmienkami 
 

Metódy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi podmienkami (alebo CSPs) prehľadávajú stavový priestor 

od počiatočného do cieľového uzlu. V rámci prechodu zohľadňujú dopredu známe obmedzenia pre 

aplikovanie operátoru nad aktuálnym uzlom. “Formálne” povedané, metódy pre riešenie úloh s 

obmedzujúcimi podmienkami (alebo CSP) sú definované množinou premenných X1, X2, …, Xn, a 

množinou obmedzení, C1, C2, …, Cm. Každá premenná Xi má neprázdne pole možných hodnôt Di. 

Každé obmedzenie Ci obsahuje istú podmnožinu premenných a špecifikuje dovolené kombinácie 

hodnôt pre danú podmnožinu. Stav problému je definovaný priradením hodnôt jednej, alebo všetkým 

premenným, {Xi = vi, Xj = vj, ...}. Priradenie, ktoré neporušuje žiadne z obmedzení sa nazýva 

konzistentným, alebo legálnym priradením. Konečné priradenie je také, ktoré obsahuje každú 

premennú, a riešením CSP je konečné priradenie, ktoré spĺňa všetky obmedzujúce podmienky [8]. 

 

Algoritmy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi podmienkami spracované v rámci tejto práce: 

1. Metóda spätného navrátenia pre CSP (Backtracking for CSP) 

2. Metóda Forward checking 

3. Metóda minimálnych konfliktov (Min-conflict) 

2.3.1 Backtracking pre CSP 

Pojem “Prehľadávanie spätným navrátením” sa používa pre prehľadávanie do hĺbky (kap. 2.2.1), 

ktoré vyberá hodnoty postupne pre jednu premennú a vracia sa späť ak premenná nemá žiadne ďalšie 

prípustné  hodnoty pre priradenie [8]. Aplikovanie obmedzujúcej podmienky prebieha v 3. bode 

algoritmu, kedy je operátor vedúci do stavu porušujúceho obmedzujúce podmienky považovaný za 

neaplikovateľný. 

 

Chod algoritmu Backrtacking [9]: 

1. Zostrojte zásobník OPEN (bude obsahovať všetky uzly určené k expanzii) a vložte doň 

počiatočný uzol vrátane jeho ohodnotenia. 



 

10 

 

2. Ak je zoznam OPEN prázdny, úloha nemá riešenie a preto prehľadávanie ukončite ako 

neúspešné. Inak pokračujte. 

3. Ak je možné na uzol na vrchole zásobníka aplikovať prvý/ďalší operátor, tak tento operátor 

aplikujte a pokračujte bodom 4, v opačnom prípade odstráňte testovaný uzol z vrcholu 

zásobníka a vráťte sa na bod 2. 

4. Ak je vygenerovaný uzol (uzol, ktorý vznikol aplikáciou operátoru na uzol na vrchole 

zásobníka) uzlom cieľovým, ukončite prehľadávanie ako úspešné a vráťte cestu od 

koreňového uzlu ku uzlu cieľovému a vráťte sa na bod 2. 

 

2.3.2 Forward checking 

Algoritmus Forward checking využíva pomocné množiny Si, do ktorých uloží prípustné hodnoty pre 

premennú xi. Následne tieto zoznamy upravuje na základe už priradených hodnôt vo výslednej 

premennej X. Úprava spočíva v odstránení všetkých hodnôt, ktoré sú v konflikte s aktuálnym stavom 

premennej X. Metóda môže obnoviť stav množín Si pred odstránením hodnôt a to v prípade, ak je 

jedna z množín prázdna. 

 

Chod algoritmu Forward checking [9]: 

● Priraďte každej premennej i (i = 1, …, n) množinu prípustných hodnôt Si. 

● Zavolajte procedúru Forward_checking(1). 

 

Procedúra Forward_checking(int i): 

1. Odstráňte prvú hodnotu z množiny Si a priraďte túto hodnotu premennej xi, nech X je nový 

stav (je daný hodnotami všetkých premenných xi, i = 1, …, n). 

2. Ak je X cieľovým stavom, ukončite procedúru úspechom (vráťte stav X), inak pokračujte. 

3. Odstráňte z množín Sj (j = i + 1, …, n) všetky hodnoty, ktoré sú v konflikte s doposiaľ 

priradenými hodnotami. 

4. Ak je nejaká množina Sj (j = i + 1, …, n) prázdna, obnovte pôvodný stav množín Sj (čiže stav 

pred bodom 3) a prejdite na bod 7. Inak pokračujte. 

5. Zavolajte procedúru Forward_checking(i + 1). 

6. Ak skončí predchádzajúca procedúra úspešne, skončíte tiež úspechom (vráťte vrátený stav). 

Inak pokračujte. 

7. Ak nie je množina Si prázdna, vráťte sa na bod 1. Inak skončíte neúspechom. 

2.3.3 Metóda minimálnych konfliktov 

Metóda minimálnych konfliktov patrí do skupiny lokálnych algoritmov, ktoré pred samotným 

spracovávaním priestoru, naplnia premenné xi náhodne vybranými hodnotami z množiny prípustných 

hodnôt. Metóda postupne mení obsah práve jednej premennej a hľadá, pre premennú xi, hodnotu s 

nižším (alebo rovným) počtom konfliktov než je jej aktuálna hodnota. Výpočet konfliktov pre 

nasledujúcu premennú počíta s najaktuálnejšími hodnotami ostatných premenných. 

 

Chod algoritmu Min-conflict [9]: 

1. Priraďte každej premennej xi (i = 1, …, n) ľubovoľnú hodnotou z množiny ich prípustných 

hodnôt. Nastavte pomocné premenné i a j na hodnoty 1 (i = j = 1). 

2. Pre každú hodnotu premennej xi  spočítajte počet možných (vrátane teoreticky možných) 

konfliktov. 
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3. Pokiaľ existuje pre inú možnú hodnotu premennej xi počet konfliktov menší než počet 

konfliktov pre jej aktuálnu hodnotu, zmeňte hodnotu tejto premennej na hodnotu s 

minimálnym počtom konfliktov. Pokiaľ takáto hodnota neexistuje, ale pokiaľ existuje iná 

hodnota premennej xi s rovnakým počtom konfliktov, tak zmeňte hodnotu premennej xi na 

túto novú hodnotu. V oboch uvedených prípadoch nastavte hodnotu premennej j na 1, inak 

iba inkrementujte hodnotu tejto premennej. 

4. Pokiaľ hodnota premennej j = n, tak bolo nájdené optimálne riešenie (riešenie s minimálnym 

počtom konfliktov). Inak inkrementujte hodnotu premennej i a pokračujte. 

5. Ak je hodnota premennej i > n, tak zmeňte jej hodnotu na hodnotu 1 (i=1). 

6. Vráťte sa na bod 2. 

2.4 Učenie bez učiteľa 

2.4.1 Zhlukovanie do K zhlukov 

Jedná sa o nehierarchický algoritmus, ktorý triedi dáta do k zhlukov na základe ich vlastností. Počet 

zhlukov k sa zadáva na začiatku algoritmu a je menší než počet objektov. Tento algoritmus pracuje 

tak, že priradí každý bod do zhluku, ku stredu ktorého je najbližšie. Stredy zhlukov sa pri každom 

behu algoritmu znovu spočítajú ako aritmetické priemery všetkých bodov zhluku. Cieľom je 

dosiahnuť čo najmenších rozdielov vo vnútri zhlukov [10]. 

 

 

            (4) 

 

Kde je k zhluku Si, i je od 1 po k a μi je stred zhluku, alebo priemer bodov xj Si. 

 

Chod algoritmu Zhlukovanie do K zhlukov (K-means clustering) [11]: 

1. Inicializujte k prototypov jw


(použite napríklad náhodne vybrané ale rôzne vektory px


 z 

trénovacej množiny P vektorov, tj. jw


= px


 Ppkj ,1,,1  ). 

2. Každý vektor px


 z trénovacej množiny priraďte do zhluku Cj, kj ,1 , ktorého prototyp jw


 

má od vektora px


najmenšiu vzdialenosť, tj.  

 

ipjp wxwx


  ki ,1      (5) 

 

3. 

Pre každý zhluk Cj kj ,1  prepočítajte prototyp jw


 tak, aby bol ťažiskom koncových 

bodov všetkých vektorov, ktoré sú k tomuto zhluku práve priradené (nech nj je počet týchto 

vektorov):

 

j

Cx

i

j
n

x

w
ji










      (6)

    

4. Pokiaľ bol niektorý vektor preradený k inému zhluku, vráťte sa na bod 2, inak činnosť 

algoritmu ukončite. 
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2.5 Posilňované učenie 
Posilňované učenie je typ učenia, ktoré nevyžaduje znalosť prostredia a nepozná najlepšie 

ohodnotené stavy a akcie v danom prostredí. Agent je niečo, alebo niekto kto predstavuje v 

posilňovanom učení objekt, ktorý sa bude učiť. Bude vykonávať akcie, ktoré ho presunú z jedného 

stavu do iného stavu. Stavom sa rozumie aktuálny stav prostredia. Agent sa  pri použití posilňovaného 

učenia učí spôsobom pokus omyl [12]. Agent sa teda učí náhodnými pohybmi, pomocou ktorých je 

schopný vytvoriť prediktívny model svojho prostredia. Napriek absencii takzvaného učiteľa, ktorý by 

poskytoval algoritmu informácie o správnosti, (respektíve nesprávnosti) pohybu, algoritmy 

posilňovaného učenia získavajú od  systému takzvanú odmenu (Reward) za dosiahnutie správneho 

stavu. Je možne zaviesť aj negatívnu spätnú väzbu v podobe takzvanej penalty (Penalty), ktorou 

upozorníme agenta, že použitý ťah viedol do nežiadúceho stavu. Pohybom rozumieme aplikáciu akcie 

spôsobujúcej zmenu aktuálneho stavu na nový stav (napríklad pozícia v bludisku). 

 

Algoritmus posilňovaného učenia musí byť schopný vybrať jeden z aktuálne možných pohybov 

(akcií) a následne daný pohyb ohodnotiť na základe jeho úspešnosti. 

2.5.1 Policy-only learning 

Metóda na začiatku určí počiatočnú hodnotu každej možnej operácie. Táto hodnota sa neskôr použije 

pre výpočet pravdepodobnosti výberu danej cesty pre ďalší krok. Počas prechodu sú tieto hodnoty 

upravované, na základe dosiahnutia odmeny, respektíve penalty. V prípade dosiahnutia odmeny budú 

všetky hodnoty v uzloch, cez ktoré algoritmus prešiel v aktuálnej prechádzke, zvýšené, a naopak pri 

dosiahnutí nežiaduceho stavu znížené. Týmto spôsobom, sa pravdepodobnosť výberu cesty vedúcej 

ku stavu s odmenou zvyšuje. 

 

Algoritmus ohodnocuje použité akcie na konci svojej cesty, a to pri dosiahnutí odmeny, penalty alebo 

stavu bez následníkov. Tento algoritmus musí byť schopný detekovať uzly, ktoré boli v aktuálnej 

prechádzke vyšetrené, a vynechať ich z opätovného vyšetrenia.  

2.5.2 TD Learning 

Metóda, na rozdiel od Policy-only learning a Q-Learning metód, ohodnocuje jednotlivé stavy, nie 

akciu spôsobujúcu prechod medzi stavmi. Ohodnocovanie prebieha počas náhodného prechodu cez 

jednotlivé stavy a výsledná hodnota je daná vzťahom: 

  Uπ(s) = Uπ(s) + α(r(s) + γUπ(s’) - Uπ(s))      (7) 

kde 

Uπ(s) hodnotenie stavu s  

r(s) odmena (reward) za dosiahnutie stavu s 

α koeficient učenia 

γ koeficient určujúci vplyv ohodnotenia stavu s’ na hodnotenie predchádzajúceho stavu s. 

 

Algoritmus TD Learning [13]: 

1. Zvoľte hodnoty koeficientov α a γ (0 < α ≤ 1; 0 < γ ≤ 1) a vynulujte hodnotenie Uπ(s) 

všetkých stavov. Ďalej vynulujte počítadlo prechádzok p = 0 a nastavte ich maximálny počet 

pmax. Nastavte start ➝ s. 

2. Generujte nový stav s’ s použitím stratégie π. 

3. Ak je stav s’ cieľovým stavom, potom mu priraďte hodnotu Uπ(s’) = r(s’). 
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4. Vypočítajte novú hodnotu stavu pomocou vzťahu (7). 

5. Ak je stav s’ cieľovým stavom, potom p+1➝ p, start ➝ s, inak s’➝ s. 

6. Ak je p < pmax,, potom sa vráťte na bod 2. 

2.5.3 Q Learning 

Tento algoritmus využíva pre výber akcie, pre zmenu stavu, ohodnotenie jednotlivých akcií, možných 

v aktuálnom stave. Akcie sú ohodnocované okamžite po ich použití (prechode zo stavu s do stavu s’).  

Hodnotenie akcie je dané vzťahom: 

 

        ),(','max,,
'

asQasQsrasQasQ
a

 
   

(9) 

kde 

Q(s, a)  hodnotenie akcie a vykonanej v stave s 

)','(max
'

asQ
a

 maximálna hodnota z hodnotení všetkých akcií a’, ktoré je možné vykonať v stave s’ 

r(s)  odmena (reward) za dosiahnutie stavu s 

α  koeficient učenia 

γ  koeficient určujúci vplyv ohodnotenia stavu s’ na hodnotenie predchádzajúceho stavu     

  s. 

Algoritmus Q Learning [13]: 

1. Zvoľte hodnoty koeficientov α a γ (0 < α ≤ 1; 0 < γ ≤ 1) a vynulujte hodnotenie Q(s, a) 

všetkých akcií a vo všetkých stavoch s. Ďalej vynulujte počítadlo prechádzok p = 0 a 

nastavte ich maximálny počet pmax. Nastavte start ➝ s.  

2. Vyberte akciu a, ktorá povedie ku prechodu zo stavu s do stavu s’. 

3. Ak je stav s’ cieľovým stavom, potom Q(s, a) = r(s’). 

4. Inak vypočítajte novú hodnotu akcie a v stave s pomocou vzťahu (9): 

5. Ak je stav s’ cieľovým stavom, potom p+1➝ p, start ➝ s, inak s’➝ s. 

6. Ak je p < pmax,, potom sa vráťte na bod 2. 

 

2.6 Rozpoznávanie obrazu 
Termín rozpoznávanie obrazu (alebo vzorov) zahŕňa širokú škálu problémov spracovávania 

informácií s veľkým praktickým významom, od rozpoznávania reči a klasifikácie písaného textu, po 

detekciu porúch v priemysle alebo medicíne [14]. V rámci tejto práce vizualizujeme algoritmy 

rozpoznávania obrazu pre klasifikáciu objektov/signálov do tried na základe ich popisu (obrazu). V 

tejto kapitolu je popísaný chod algoritmov Perceptron a Pocket pre učenie klasifikácie lineárne 

separovateľných číselných vektorov do dvoch tried.  

 

Algoritmy spracovávajú množinu bodov P z karteziánskej osovej sústavy, ktoré sú definované 

vektorom  kx


 a triedou d(k). Pomocou vektoru a triedy bodu definujeme pre tento bod nový vektor, 

ktorý je použitý pre učenie neurónov. 

 

 
   

   
     kxkdkzjt

kdkx

kdkx
kz

















 ..

1pre

1pre
   (10) 
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1.  Chod algoritmu Perceptron 

1. Inicializuj váhy neurónov malými náhodnými hodnotami 

2. Nastav modify= true, maximálny počet iterácie max,  koeficient učenia μ (0 < μ ≤ 1) a krok k 

= 1 

3. Ak modify = false alebo bol dosiahnutý maximálny počet iterácií, ukonči učenie. Inak 

pokračuj. 

4. Nastav modify = false. 

5. Vykonaj krok učenia pre  iz


 (i = 1, .. , P). Pokiaľ bol bod nesprávne klasifikovaný 

prepočítaj váhy neurónov: 

 

          

    inakpre1

0pre21

kwkw

kkzkwkkzkwkw







 
   (11) 

  

6. Ak došlo ku zmene váh vektorov, nastav modify = true. 

7. Inkrementuj krok k a vráť sa na bod 3. 

 

 

2.  Chod algoritmu Pocket 

1. Inicializuj váhy neurónov malými náhodnými hodnotami 

2. Nastav maximálny počet iterácie max,  koeficient učenia μ (0 < μ ≤ 1), krok k = 1, 

best_length = 0, current_length = 0, pocket =  1w


 

3. Ak bol dosiahnutý maximálny počet iterácií prejdi na bod 7. Inak pokračuj. 

4. Z množiny bodov P vyber náhodne vzorku z


. 

5. Pokiaľ je vzorka správne klasifikovaná   0zkw
T 

 tak inkrementuj hodnotu current_length a 

nastav    kwkw


1  , inak: 

a. Pokiaľ best_length < current_length a súčasne neurón s aktuálnym váhovým 

koeficientom chybne klasifikuje menej vzoriek (pre všetkých body z množiny P), než 

s váhovými vektorom uloženým v pocket, tak best_length = current_length a pocket 

=  kw


 

b. Prepočítaj váhový vektor pomocou vzťahu: 

 

     kkzkwkw


21      (12) 

 

c. Nastav current_length = 0. 

6. Inkrementuj krok učenia k a vráť sa na bod 3. 

7. Ak best_length < current_length a súčasne neurón s aktuálnym váhovým vektorom chybne 

klasifikuje menej vzoriek (pre všetkých body z množiny P), než s váhovým vektorom 

uloženým v pocket, tak  maxwpocket


   

8. pocketw


 

 

 



 

15 

 

3 Použité technológie 

Nakoľko pre výslednú aplikáciu sú parametre ako je prenositeľnosť, rozšíriteľnosť a udržateľnosť 

veľmi podstatné, v tejto kapitole sú popísané použité technológie, pomocou ktorých sú dané 

požiadavky naplnené. V kapitole sa taktiež pojednáva o ich základných princípoch a dôvodoch ich 

použitia. 

3.1 TypeScript vs Javascript 
TypeScript je syntaktická nadstavba nad jazykom JavaScript. Každý TypeScript program je zároveň 

aj JavaScript program. Prekladač tohto jazyka vykonáva iba lokálne zmeny v rámci súborov na 

TypeScript programoch, nemení poradie deklarácie premenných v TypeScript-e. To vedie ku výstupu 

v JavaScript-e, ktorý je takmer totožný s TypeScript vstupom [15]. TypeScript zavádza statickú 

typovú kontrolu a to ako na jednoduchých dátových typoch, tak aj na objektoch, oproti dynamickej, 

ktorá je použitá v JavaScript-e. Medzi ďalšie pridané hodnoty patrí zavedenie rozhraní, generické 

typy, kontroly hodnoty null (resp. undefined) a ďalšie. 

 

Použitím tohto jazyka sme schopní dosiahnuť čitateľnejší kód, ktorého udržateľnosť je na vyššej 

úrovni, než aplikácie písaná v jazyku JavaScript. Zároveň boli zachované výhody ako je rýchlosť, 

možnosť kombinácie s inými technológiami. 

3.2 Angular 
Angular je platforma a framework pre vytváranie klientskych aplikácií v jazykoch HTML a 

TypeScript [16]. Spája webové technológie ako je JavaScript (respektíve TypeScript), CSS, Less, 

JQuery, a poskytuje tak širokú škálu nástrojov pre tvorbu nie len webových aplikácií. Tieto 

technológie umožňujú jednoduchú tvorbu interaktívnej, responzívnej a multiplatformej aplikácie. 

Zároveň umožňuje využiť všetky výhody objektového návrhu, medzi ktorými sú vyššia úroveň 

udržateľnosti a možnosti jednoduchých rozšírení, čo sú podstatné vlastnosti v kontexte tejto práce.  

Nasledujúce podkapitoly v krátkosti popisujú základné konštrukcie tohto frameworku, pomocou 

ktorých je Angular aplikácia implementovaná. 

3.2.1 NgModule 

Angular modul (nazývame NgModule) je základný prvok aplikácie. Každá Angular aplikácia definuje 

minimálne jeden NgModule (typický nazvaný AppModule). Modul obsahuje definície komponent 

(pozri 3.2.2. NgCompnent), servis (pozri 3.2.3 Service) alebo iných modulov, čím ich zverejní pre 

logické jednotky aplikácie. Modul takto zapuzdruje funkčne jednotnú časť aplikácie, vytvára logickú 

štruktúru a definuje jednotlivé celky aplikácie. Komponenty a servisy, ktoré nie sú deklarované v 

rámci modulu, nie sú dostupné ani z komponent (respektíve servis) na rovnakej úrovni. 

 

Modul je prázdna trieda definovaná s dekorátorom @NgModule. Dekorátor je funkcia prijímajúca 

metadata objekt, definujúci komponenty a servisy, ktoré daný model deklaruje (respektíve poskytuje 

v prípade servis). Komponenty môžu byť prístupné iba pre prvky v rámci rovnakého modulu, alebo 

exportované, čím sa zverejnia pre celú aplikáciu [16]. 
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3.2.2 NgComponent 

Pomocou dekoratéra @NgComponent vytvárame spojenie medzi logickou vrstvou (implementovanou 

v jazyku TypeScript) a vizualizačnou vrstvou (implementovanou v jazyku HTML), ktorú nazývame 

šablónou (template). Obsah triedy a k tejto triede asociovaná šablóna definujú viditeľný obsah stránky 

(alebo okna) a možnosti, akými môže užívateľ s aplikáciou komunikovať. Komponenta môže 

definovať premenné alebo funkcie dostupné priamo zo šablóny danej komponenty, čím sa zvyšuje 

dynamickosť HTML stránky. Komponenty komunikujú so svojím okolím pomocou vstupných a 

výstupných parametrov. Vstupným parametrom môžu byť jednoduché dátové typy ako aj modely 

obsahujúce aplikačné dáta. Premennú, ktorá je vstupným parametrom komponenty označujeme 

pomocou dekorátora @Input(). Výstupy komponenty označujeme dekoratérom @Output() a sú 

inštanciou dátového typu EventEmmiter.   

3.2.3 Service 

Servisou, v kontexte Angular aplikácie, rozumieme triedu s dekoratérom @Injectable, ktorý 

informuje aplikáciu o možnosti sprístupniť funkcionalitu, definovanú danou triedou, pomocou 

vkladania závislosti (dependency injection). Takúto triedu je nutné zverejniť pomocou ngModulu 

(pozri kapitolu 3.1.1) a následne ju deklarovať ako vstupný parameter konštruktora komponenty 

(alebo inej servisy). Takto definovaná trieda umožňuje oddeliť logickú funkcionalitu, ako napríklad 

matematické operácie alebo komunikácia so serverom, od funkcionality ktorá priamo riadi interakciu 

s užívateľom [16]. 

3.3 Electron 
Electron je otvorená knižnica (open-source library) vyvinutá spoločnosťou GitHub a slúži pre vývoj 

prenositeľného aplikačného programu v jazykoch HTML, CSS a JavaScript (respektíve TypeScript). 

Umožnilo to spojenie projektu Chromium a Node.js do jedného aplikačného behu (runtime), čo 

umožnilo zabalenie aplikácií pre Mac (Macintosh operating system), Windows a Linux. 
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4 Implementácia 

V tejto kapitole je popísaná štruktúra aplikácie, umiestnenie základných prvkov aplikácie a spôsob 

komunikácie medzi nimi. Kapitola nezachádza do detailov implementácie jednotlivých časti 

aplikácie, ale zameriava sa na základne prvky spoločné pre všetky implementované skupiny 

algoritmov. 

4.1 Štruktúra balíka základných algoritmov umelej 

inteligencie 
Každú skupinu algoritmov, riešiacich jednotlivé celky z teoretickej časti tejto práce, definujeme 

vlastným modulom (kapitola 3.2.1). Toto riešenie umožňuje prezentovať ľubovoľný počet súborov 

ako jeden celok implementujúci funkčnú aj vizuálnu stránku pre danú skupinu algoritmov. Tento 

celok je zložený z hlavnej komponenty, vizualizačnej komponenty, dialógového okna nastavení, 

komponenty pre zobrazenie editačných tlačidiel (v prípade, že je editácia umožnená) a minimálne 

jednej servisy. Týmto spôsobom delegácie úloh znižujeme funkčné nároky na jednotlivé triedy, čim 

zvyšujeme ich udržateľnosť a modularitu. Úlohy, ktoré sú spoločné pre viaceré celky (zadávanie 

číselnej hodnoty, karteziánska sústava a podobne), sú delegované na komponenty z balíka spoločných 

komponent, ktoré sú prístupné v rámci celej aplikácie. 

4.1.1 Hlavná komponenta 

Hlavná komponenta komunikuje so spoločnými komponentami ako je hlavný navigačný panel, 

ovládacie tlačidlá behu algoritmu, no aj so servismi zodpovednými za vypracovanie zadanej úlohy. 

Poskytuje svojim potomkom dátový model a informuje ich o zmene kontextu (napríklad prepnutí do 

editačného módu).  

 

Hlavné komponenty jednotlivých skupín algoritmov implementujú rozhranie (interface) 

ThAiAlgorithmComponentIT, ktoré vynucuje implementáciu funkcií riadiacich beh riešenia zadanej 

úlohy, ako je napríklad metóda run() ktorá spúšťa cyklické opakovanie jedného kroku algoritmu 

alebo metóda cancel(), ktorá nainicializuje vzorovú úlohu pre daný algoritmus (pozri kapitolu 5.1.1). 

4.1.2 Vizualizačná komponenta 

Vizualizačná komponenta reflektuje chod vypracovávania úlohy a zabezpečuje editáciu (respektíve 

tvorenie novej) úlohy. Na základe dátového modelu, ktorý je vstupnou premennou komponenty, 

vytvára grafické štruktúry a definuje štýly zodpovedné za odlíšenie jednotlivých bodov procesu 

spracovávania zadanej úlohy (grafickou štruktúrou je napríklad stavový priestor zložený z uzlov a 

spojení medzi nimi). 

 

Editácia a tvorba novej úlohy poskytuje špecifické možnosti pre jednotlivá skupiny algoritmov. 

Spoločné je potvrdzovanie a zahadzovanie aktuálnych zmien. Vizualizačná komponenta zabezpečuje 

možnosť zahodenia zmien a zobrazenie posledného potvrdeného výsledku, respektíve inicializačnej 

úlohy v prípade, kedy neboli doposiaľ vykonané žiadne zmeny. 
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Komponenta zabezpečuje reakcie na udalosti ako je zmena veľkosti okna, pohyby a stlačenia myši 

(respektíve dotykov v prípade dotykových zariadení) a tak podporuje responzivitu a interaktivitu 

aplikácie. Zodpovednosti vizualizačnej komponenty je možné dekomponovať na menšie celky a 

delegovať ich na ďalšie komponenty, či už z balíka špecifického pre modul daného algoritmu alebo z 

balíka obecných komponent, a tak zvyšovať jedno účelnosť implementácie zahrnutej v danej 

komponente. 

4.1.3 Servisa 

Implementácia jednotlivých algoritmov je obsahom tried definovaných ako servisy (pozri 3.2.3). 

Tieto triedy zodpovedajú za vypracovanie zadanej úlohy. Vypracovaním rozumieme úpravu hodnôt 

vo vstupnom dátovom modeli a vyhodnotení v akom stave sa chod spracovávania nachádza. Tieto 

triedy by nemali obsahovať funkcionalitu priamo spojenú s užívateľským rozhraním. 

 

Každý algoritmus je implementovaný v rámci samostatnej triedy. V celkoch zapuzdrujúcich viac ako 

jednu metódu riešenia zadanej úlohy je využitá dedičnosť z abstraktnej triedy. V hlavnej komponente 

(pozri 4.1.2) je na základe typu algoritmu naplnená premenná typu tejto abstraktnej triedy 

odpovedajúcou servisou, ktorá implementuje riešenie pre vybranú metódu. Toto riešenie limituje 

nutnosť rozlišovať funkcionalitu pre odlišné algoritmy na výber danej servisy a zároveň zvyšuje 

prehľadnosť a udržateľnosť kódu. 
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5 Návrh aplikácie 

V tejto kapitole je popísaný návrh užívateľského rozhrania, spôsoby interakcie užívateľa s 

jednotlivými pod časťami a význam grafických prvkov. Ďalej kapitola pojednáva o spôsobe 

vizualizácie jednotlivých algoritmov a o význame jednotlivých prvkov v nadväznosti na logickú 

výpočtovú stránku problému. 

5.1 Užívateľské rozhranie 
Pri navrhovaní užívateľského rozhrania boli použité princípy inšpirované materiálnym dizajnom        

(material design). Materiálny dizajn ma za cieľ vytvoriť unifikovaný spôsob tvorby rozhrania medzi 

užívateľom a zariadením a to bez ohľadu na platformu či rozlíšenie zariadenia. Použitím materiálneho 

dizajnu v kombinácií s CSS triedami z knižnice Bootstrap a použitím jazykov HTML a CSS bola 

dosiahnutá vysoká úroveň responzivity.  

5.1.1 Hlavný navigačný panel 

Panel sa nachádza vždy v hornej časti obrazovky. Umožňuje užívateľovi zobraziť zoznam 

jednotlivých skupín algoritmov (Obr. 5-1(1)), nastavenia pre aktuálny kontext (Obr. 5-1(2)) a 

dialógové okno pre zmenu režimu (Obr. 5-1(3)). 

 

 
Obr. 5-1. Hlavný ovládací panel 

5.1.2 Zmena režimu 

Algoritmy je možné spustiť v režime vizualizácie (Obr. 5-2(1)), editácie (Obr. 5-2(2)), tvorby novej 

úlohy (Obr. 5-2(3)) a v režime teórie (Obr. 5-2(4)). Vďaka editačnému režimu (a režimu tvorby novej 

úlohy) môže užívateľ testovať rôzne konfigurácie zadaných úloh, čím sa posilňuje didaktická stránka 

aplikácie, nakoľko si užívateľ môže porovnávať vlastné riešenia s výstupmi aplikácie. Rozsah 

možností a spôsob ovládania, v editačnom režime, je špecifický pre jednotlivé algoritmy.  

 

Pre zmenu režimu slúži dialógové okno, dostupné cez tlačidlo na hlavnom navigačnom panely 

(kapitola 5.1.1), ktoré obsahuje dostupné režimy pre aktuálne vybranú kategóriu algoritmov. 

Jednotlivé algoritmy majú rôznu dostupnosť daných režimov. 

1. Vizualizácia - v tomto móde ma možnosť užívateľ spúšťať algoritmy nad zadanou úlohou a 

sledovať progres riešenia  (Obr. 5-3). V nastaviteľnej rýchlosti (Obr. 5-3(1))  je možné 

spúšťať cyklické opakovanie jedného kroku (Obr. 5-3(2)), krokovať v jednom smere (Obr. 5-

3(3)), resetovať stav úlohy so zachovaním vlastných nastavení (Obr. 5-3(4)) alebo resetovať 

úlohu do inicializačného stavu (Obr. 5-3(5)). 

2. Editácia - tento režim slúži pre úpravu aktuálnej úlohy. 

3. Tvorba novej úlohy - na rozdiel od editačného módu nie je aktuálna úloha zachovaná 

a užívateľovi je zobrazená prázdna plocha.  

4. Teória - tento mód obsahuje stručnú teóriu relevantnú pre vizualizačnú časť konkrétneho 

algoritmu (respektíve skupiny algoritmov) a legendu popisujúcu ako sú jednotlivé body 

algoritmov vizualizované (Obr. 5-4).  
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Obr. 5-2 Dialógové okno pre zmenu režimu 

 

 
Obr. 5-3 Ovládacie tlačidlá riešenia úlohy 

 

 
Obr. 5-4 Príklad zobrazovania teoretickej časti 

5.2 Metóda hrania hier 
Vizualizácia 

Ako bolo poukázané v kapitole 2.1, spracované metódy v rámci tejto práce je možné vizualizovať a 

ich chod prezentovať pomocou orientovaného grafu (Obr. 5-5). Tento graf  predstavuje časť 

stavového priestoru pre ľubovoľnú hru splňujúcu podmienky spomenuté v kapitole 2. Užívateľovi sú 

zobrazené kolá hry pomocou úrovní stromu, jasne odlíšených farbou pozadia, a popisom danej 

úrovne. Každá úroveň obsahuje možné ťahy reprezentované uzlom stavového priestoru. 
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Obr. 5-5 Stavový priestor pre metódy hrania hier 

 

Uzol je definovaný svojou hodnotou a stavom rozhodovacieho procesu. Stav rozhodovacieho procesu 

je reprezentovaný farbou uzlu. V rámci prechodu priestorom rozlišujeme stavy uzlov (Obr. 5-6): 

● Uzol v inicializačnom stave (obr. 5-6a). 

● Uzol bol zaradený do rozhodovacieho procesu, a čaká na spracovanie všetkých jeho 

potomkov (Obr. 5-6b). 

● Uzol je v stave rozhodovania, časť jeho potomkov bola spracovaná a toto spracovanie viedlo 

ku priradeniu predbežnej hodnoty do tohto uzlu (Obr. 5-6c). 

● Uzol, a všetci jeho potomkovia boli spracovaní, jeho hodnota bola predaná rodičovskému 

uzlu (Obr. 5-6d). 

● Uzol bol vyradený z rozhodovacieho procesu a teda nebude spracovaný a jeho hodnota nemá 

na riešenie úlohy vplyv (Obr. 5-6e). Uzol môže tento stav nadobudnúť iba pri využití metódy 

Alfa-Beta rezy. 

 

                  
         a)                        b)                      c)                       d)                       e) 

Obr. 5-6 Stavy uzlov 

Zásadným bodom vizualizácie je zobrazenie výsledku (Obr. 5-7). Zobrazenie výsledku spočíva v 

zvýraznení prechodovej hrany medzi pôvodným počiatočným uzlom a novým uzlom, ktorého 

hodnota bola priradená do pôvodného uzlu. Riešením teda nie je cesta od počiatočného uzlu do 

listového uzlu, ktorého hodnotu počiatočný uzol nadobudol. 

 

 
Obr. 5-7 Zobrazenie výsledku 

 

Nakoľko algoritmy Minimax a Alfa Beta rezy majú z pohľadu vizualizácie takmer totožný princíp 

prechodu stavovým priestorom, zobrazovanie prechodu a výsledku sa líši iba minimálne. Tieto 
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vizualizačné rozdiely sú priamo spojené s rozdielmi algoritmov, kde Alfa a Beta rezy vyžadujú pre 

svoj beh pomocné premenné Alfa a Beta (kapitola 2.1.1). Tieto pomocné premenné sú zobrazované 

pre každý uzol samostatne (Obr. 5-8), a zobrazujú všetky hodnoty ktoré boli do nich v rámci danej 

vetvy priradené. Aktuálna hodnota premennej je vždy posledná v zozname. 

 

 
Obr. 5-8 Pomocné polia ALFA a BETA 

Editácia 

Editačný režim pre metódy hrania hier umožňuje vytváranie vlastných štruktúr ako aj vyplnenie 

koncových stavov ľubovoľnými číselnými hodnotami (v prípade nezadania bude do uzlu vložená 

náhodná hodnota) (Obr. 5-9). Užívateľ má možnosť editovať aktuálny strom pridávaním alebo 

odstraňovaním uzlov. Po vybraní režimu pridávania (Obr. 5-9(1)) je pridaný nový potomok pre uzol 

na ktorý užívateľ klikne. Nový potomok je pridaný vždy z pravej strany vetvenia. V prípade pridania 

potomka na uzol v maximálnej hĺbke stromu je automatický vytvorená nová úroveň stromu. Po 

vybraní režimu mazania (Obr. 5-9(2)) môže užívateľ odstrániť uzol spolu so všetkými jeho 

potomkami. Odstránená je tak celá vetva, pre ktorú je vybraný uzol rodičom. Užívateľ je o rozsahu 

mazania informovaný zmenou spôsobu zobrazovania uzlov ktoré budú po kliknutí odstránené (Obr. 

5-9(3)). 

 

 
Obr. 5-9 Editačný režim metód hrania hier 

5.3 Zhlukovanie do K zhlukov 
Vizualizácie 

Algoritmus K-Means zhlukovanie je vizualizovaný pomocou dvojrozmernej karteziánskej sústavy 

obmedzenej na prvý kvadrant (Obr. 5-10). V rámci tohto priestoru užívateľ vytvorí trénovaciu 

množinu z N bodov definovaných ich osovými súradnicami. Užívateľom vložené body sú statické 

počas celého behu algoritmu. Ich príslušnosť do zhluku Cj je reprezentovaná farbou pôvodného 

prototypu wj pre daný zhluk. Po prepočítaní novej pozície prototypu wj je jeho pôvodná pozícia 

3 

1 2 
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zachovaná a spojená s aktuálnou pozíciou prototypu (Obr. 5-10(1)). Užívateľ má možnosť zobraziť 

číselne hodnoty pozície bodu presunutím kurzoru myši nad vybraný bod (Obr. 5-10(2)). Zobrazenie 

pozície jednotlivých bodov umožňuje užívateľovi prechádzať výpočtami v rámci jednotlivých krokov 

spolu s algoritmom a svoje výsledky validovať s reálnymi výsledkami zobrazenými na ploche. 

 

 
                       Obr. 5-10 Karteziánska sústava pre algoritmus K-Means clustering 

 

Editácia 

V rámci editácie je užívateľ vytvára trénovaciu množinu vkladaním bodov na plochu obrazovky. 

Užívateľovi je pri kurzore myši zobrazená pozícia, na ktorú bude bod po kliknutí vložený. Po kliknutí 

na už vložený bod bude tento bod odstránený z trénovacej množiny. Užívateľ nemôže tento režim 

opustiť pred vložením vyššieho počtu bodov, než je zadaný počet zhlukov, o čom je informovaný 

dialógovým oknom v prípade pokusu o opustenie editácie pri nesplnení danej podmienky.  

5.4 Prehľadávanie stavového priestoru 
Vizualizácia 

Stavový priestor (obr. 5-11) pre vizualizovanie chodu algoritmov uvedených v kapitole 2.3 je tvorený 

uzlami reprezentujúcimi možné stavy a spojeniami medzi danými uzlami. Každému uzlu je priradená 

unikátna hodnota, ktorá reprezentuje možný stav v rámci ľubovoľného problému riešiteľného 

prehľadávaním stavového priestoru. V prípade úloh vyžadujúcich ohodnotenie ceny prechodu, je táto 

cena zobrazená na hrane medzi dvoma uzlami. Táto hodnota nadobúda hodnoty funkcie, ktorej 

návratová hodnota je celková cena od počiatočného uzlu ku aktuálnemu pre metódu UCS, hodnotu 

heuristickej funkcie pre metódu Greedy search alebo súčet oboch spomenutých funkcií pre metódu 

A* search. Užívateľ má možnosť sledovať zmeny obsahu v zásobníku/fronty/zoznamu OPEN a 

zoznamu CLOSED. Taktiež má možnosť zvoliť varianty algoritmov bez pomocného zoznamu 

CLOSED, bez mazania duplicitných stavov zo zoznamu OPEN alebo bez zabránenia návratom do 

rodičovského uzlu. Tieto nastavania sú dostupné z dialógového okna nastavení (Obr. 5-12). 

 

 

2 1 
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Obr. 5-11 Vizualizácia prehľadávania stavového priestoru 

       
Obr. 5-12 Nastavenia pre metódy prehľadávania stavového priestoru 

Užívateľovi je stav, v ktorom sa uzol nachádza, zobrazený pomocou farebného odlíšenia jednotlivých 

uzlov (Obr. 5-13). Uzol môže spadať do jednej z kategórií: 

● Uzol zatiaľ nebol spracovaný (Obr. 5-13a).  

● Uzol bol vložený do zásobníku/fronty/zoznamu OPEN (Obr. 5-13b). Pre metódy Hill 

Climbing a Simulated Annealing je takto označený stav Current (pozri kapitolu 2.2.3). 

● Uzol je súčasťou cesty ku hľadanému uzlu (Obr. 5-13c). 

● Pre metódy Hill Climbing a Simulated Annealing je takto označený stav Next (Obr. 5-13c). 

 

 
       a)                    b)                   c)                    d) 

Obr. 5-13 Stav uzlu 
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Editácia 

V editačnom móde má možnosť užívateľ vytvoriť vlastný stavový priestor. Tvorenie stavového 

priestoru spočíva vo vkladaní uzlov na ľubovoľné pozície (ak je režim editácie vkladanie nového 

stavu (Obr. 5-14(1))) a v tvorení spojení medzi danými uzlami (ak je režim editácie tvorenie spojení 

(Obr. 5-14(4))). Spojenia v úlohe zadanej užívateľom sú obojsmerné. Užívateľ ma možnosť zadať 

počiatočný (Obr. 5-14(2)) a cieľový (Obr. 5-14(3)) uzol pomocou odpovedajúceho editačného 

režimu. V týchto režimoch užívateľ nevkladá nový uzol ale vyberá z už vytvorených. V režime 

mazania (Obr. 5-14(5))  je umožnené odstránenie stavov (a všetkých jeho spojení (Obr. 5-14(6))) ako 

aj jednotlivých spojení. 

         

 
Obr. 5-14 Tvorba stavového priestoru 

Ceny prechodov medzi stavmi sú generované automaticky a sú dané vzťahmi: 

    

g(Sk) = d(XY) / (Ww / Wh)        (13) 

 

h(Sk) =    WhWwXYd //        (14) 

kde 

d(XY)  vzdialenosť v pixeloch uzlu X  od uzlu Y 

Ww  aktuálna šírka okna 

Wh  aktuálna výška okna. 

 

Užívateľ má možnosť dané hodnoty upraviť a uzamknúť (Obr. 5-15(3)) a tak zamedziť ich 

automatickému prepočítavaniu. Ceny prechodov je možné zadať rôzne pre prechod z uzla A do uzlu B 

(Obr. 5-15(1)) a prechod z uzla B do uzlu A (Obr. 5-15(2)). Hodnota funkcie g(Sk) sa automaticky 

nastaví na hodnotu 0 v prípade aktívnej metódy Greedy search. Hodnota funkcie h(Sk) sa automaticky 

nastaví na hodnotu 0 v prípade aktívnej metódy UCS. Tieto hodnoty nie je v takom prípade možné 

zmeniť ani ručne. 

 

6 
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Obr. 5-15 Editačný dialóg pre nastavenie cien prechodu 

5.5 Posilované učenie 
Vizualizácia 

Pre vizualizácie algoritmov strojového učenia slúži bludisko (Obr. 5-16), v rámci ktorého sa 

algoritmy učia cesty od štartovacej pozície, po pozíciu s odmenou (kapitola 2.6). V rámci bludiska je 

užívateľovi zobrazovaná aktuálna poloha v bludisku, hodnoty pre rozhodovanie, štartovacia pozícia a 

pozície s odmenou (respektíve penaltou). Užívateľ ma možnosť upraviť parametre ako maximálny 

počet prechádzok bludiskom, konštanty γ a α (pre algoritmy TD-Learning a Q-Learning) a 

viditeľnosť rozhodovacích hodnôt v dlaždiciach bludiska (Obr. 5-17). Pri metódy TD-Learning a Q-

Learning je po zapnutí prepínača manuálnych prechádzok (Obr. 5-17(1)) umožnené užívateľovi 

prechádzať bludiskom pomocou šípok klávesnice. 
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Obr. 5-16 Bludisko pre algoritmy strojového učenia 

 
 Obr. 5-17 Nastavenia pre algoritmy posilovaného učenia 

Editácia 

V editačnom móde je možné vytvoriť ľubovoľné bludisko, vybrať štartovaciu pozíciu a pozície s 

odmenami (respektíve penaltami). Editácia prebieha výberom požadovaného typu ohraničenia 

pozície, po označení pozície, v rámci bludiska je užívateľovi umožnené ohraničenie otáčať (Obr. 5-

18). Hodnoty pre rozhodovanie pri výbere nasledujúcej cesty sú doplnené automaticky po potvrdení 

editácie. 
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Obr. 5-18 Editácia bludiska pre posilované učenie 

5.6 Metódy pre riešenie CSP 
Vizualizácia 

Algoritmy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi podmienkami demonštrujeme na takzvanom probléme 

N-Kráľovien (N-Queens problem). Tento problém spočíva v umiestnení N kráľovien na NxN plochu, 

pričom žiadna z kráľovien nesmie byť v rovnakom riadku, stĺpci alebo diagonále s inou kráľovnou 

[17]. Pre algoritmy Backtracking pre CSP a Forward checking, vizualizácia spočíva v zvýraznení 

aktuálne vybranej pozície. Pre metódu Foraward checking sú aktuálne zvýraznené pozície obsahom 

premennej xi (kapitola 2.3.2). Algoritmus Min-conflicts navyše zobrazuje aktuálny počet konfliktov 

pre danú pozíciu (Obr. 5-18). 

 

 
Obr. 5-18 Problém N-Kráľovien 
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Editácia 

Pre metódy CSPs nie je umožnený editačný režim. Užívateľ môže upraviť veľkosť plochy problému 

N- Kráľovien priamo v dialógu nastavení. Pre metódu Minimálnych konfliktov je umožnený výber 

aktuálnych pozícií v rámci vizualizačného režimu, a to pomocou kliknutia na vybranú pozíciu. 

5.7 Rozpoznávanie obrazu 
Vizualizácia 

Algoritmy pre učenie klasifikácie lineárne separovateľných číselných vektorov sú vizualizované 

pomocou karteziánskej sústavy, ktorá definuje množinu vstupných bodov P (Obr. 5-19). Na základe 

výsledných váh neurónov je do sústavy vložená priamka určujúca ako algoritmus klasifikoval zadané 

body. Užívateľ ma možnosť nastaviť koeficient učenia a maximálny počet iterácií v rámci 

dialógového okna nastavení. Beh metód nie je možné krokovať, umožnené je len spustenie učenia, 

ktoré vykoná iterácie po zadané maximum. 

Body na plochu užívateľ vkladá v rámci editačného režimu (logika pridávania bodov je totožná s 

logikou popísanou v rámci kapitoly 5.3) nakoľko je funkcionalita karteziánskej sústavy poskytovaná 

komponentou z balíku spoločných komponent. 

 
   Obr. 5-19 Vizualizácia algoritmov Perceptron a Pocket 
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6 Porovnanie s pôvodnými riešením 

V rámci tejto kapitoly sú popísané rozdiely medzi pôvodnými appletmi a riešením vypracovaným 

v tejto práci. Porovnanie sa obmedzuje na užívateľské rozhranie a na možnosti, ktorými má možnosť 

užívateľ interagovať s aplikáciou.  

 

Prvá podkapitola obsahuje porovnanie celkovej aplikácie, rozdiely konkrétnych spracovaných tém sú 

obsahom nasledujúcich podkapitol. Obrázky pôvodného užívateľského rozhrania sú obsahom prílohy 

2 Užívateľské rozhranie pôvodných appletov. Pre porovnanie je možné použiť obrázky z kapitoly 5 

Návrh aplikácie. 

6.1 Všeobecné rozdiely 
Pôvodná aplikácia bola do značnej miery obmedzená absenciou reakcie na zmenu veľkosti okna. 

Tento nedostatok viedol napríklad ku prekrývaniu textu čím text stratil svoju informačnú silu 

a obmedzeniu komplexnosti stavového priestoru pre metódy hrania hier a prehľadávania stavového 

priestoru. Riešenie vypracované v rámci tejto práce kladie na responzivitu veľký dôraz a snaží sa tak 

docieliť lepší užívateľský zážitok a prehľadnosť ponúkaných informácií. 

 

Pridanou hodnotou je možnosť zobraziť stručný teoretický popis algoritmov vo forme pseudokódu. 

Užívateľ tak nie je nútený vyhľadávať dané poznatky na iných miestach. 

 

Riešenia sa ďalej líšia v ponúkanej funkcii vyriešenia zadanej úlohy, kde pôvodná aplikácia 

umožňovala okamžité riešenie úlohy. Táto funkcia je v novom riešení nahradená cyklickým 

opakovaním jedného kroku algoritmu. Cyklické opakovanie má za účel lepšie prezentovať chod 

algoritmu, nakoľko okamžité riešenie neprezentuje ako algoritmus prechádza pri spracovávaní 

zadanej úlohy. 

 

Posledným podstatným rozdielom sú použité technológie. Technológie, ktoré boli použité pre 

vypracovanie tejto práce sú relatívne nové (Angular vo verzii 2.0 bol vydaný v roku 2016), no už 

teraz majú širokú komunitu užívateľov a spoločností, ktoré v týchto technológiách vyvíjajú veľké 

projekty (Electron je používaný napríklad spoločnosťou Microsoft pre vývoj aplikácie Skype či 

Visual Studio Code), vďaka čomu môžeme predpokladať, že technológia, v dohľadnej dobe, nestratí 

podporu a nebude tak nutné prechádzať na odlišné technológie. 

6.2 Metódy hrania hier 
Nová implementácia prezentovaná touto prácou umožňuje, na rozdiel od pôvodnej aplikácie, vytvárať 

stromovú štruktúru s hĺbkou a vetvením definovaným užívateľom a zadať vlastné hodnoty listových 

uzlov. V novom riešení chýba možnosť generovať hodnoty náhodne, čo je značná nevýhoda pri 

vytváraní vyššieho množstva uzlov.  

 

Pôvodný applet nezobrazoval užívateľovi hodnoty premenných α a β, ktoré sú zásadné, pre lepšie 

pochopenie rozdielov medzi metódami Minimax a Alfa-Beta rezy. 
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6.3 Prehľadávanie stavového priestoru 
Aplikácia, vytvorená v rámci tejto práce, zobrazuje uzly stavového priestoru spolu s unikátnymi 

hodnotami pre každý uzol vďaka čomu je jednoduchšie sledovať chod algoritmu alebo prechádzať 

riešením spolu s algoritmom.  

 

Užívateľovi je umožnené zadávať ceny prechodov medzi uzlami, sledovať zmeny v zozname 

CLOSED a v zozname (zásobníku / fronte) OPEN, nastaviť verzie algoritmov s alebo bez zoznamu 

CLOSED, mazaním duplicít a zabránením návratom do rodičovského stavu.  

 

Nedostatkom je absencia sprievodných informácií ako je počet vygenerovaných uzlov alebo 

oznámenie o neúspešnom prehľadávaní.   

6.4 Metódy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi 

podmienkami 
Pre metódy CSPs sa rozdiely týkajú vizualizácie metódy Min-conflicts. Nové riešenie zobrazuje 

počty konfliktov pre všetky pozície počas celého behu spracovávania úlohy. Ďalším vylepšením je 

možnosť, pre túto metódu, zadať počiatočné pozície kráľovien na hracej ploche. 

6.5 Zhlukovanie do K zhlukov 
Vylepšenia pre vizualizovanie K-Means algoritmu sú možnosť zobraziť číselné hodnoty pozície 

bodu. Užívateľ je pri editácií informovaný o pozícií, na ktorú bude po kliknutí bod vložený, 

hodnotami pozície kurzoru myši v rámci plochy karteziánskej sústavy. Body je zároveň možné 

z plochy, po opätovnom kliknutí, odstrániť jednotlivo. Rozdiel je taktiež v zobrazovaní výsledného 

priradenia bodov ku jednotlivým stredom, kde pôvodné riešenie zobrazovalo plochu priradenú 

danému bodu. Nové riešenie vizualizuje iba priradenie zadaných bodov zmenou ich farby na základe 

farby stredu ku ktorému body, v danom kroku algoritmu, patria. 

 

Pre užívateľa je taktiež zachovaná pozícia stredov po každom prepočte, vďaka čomu si vie užívateľ 

overiť vlastné výpočty počas celého behu spracovávania úlohy.  

 

Pôvodný applet podporoval iba krokovanie algoritmu, zatiaľ čo nové riešenie umožňuje spustiť 

cyklické opakovanie jedného kroku. 

6.6 Posilňované učenie 
Hlavným prínosom pre vizualizáciu algoritmov posilňovaného učenia je zmena v spôsobe vytvárania 

a editácie bludiska. Nové riešenie vyžaduje od užívateľa výber typu ohraničenia, ktorý je následne 

vložený na pozíciu v bludisku. Pôvodné riešenie zmenu ohraničenia riešilo kliknutím na hranu danej 

pozície, čím sa hrana buď odstránila alebo pridala. Editácia novým spôsobom nevyžaduje dodatočne 

užívateľa informovať o spôsobe editácie, na druhú stranu predlžuje čas potrebný pre vytvorenie 

bludiska.  
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Ďalšie vylepšenie spočíva v možnosti zadať hodnoty koeficientu učenia, koeficientu vplyvu hodnoty 

nového stavu na stav predošlí a maximálny počet iterácií.  

 

Zásadným rozdielom je umožnenie užívateľovi tvoriť náhodnú prechádzku bludiskom pri vizualizácií 

algoritmov TD-Learning a Q-Learning. Táto možnosť umožňuje užívateľovi odpozorovať chovanie 

algoritmu v špecifickej situácií, a tak umožniť lepšie pochopenie spôsobu učenia daných metód 

a možnosti overiť si vlastné výpočty. 

6.7 Rozpoznávanie obrazu 
Rovnako ako pri metóde K-Means, pridaná hodnota pre algoritmy rozpoznávania obrazu spočíva 

v zobrazovaní pozícií bodov na ploche, informovaní užívateľa o hodnotách na ktoré bude bod 

vložený a možnosti dané body odstrániť jednotlivo. Hlavným nedostatkom je absencia metód 

lineárneho klasifikátora do dvoch tried a algoritmu pre klasifikáciu neseparovateľných obrazov. 
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7 Testovanie 

Aplikácia bola testovaná priebežne a dôraz sa kládol najme na testovanie užívateľského rozhrania. 

Testovanie užívateľského rozhrania prebiehalo poskytnutím aplikácie respondentom z cieľovej 

skupiny užívateľov (študenti fakúlt informačných technológií) a menšej vzorke respondentov bez 

technického pozadia (celkový počet respondentov dosiahol počtu 32). Užívateľ pred testovaním 

nedostal žiadne informácie o možnostiach, spôsobe používania ani o rozsahu aplikáciou 

poskytovaných informácií, čím sa testovala intuitívnosť a jednoznačnosť použitých grafických 

elementov. Pred testovaním respondent zodpovedal niekoľko otázok slúžiacich pre zistenie, ako 

miera vedomostí napomáha pri pochopení aplikáciou poskytovaných informácií.   

 

Výsledky testovania viedli ku zavedeniu niekoľkých vylepšení, ktoré boli opakovane užívateľmi 

požadované. Najčastejšie požadovaná funkcionalita bola umožnenie tvorby nového zadania s 

okamžitým zahodením aktuálnej úlohy, kde pôvodne riešenie umožňovalo iba editáciu aktuálneho 

zadania. Ďalšími zaujímavými dôsledkami testovania sú zobrazovanie pôvodných pozícií stredu pri 

algoritme K-Means, možnosť mazať samostatne spojenia medzi stavmi pre úlohy prehľadávania 

stavového priestoru alebo zvýrazňovanie zmeny počtu konfliktov pri vizualizácií algoritmu Min-

conflicts. 

 

Užívateľmi boli oceňované detaily ako je zobrazovanie polohy na ktorú bude umiestnení bod 

v karteziánskej osovej sústave, zobrazovanie zoznamov OPEN a CLOSED pri algoritmoch 

prehľadávania stavového priestoru alebo možnosť zadať vlastné hodnoty uzlov pre metódy hrania 

hier. Naopak ako nedostatok hodnotili absenciu zvýraznenia aký režim editácie je aktuálne aktívny 

(pridávanie spojenia medzi uzlami alebo mazanie uzlu), čo bolo do istej miery vyriešené aktívnymi 

zmenami v zobrazovaní jednotlivých elementov pri vybraných editačných režimoch. 

 

Výsledky poskytované  implementovanými algoritmami boli porovnávané s výsledkami 

poskytovanými pôvodnými appletmi. Toto testovanie nie je možné napríklad u algoritmov 

prehľadávanie stavového priestoru metódami využívajúcimi ceny prechodov alebo algoritmu K-

Means, nakoľko mierka v ktorej sú body do priestoru zadávané je odlišná.  
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8 Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť aplikáciu pre vizualizáciu základných algoritmov umelej 

inteligencie, ktoré boli obsahom pôvodných appletov. Aplikácia podporuje ako vizualizáciu 

spracovávania úlohy daným algoritmom tak aj tvorenie nového zadanie pre jednotlivé metódy. Vďaka 

modularite ponúkaného riešenia je možné jednotlivé celky aplikácie použiť samostatne v rámci iných 

programov, a to ako jednotlivé moduly zapuzdrujúce celkovú vizualizáciu a funkčnú logiku, tak aj 

časti jednotlivých algoritmov, ako sú servisy poskytujúce spracovanie úlohy alebo komponenty 

zabezpečujúce zobrazovanie daného problému. 

 
Pri vytváraní aplikácie som prehĺbil svoje znalosti o základných algoritmoch umelej inteligencie. 

Vytvoril si lepšiu predstavu o rôznych aspektoch a spôsoboch algoritmizácie zadaných problémov a 

implementáciou daných princípov som lepšie pochopil teoretické poznatky preberané v rámci 

predmetu Základy umělé inteligence. Pri programovaní aplikácie som sa zoznámil s technológiami 

ako je Angular alebo Electron, ktoré sú použité pre dosiahnutie prenositeľnej aplikácie spustiteľnej 

ako aplikačný alebo webový program. 

 
Výsledná aplikácia pokrýva značnú časť pôvodných appletov používaných pri výučbe základov 

umelej inteligencie. Aplikácia podporuj algoritmus prehľadávania so spätným navrátením 

(Backtracking) iba pre úlohy s obmedzujúcimi podmienkami (CSPs). Nakoľko v rámci modulu 

prehľadávania stavového priestoru nie je umožnené zadať povolené operátory, algoritmus som pre 

tento modul nepovažoval (z pohľadu vizualizácie) za zaujímavý. V aplikácií sa ďalej nenachádza 

algoritmus učenia lineárneho klasifikátora do dvoch tried a algoritmus pre klasifikáciu 

neseparovateľných obrazov, ktoré sa mi do momentu odovzdania nepodarilo algoritmizovať. 

 
Pridaná hodnota aplikácie spočíva najmä vo vylepšení užívateľského rozhrania, ktoré lepšie popisuje 

ponúkanú funkcionalitu. Detaily ako je napríklad označovanie počiatočného a cieľového stavu pre 

metódy prehľadávania stavového priestoru, zobrazovanie pozícií bodov pre algoritmus K-Means 

alebo zobrazovanie hodnôt pomocných premenných α, β pre metódu Alfa a Beta rezy majú za úlohu 

premostiť teóriu z prednášok a skrípt predmetu základov umelej inteligencie s ponúkanými riešeniami 

daných úloh. Užívateľské rozhranie by malo byť pre užívateľa oboznámeného s teoretickými 

základmi (minimálny rozsah je obsahom kapitoly 1.) algoritmov jednoznačné. 

 
Aplikáciu je možné ďalej vylepšovať a rozširovať. Prvé rozšírenia vidím v doplnení chýbajúcich 

algoritmov z pôvodných appletov, zobrazovanie priebežných informácií o aktuálnom stave 

spracovávania alebo umožnenie krokovania algoritmov Perceptron a Pocket. Ďalšie rozšírenia môžu 

spočívať v poskytnutí rôznych úloh, ktoré je možné danými algoritmami riešiť. Pre metódy v rámci 

modulu CPSs by to mohlo byť napríklad riešenie úlohy Sudoku.  
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Zoznam príloh 

Príloha 1: DVD 

Obsah: 

 Text tejto práce vo formáte .pdf a jej zdrojový text vo formáte .docx s názvom BP-

xhreha00 

 Zdrojové súbory vytvorenej aplikácie 

 Spustiteľnú verziu aplikácie 

 Návod na preklad aplikácie do spustiteľného súboru pre Windows operačný systém 

 Návod na preklad aplikácie pre spustenie pod vybraným webovým prehliadačom  
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Príloha 2: Užívateľské rozhranie pôvodných appletov 

      

             Obr. Príloha 2-1. Metódy hrania hier 

      

   Obr. Príloha 2-2. Prehľadávanie stavového priestoru 



 

39 

 

       

      Obr. Príloha 2-3. Metódy pre riešenie úloh s obmedzujúcimi podmienkami 

       

Obr. Príloha 2-4. Zhlukovanie do K zhlukov 
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   Obr. Príloha 2-5. Posilňované učenie 

 

        Obr. Príloha 2-6. Rozpoznávanie obrazu 


