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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou využití algoritmů celulárních automatů 

pro plánování cesty v prostředí čtvercové mřížky. Teoretická část obsahuje přehled 

standardních přístupů plánování cesty, následně se podrobněji věnuje celulárním 

automatům včetně jejich možností a již existujících řešení. V praktické části jsou popsány 

a implementovány algoritmy celulárních automatů včetně generátoru map CA společně 

se standardními algoritmy. Závěrečná část vyhodnocuje výsledky testů realizovaných 

ve speciální aplikaci.  

ABSTRACT 

This thesis deals with a path planning using cellular automata algorithms in a rectangular 

grid environment. Theoretical part starts with an overview of commonly used approaches 

for path planning and later on focuses on existing cellular automata solutions and 

capabilities in detail. Implemented cellular automata algorithms and the commonly used 

path planning algorithms are together with a map generator described in the practical part. 

Conclusion of this thesis contains results completed in a special application. 
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1 ÚVOD 

Vznik počítačů a související vývoj robotiky byl od samých počátků provázen požadavky 

na ovládání mobilních robotů, jejich pohyb a autonomii při zadaných úkolech 

v nejrůznějších prostředích, někdy i nebezpečných pro člověka. Jednou ze základních 

vlastností zabudovanou do všech mobilních robotů je obecná schopnost plánování cesty 

a vzhledem k množství požadovaných parametrů nejde rozhodně o triviální záležitost. 

Jedna oblast potenciálně slibného řešení se nabízí v podobě spolupráce s celulárními 

automaty. 

Celulární automaty (buněčné automaty) se zrodily již v období II. sv. války jako 

nápad na sebereprodukci automatů inspirovaný biologickými organismy. Až během 

posledních pár desetiletí jsou tyto automaty po delší pauze znovu zapojovány do simulací 

přírodních procesů a dalšího hledání možností usnadnění některých jinak složitě 

řešitelných problémů. Jedním ze zkoumaných odvětví, které se vědci snaží stále zlepšovat 

pomocí řady metodik a dokonce řadou nekonvenčních přístupů, je hledání optimální 

cesty. 

Úkolem robota je přesun z počáteční do cílové pozice tak, aby se během tohoto 

procesu dokázal spolehlivě vyhnout kolizi se známými překážkami. Motivací 

pro nalezení takového algoritmu je nejen poskytnutí vždy úspěšného řešení, ale také jeho 

dosažení ve výrazně lepším čase než nabízí klasický přístup. Přesto existují i varianty 

kompromisu a proto bude předveden algoritmus s jinou vynikající primární vlastností, 

než jsou hodnoty nejkratší cesty nebo výpočtového času. 

Po úvodní kapitole stručného přehledu metod rozebírá tato práce detailněji 

problematiku celulárních automatů, následně popisuje vybrané implementované 

algoritmy fungující na jejich principu a obecně známé metody klasické konstrukce 

ve statickém prostředí 2D mřížkového grafu. 

Implementované algoritmy plánování cesty pomocí celulárních automatů jsou zde 

reprezentovány čtyřmi typy: CA SMPP (Plánovač rovných cest s CA), CA Flood-fill 

(Záplavové vyplňování na bázi CA), CA Lee a také jednou vlastní experimentální 

modifikovanou verzí CA SMPP+. Zbývající čtyři metody vytvořené pro porovnání jsou 

standardní Dijkstra, A*, A* PS a Theta* včetně běžných heuristických funkcí. Přidán je 

navíc generátor náhodných map s měnitelnými pravidly automatu. 

Závěrečná část se zabývá testováním implementovaných metod na vybraných 

modelových mapách ve vlastní vytvořené dynamicky nastavitelné aplikaci z hlediska 

splnění žádaných vlastností, výkonu a reálné použitelnosti. 
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2 PŘEHLED METOD PLÁNOVÁNÍ CESTY 

2.1 Pracovní prostředí a prostor 

Plánování cesty se zabývá řešením problému přesunu mobilního robota z výchozí pozice 

do cílové v co nejkratší době a lze ho dle typu rozdělit na: 

• Globální plánování – vyhledávání optimální cesty kompletně z počátečního 

do cílového uzlu s následným pohybem robota po již hotové naplánované trase. 

• Lokální plánování – vyhledávání optimální cesty aktuálně v průběhu pohybu 

robota, který musí v reálném čase adekvátně reagovat na pohyblivé nebo jinak 

měnící se překážky ve svém blízkém okolí. 

 

Proces plánování se skládá ze tří základních částí: 

• převod (diskretizace) pracovního prostředí na pracovní prostor 

• převod (konfigurace) pracovního prostoru na stavový prostor 

• realizace prohledávání stavového prostoru vhodně zvolenou metodou.  

 

Pracovní prostředí (většinou spojité) projde převodem do digitální formy 

(diskretizováním) na euklidovský D - rozměrný pracovní prostor, který je operačním 

prostorem robota a obsahuje překážky omezující jeho pohyb, jimž je potřeba se 

při plánování cesty vyhnout. Pracovní prostor je pro budoucí výpočetní operace převeden 

na konkrétní stavový prostor. Vzhledem k rozsáhlosti tématu budou stručně popsány jen 

vybrané metody [1]. 

2.2 Příprava pracovního prostředí 

Pro nejlepší splnění zadání je nutno probrat kritéria, jakého řešení má být dosaženo. Bude 

záležet na nejkratší cestě, na té nejrychlejší nebo bude požadavkem co nejméně změn 

v průběhu pohybu a šetření energie robota? Rozhodně by plánovaná cesta měla být 

efektivní, nemusí to zároveň znamenat i optimální nebo vyhovující ostatním parametrům. 

Proto se skoro vždy volí nějaký kompromis. Dalším faktorem je výběr a vhodnost 

provádějícího algoritmu. Prostředí, jež je potřeba převést na pracovní prostor 

pro konkrétní typ plánování, může být spojité nebo diskrétní, což se dá shrnout do dvou 

reprezentujících kategorií, exaktní nebo aproximativní [2]. 

2.3 Exaktní plánování 

Jde o přesné řešení, které efektivně a především přesně určuje trasu známým prostředím, 

také umí najít cestu vždy, pokud existuje. Algoritmy pracují s mapou prostředí, která 

nemusí být diskretizována a je jako pracovní prostor zpracována ve většině případů 
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formou některé metody dekompozice. Překážky jsou ve spojitém prostředí určeny 

vrcholy a hranami polygonálních útvarů, v opačném případě je potřeba transformace. 

Datová náročnost je malá [2]. 

2.3.1 Celulární dekompozice 

Postupným procesem se volný pracovní prostor (tj. prostor bez překážek) rozděluje 

do jednoduchých nepřekrývajících se oblastí nazývaných buňky a jejich spojením vyplní 

celý volný prostor, Výsledkem procházení je posloupnost všech uzlů a z nich je explicitně 

cesta odvozena. Varianty dekompozic jsou Lichoběžníková (Trapezoidal decomposition) 

a další jako např. Trojúhelníková nebo Brushfire. 

Lichoběžníková dekompozice  

Tato často zmiňovaná metoda rozloží pomocí jednoduchých lichoběžníkových oblastí 

volný prostor na graf sousednosti - rovnoběžné hrany jednotlivých oblastí spolu přímo 

sousedí a mají tak společnou hranici a 2 vrcholy. Někdy obsahuje lichoběžníky s jednou 

stranou o nulové délce degenerující na trojúhelníky. Cesta je posloupnost příslušných 

lichoběžníků a jejich hran, u kterých se kontroluje průchod buď sousedící hranou nebo 

zjištění překážky a výběr jiné hrany ze seznamu. Vytvoření dostatečně robustního 

algoritmu ale není zdaleka triviální [3].  

2.3.2 Graf viditelnosti 

Nejpřesnější způsob hledání nejkratších cest, kde všechny uzly grafu, mezi kterými je 

přímá viditelnost jsou spojeny úsečkou (hranou) grafu, ty se přidávají dokud jsou volné 

uzly (vrcholy). Uzly jsou pouze počátek, cíl a viditelné vrcholy překážek. Překážky musí 

být polygonálního tvaru, v opačném případě je nutno na tento tvar transformovat. Graf 

bývá kombinován s jiným algoritmem, např. Dijkstrovým.  

Vynecháním zbytečných spojnic vrcholů protínajících překážky dostaneme graf 

tečen překážek. Výhodou pro praktické plánování cesty robota je i podstatně kratší 

výpočtový čas oproti jiným metodám. Výhodou je úplnost metody, nevýhodou může být 

příliš blízké – kontaktní vedení kolem překážek [5]. 

2.3.3 Voronoiovy diagramy 

Tyto diagramy se používají pro maximální odstup od překážek při plánování cesty 

v grafu. Přesná metoda dekompozice buněk produkující navzájem nepřekrývající se 

oblasti je využívána pro bezpečný bezkolizní pohyb robota prostředím se zohledněním 

jeho vlastní velikosti a bývá občas kombinována s jinou další. Voronoiho buňka nebo 

Voronoiho oblast spojená s překážkou je množina všech bodů, jejichž vzdálenost k této 

překážce není větší než jejich vzdálenost k ostatním překážkám. Uzly grafu jsou body 

styku tří nebo více oblastí a hrany grafu jsou hranice sousedících oblastí. 

Zajímavou možností je opačný postup určování nebo odhad zdrojových bodů 

z výsledné cesty (pozoruhodné použití Voronoiho diagramu byla analýza epidemie 

cholery 1854 v Londýně). Nevýhody: výsledné řešení je delší již ze své podstaty, složitost 
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diagramu záleží na typu překážek. Výhodou je úplnost algoritmu, existující řešení najde 

vždy, určení max. bezpečné cesty, geometrická stabilita s malým dopadem na změny 

a blízkost k Delaunayho triangulaci [6]. 

2.4 Aproximativní plánování 

Oproti exaktnímu řešení se využívá dekompozice do předem definovaných buněk, 

většinou mřížkových map. Diskretizace je vlastně rasterizace grafického podkladu, 

při kterém se konvertuje vektorová grafika na rastrová data. Při převodu překážek se 

změní prázdná buňka na obsazenou, pokud jakýkoliv bod překážky zasahuje do prázdné 

buňky. Při příliš malém rozlišení a tedy velké velikosti buněk se přesnost převodu snižuje 

a stává se více aproximativním. Následkem může být chybná neprůchodnost mezi 

překážkami, změna optimální trasy oproti původnímu plánu apod. [2]. 

2.4.1 Plánování na mřížce 

Prostor tvořený stejně velkými a pravidelně rozloženými buňkami je pro souřadnicové - 

maticové a vzdálenostní výpočty jednou z klasických variant grafových struktur (obr. 1). 

Mezi ně patří např. celulární automaty (CA), kterým jsou věnovány pozdější kapitoly 

a jsou jasným příkladem aplikace na mřížce. Kromě nejpoužívanější čtvercové mřížky se 

objevují i šestiúhelníkové, trojúhelníkové, ale pouze vyjímečně, protože jsou nevýhodné. 

 

Obr. 1:  Typy grafových mřížek: čtvercová, šestiúhelníková, trojúhelníková. 

Existují varianty hierarchického převodu map pro přechody z menšího na větší 

rozlišení a tím rychlejší a postupně přesnější lokalizace robota. Každá překážka je 

po převodu do pracovního prostoru jednoznačně definována konkrétními buňkami. 

Diskretizací předloh ze spojitého prostředí vznikají i rastrové mapy pro použití na grafové 

mřížce.  

Výhodou je jasná přehlednost, jednoduchost adresace každé buňky pomocí 

souřadnicového systému (kartézského) a variabilita možností sekundárních výpočetních 

operací. Čím větší je rozlišení a menší rozměr buněk, tím věrnější a lepší je reprezentace 

prostředí. Nevýhodou je právě narůstající stavový prostor a s tím paměťová náročnost 

i výpočetní čas. Do této kapitoly lze zařadit další metody pracující na grafové mřížce, ať 

jsou to statické či dynamické algoritmy omezené na nejbližší okolí, všesměrové 

(any - angle), s jedním robotem nebo multirobotové [2]. 
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2.4.2 Kvadrantové stromy 

Algoritmus (Quadtree, Q-tree) vytváří stromovou strukturu typicky ve čtverci, ve které 

každý další vnitřní kvadrant je potomkem toho předchozího. Rozděluje 2D prostor 

rekurzivním dělením do kvadrantů. Pokud připadne na 1 kvadrant více uzlů, oblast je 

kvůli identifikování pozice ve stromové struktuře rozdělena a cyklus se opakuje (obr. 2).  

Obr. 2:  Struktura kvadrantových stromů 

Výhodou je, že tato metoda řeší výraznou kapacitní úsporu a rychlejší přímé 

adresování, nevýhodou je citlivost na přesnost utváření stromu, složitější polohové 

operace. Lepší současné alternativy jsou k-D tree, Geohashes, R-Trees [7]. 

2.4.3 Potenciálové pole 

Pracovní prostor je vektorové pole pokryté hodnotami potenciálu. Potenciál každého 

bodu znamená velikost energie a záporný gradient tohoto potenciálu je vektorem síly, 

která vede robota v kterémkoliv bodě správným směrem k cíli. Potenciál se rozlišuje 

na přitažlivý a odpudivý, podle toho zda je robot právě přitahován správnou cestou nebo 

odpuzován překážkou (obr. 3 vlevo) - což může fungovat současně. Potenciálová funkce 

by měla splňovat monotónnost a spojitost. 

Obr. 3:  Potenciálová pole a cesta robota s odstupem od překážek 

Robot sestupuje ze startovní pozice do cílové ve směru záporného gradientu, jehož 

hodnota zajišťuje i požadovaný dostatečný odstup od překážek. Výhodou je relativní 

jednoduchost základního výpočtu, rychlá odezva na změny a vyhlazená plynulá trasa. 

Nevýhodou je uváznutí v lokálním minimu (to je řešitelné harmonickým potenciálem, 

metodou simulovaného žíhání a nebo kombinací s Voroného diagramem), dále složitost 

a citlivost nastavení parametrů. Příbuzné metody patřící do kategorie potenciálových polí 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

20 

 

jsou např. Záplavové vyplňování nebo Lee algoritmus (popsané a implementované s CA 

v kap. 5) [8]. 

2.4.4 Pravděpodobnostní plánování 

Je to plánování založené na odlišném způsobu hledání cesty v rozsáhlém prostoru, jehož 

stavový prostor by byl příliš obsáhlý a práce s ním časově neúměrná. Algoritmus funguje 

dvoufázově.  

Nejdříve se vygeneruje graf cest (road-map) a ve druhé fázi se hledá a vybírá 

ze seznamu zjištěných cest grafu ta nejvhodnější. Postup se uvádí jako fáze učící 

a dotazovací. Graf cest je pravděpodobnostní, vyplňuje rovnoměrně volný pracovní 

prostor náhodně vygenerovanými cestami. Cesty jsou zároveň kontrolovány, zda 

nekolidují s nějakou překážkou a obsahují tedy všechny přípustné pozice pro robota. 

Také se kontroluje, zda jde propojit počátek a cíl. V opačném případě se nechá 

proběhnout první fáze znovu, přičemž dotazovací se může opakovat vícekrát. 

V dalším vývoji se vylepšuje kvalita vynecháváním hran vedoucích k lokálnímu 

zacyklení, vznikajících při větších volných plochách (forma stromu) a dále vyhlazováním 

cesty náhodným převzorkováním. Algoritmus je vhodný pro statická prostředí [2]. 

Obr. 4:  RRT algoritmus a výsledná cesta 

Rychle rostoucí náhodné stromy 

V základu je algoritmus RRT (Rapidly-exploring Random Tree) podobný jako předchozí 

pravděpodobnostní algoritmus, ale generování základní stromové struktury probíhá 

opakovaně a to z aktuální pozice robota. Nové potenciální cesty jsou kontrolovány 

dle překážek a nejkratší vzdálenosti do cíle, poté jsou připojovány k nejbližšímu vrcholu. 

Vylepšená varianta RRT generuje jeden strom ze startu, druhý z cílového uzlu a pak se 

napojí. Zohledňují se různá kinematická omezení robota, jako např. poloměr zatáčení 

apod. 

Výhody jsou schopnost rychlého nalezení řešení pro rozsáhlé prostory, úspěšnost 

při procházení oblastí lokálních minim a konvergence vedoucí k rovnoměrnému 

rozložení pravděpodobnostních cest v pracovním prostoru. Nevýhodou je 

nedeterministické ukončení výpočtu nebo celého programu, existující cesta nemusí být 

nalezena a pokud ano, není optimální. Vyhlazování cesty je v podstatě nutnost [2]. 
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2.5 Stavový prostor 

Stavový prostor je množina všech stavů, které mohou nastat a přechody mezi nimi 

definuje přechodová funkce. Základní strategie prohledávání stavového prostoru jsou 

dvě, dopředná probíhá od počátku do cíle, zpětná opačně. Jsou metody, které kombinují 

obě varianty. 

Nalezení co nejlepší cesty blížící se té optimální závisí na použitých metodách 

a způsobech výpočtu při prohledávání stavového prostoru. Většina úloh se zabývá 

výpočtem nejkratší cesty se zohledněním různých typů prostředí a překážek, které mohou 

být známé, neznámé, statické nebo dynamické apod. 

Univerzální řešení neexistuje, protože každá úloha vyžaduje adekvátní, nejlépe 

individuální přístup. Hledání cesty je řízeno algoritmem, který obsahuje jasná pravidla 

a rozhodovací funkce, které systematicky řídí postup prohledávání směrem k cíli. 

Prohledávací algoritmus by měl být schopen na konci procesu cíl buď úspěšně nalézt, 

nebo potvrdit jeho nedosažitelnost. Pokud řešení existuje a cíl dokáže vždy najít, je to 

metoda úplná. Dále se určuje, zda jde o metodu optimální a jaká je její časová složitost. 

Pro veliké stavové prostory jsou základní vyhledávací mechanismy příliš pomalé 

a prochází nadbytečně mnoho uzlů a proto se zavádí dodatečné  informace, které výrazně 

pomáhají. Algoritmus tak dostává povahu inteligentního chování. Metody podle tohoto 

kritéria lze obecně rozdělit na neinformované a informované [1]. 

2.6 Neinformované metody 

Tyto metody prochází stavovým prostorem bez jakékoliv znalosti vedoucí k lepšímu 

dosažení cíle. Přistupují naprosto stejně ke všem přechodovým uzlům a nedokáží 

odhadnout, nakolik jsou od cíle vzdáleny. Uvádí se hlavně dvě základní metody [1]: 

2.6.1 Prohledávání do šířky 

Stavový strom je prohledáván od počátečního uzlu tak, že postupuje expandováním všech 

uzlů stejné úrovně a s další vrstvou začne až jsou dokončeny uzly ze všech předchozích 

vrstev.  

Obr. 5:  BFS algoritmus a fronta FIFO 
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Pro algoritmus (BFS - Breadth-First Search) je vhodné použití fronty FIFO (First In, 

First Out), obr. 5. Jakmile je uzel prohledán,  je vyřazen a nové uzly z příslušného větvení 

vloženy. Cyklus se opakuje dokud není cíl nalezen. Výhodou je, že jde o metodu úplnou 

a v případě jednotného ohodnocení hran i optimální. Nevýhodou je příliš narůstající 

paměťová složitost pro velké prostory [1]. 

2.6.2 Prohledávání do hloubky 

Oproti předchozí metodě se prochází vrstvami do hloubky postupným výběrem uzlů 

jedné větve až na konec. Algoritmus (DFS - Depth-First Search) se pak vrací o krok zpět 

a prochází všechny odbočky této větve (obr. 6). Po návratu na kořenový uzel je vybrána 

jeho další větev – aplikována bývá rekurze a zásobník LIFO (Last In, First Out).  

Obr. 6:  DFS algoritmus a zásobník LIFO 

Pokud není stavovým prostorem strom, ale graf obsahující propojení uzlů, 

vícenásobnému zpracování stejného uzlu se lze vyhnout např. boolovským označením již 

navštívených. Výhodou je aplikovatelnost na velké prostory, paměť naroste pouze 

na velikost maximální větve. Nevýhodou je neúplnost a neoptimálnost, při programovém 

neošetření může uváznout ve smyčce [1]. 

2.7 Informované metody 

Tyto metody jsou také nazývané jako heuristické metody, protože využívají dodatečné  

informace, pomocí kterých algoritmus dokáže ohodnotit či odhadnout pro další postup 

nejslibnější cestu k cíli. Algoritmus je tedy výrazně zvýhodněn tím, že využívá heuristiku. 

Typickým příkladem je algoritmus A* (obr. 7). Kvalita nalezené cesty záleží na zvoleném 

typu heuristické funkce, ta je pro uzel n (ang. node) vyjádřena [1]: 

𝑓(𝑛)  =  𝑔(𝑛)  +  ℎ(𝑛)                                                   (1) 

• 𝑓(𝑛) – celkové ohodnocení uzlu n, neboli odhad ceny optimální cesty start-n-cíl 

• 𝑔(𝑛) – cena cesty ze startovního uzlu do uzlu n 

• ℎ(𝑛) – nezáporný odhad ceny z vrcholu n do cílového uzlu (heuristická funkce) 
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Pro různá prostředí a dle účelu použití (přesný graf nebo herní mapa) je dobré zvolit také 

kompromis mezi rychlostí a přesností, což většinou nebývá jednoduchý úkol.  

Obr. 7:  Algoritmus A*, euklidovská heuristika, zleva doprava start-cíl 

Heuristická funkce odhaduje správnost postupu při vyhledávání optimální cesty 

a zároveň by měla být přípustná, tzn. že nesmí nadhodnocovat vzdálenost k cíli. Pokud je 

odhad vždy menší nebo roven skutečné vzdálenosti z libovolného uzlu do cíle, jedná se 

o přípustnou heuristiku. Ovšem volba funkce zaručující nepřecenění cenových  nákladů 

může naopak občas vést k jejich zbytečnému podcenění.  

Obr. 8:  Algoritmus Dijsktra (vlevo) a A* na čtvercové mřížce 

Hodnota ℎ(𝑛) bývá upravována přidaným koeficientem 𝑘 se základní hodnotou 

𝑘 = 1. Zvětšením koeficientu se účinek heuristiky zesiluje nebo naopak snížením 

potlačuje. Při hodnotě 𝑘 > 1 si algoritmus myslí, že je k cíli blíže než je skutečnost a tak 

se snaží optimisticky udržet zvolený směr k cíli. Proces sice najde rychleji cestu do cíle, 

ale ta nemusí být optimální. Naopak při snížení hodnoty se projeví nedůvěra a určitá 

slepota, ačkoliv může být algoritmus na správné cestě. S hodnotou 𝑘 = 0 přichází úplné 

vyloučení jejího vlivu a např. pro algoritmus A* se pak průběh změní na Dijkstrův 

(obr. 8). Pokud heuristika udává přesně takovou cenu, jaká je reálná vzdálenost cesty 

do cíle, bude algoritmus potřebovat minimální počet expandovaných uzlů. Vyjímečně 

přesně lineárně se projeví heuristika na mapě bez překážek se startovním i cílovým 

bodem na stejném řádku (nebo sloupci), kdy cestu tvoří přímka jak je vidět na příkladu 

algoritmu A* (obr. 7 a 8). Hodnoty strmě klesají a po dosažení cíle je ℎ(𝑛) = 0 [1, 9]. 
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2.7.1 Heuristické funkce na mřížkových grafech 

Na mřížkových 2D mapách jsou známé typy heuristiky pro počítání odhadu vzdálenosti 

mezi dvěma body n(𝑥1, 𝑦1) a 𝑡(𝑥2, 𝑦2), kde n je aktuální uzel, pro který počítáme 

jednotkovou (horizontální a vertikální vzdálenost je 1, diagonální √2) heuristickou 

vzdálenost do cíle t, kde [9]: 

∆𝑥 =  | 𝑥1 − 𝑥2|                                                       (2) 

∆𝑦 =  | 𝑦1 − 𝑦2|                                                       (3) 

Manhattanská vzdálenost 

Metrika umožňující pohyb pouze do 4 stran ve směru horizontálním a vertikálním [9]:  

ℎ(𝑛) 𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛  =  ∆𝑥 +  ∆𝑦                                           (4) 

Obr. 9:  Manhattanská vzdálenost 

Diagonální Euklidovská vzdálenost 

Počítá diagonální vzdálenost, a proto je hlavní výhodou použitelnost pro jakýkoliv směr, 

nejen pro nejbližší sousedství a řešení pouze suboptimálnosti. Pro diagonální vzdálenost 

s druhou odmocninou ale nemusí být cenové náklady přesné [9]: 

ℎ(𝑛) 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑛  =  √∆𝑥2  +  ∆𝑦2                                         (5) 

 

Obr. 10:  Diagonální Euklidovská vzdálenost 
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Diagonální Octile vzdálenost 

Používá se pro pohyb v 8 směrech. Skládá se ze 2 částí, počítá dosažení horizontální nebo 

vertikální úrovně cíle diagonálou ve čtverci plus zbytek vzdálenosti, početních variant je 

více [9]: 

ℎ(𝑛) 𝑂𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒  = √2 ∗  min(∆𝑥, ∆𝑦) + (∆𝑥 − ∆𝑦)                                      (6) 

nebo 

ℎ(𝑛) 𝑂𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒  = (∆𝑥 + ∆𝑦) + (√2 − 2)  ∗  min(∆𝑥, ∆𝑦)                              (7) 

nebo 

ℎ(𝑛) 𝑂𝑐𝑡𝑖𝑙𝑒  = max(∆𝑥 + ∆𝑦)  +  (√2 − 1) ∗  min(∆𝑥, ∆𝑦)                   (8) 

Obr. 11:  Diagonální Octile vzdálenost 

Čebyševova vzdálenost 

Použitelné pro Mooreho sousedství (8-směr). Vybírá maximální hodnotu z horizontální 

a vertikální vzdálenosti [9]: 

ℎ(𝑛) 𝐶ℎ𝑒𝑏𝑦𝑠ℎ𝑒𝑣  =  max (∆𝑥, ∆𝑦)                                             (9) 

Obr. 12:  Čebyševova vzdálenost 
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3 CELULÁRNÍ AUTOMATY 

3.1 Historie 

Prvotní návrh byl původně uveden v období roku 1940 Stanislawem Ulamem, který se 

mimo jiné také účastnil projektu Manhattan a slavným Johnem von Neumannem. Tito 

vědci společně pracovali v laboratořích vědecké základny v Los Alamos (Nové Mexiko, 

USA). Tou dobou tam pracoval i fyzik Robert Oppenheimer. Von Neumann se snažil 

o koncept modelu stroje, který by se dokázal sám reprodukovat, což je 

tzv. sebereprodukce automatů. Práci nestihl dokončit a první desetiletí po II. sv. válce 

nedošlo k žádnému posunu ani výraznému vědeckému zájmu.  

Až v roce 1970 vzbudil pozornost britský matematik John Horton Conway se svým 

projektem Hra života (GoL – Game of Life), v níž simuluje chování buněčného automatu 

s velmi podobnými znaky chování připomínající reálný biologický organismus. Stephan 

Wolfram se následně zabýval podrobnějším studiem celulárních automatů a jejich 

nelineárního chování, definoval základní modelové vzory, řadu přechodových pravidel 

a díky němu se tak celulární automaty dostaly do většího zájmu a dalšího zkoumání [14]. 

3.2 Popis a definice 

Popis souvisejícího systému, který v základní formě lze označit za konečný automat, 

zahrnuje závislost na událostech přicházejících z okolí jako vstupní informace, jež přímo 

ovlivňují a určují vývoj automatu. Automat se nevyvíjí rovnoměrně v čase, ale dle těchto 

přicházejících podnětů. Komplexnější variantou takového systému jsou celulární 

automaty - buněčné automaty (Pozn.: ang. cellular automata, jednotné číslo: cellular 

automaton) [14]. 

 

Celulární automat (buněčný automat, dále jako CA) je dynamický, diskrétní systém 

konečného počtu buněk na pravidelné mřížce daného tvaru. CA se vyvíjí prostřednictvím 

řady diskrétních časových kroků podle sady pravidel (definované přechodovou funkcí)  

a v závislosti na stavu sousedních buněk. V každém jednotlivém kroku evoluce 

(generaci) jsou na systém tato pravidla aplikována a výpočet je pak proveden stejně 

pro všechny buňky. 

CA je stroj či model simulující živý nebo jiný reálný systém, který 

i při jednoduchých pravidlech může vést ke komplexnímu chování. Tento automat 

umožňuje simulovat systém tam, kde selhávají jiné metody. Většinou se jedná o situaci 

přenesení reality do modelu diskrétního řešení, které je jinak příliš  složité 

a problematické pro vyjádření matematickým či fyzikálním popisem. Celulární automaty 

mohou chování systému místo rovnic nahradit vzájemnou interakcí buněk a mohou tak 

být vhodným kompromisem řešení [10, 11, 12, 13, 14]. 
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3.3 Charakteristické vlastnosti 

• paralelismus - výpočet nových hodnot jednotlivých buněk může probíhat různě, 

ale na konci je stav  hodnot všech buněk změněn současně. 

• lokalita – nový stav buňky závisí pouze na stavu vlastním a stavu definovaného 

okolí. 

• homogenita – pro všechny buňky je použito stejné pravidlo změny. 

 

3.3.1 Typy celulárních automatů 

• dle prostorového uspořádání - 1D, 2D jsou nejčastější (případně 3D), 

jednorozměrné jsou zobrazovány jako řádky výsledných generací psané 

pod sebou, které pak tvoří plochu obrázku s dobře rozlišitelnou strukturou.  

Zvláštním případem je Blokový celulární automat (BCA), ve kterém je mřížka 

buněk rozdělena na nepřekrývající se bloky (s různými oddíly v různých časových 

krocích) a pravidlo přechodu je místo jedné buňky aplikováno na celý blok 

najednou. Schéma okolí (sousedství) je typ Margolus, mřížka obsahuje buňky 

rozdělené uvnitř na 2 x 2 bloky hodnot. 

• deterministické / nedeterministické / stochastické - v deterministickém 

automatu existuje pro každý vstup a stav pouze jedna přechodová funkce 

(pravidlo). V nedeterministickém automatu existuje více přechodových funkcí 

a ve stochastickém se z těchto funkcí vybírá podle nějakého rozdělení 

pravděpodobnosti. 

• synchronní / asynchronní - synchronní (paralelní) je takový typ, kde jsou 

všechny buňky počítány z jednoho stavu generace. Výpočet spočívá v aplikaci 

pravidel. Výsledek výpočtu je aplikován na všechny buňky současně.  

Asynchronní - sekvenční (tj. po řadě) nebo s náhodným výběrem. Po řadě 

znamená, že buňky na dalším řádku po změně stavu svých sousedů ovlivňují již 

změněný předchozí řádek. Tam dochází k sekundárním změnám. Náhodný výběr 

je způsob, kdy je náhodně vybrána buňka a na ni aplikována pravidla 

• dle množiny stavů – binární / speciální – binární jsou dvoustavové {0, 1}, ostatní 

jsou vícestavové 

• uniformní / neuniformní - každá buňka uniformního automatu může nabývat 

libovolný počet stavů pouze z množiny definovaných stavů konečného počtu. 

Pro neuniformní automat toto neplatí. 

• reversibilní / ireversibilní – automat reversibilní je takový, u nehož lze jeho 

pravidly zjistit předchozí stav (někdy označen jako speciální). Vzorovým 

příkladem reversibilního CA je typ BCA (blokový celulární automat). Naproti 

tomu ireversibilních automatů je většina a nelze se u nich vrátit zpět, ani přeskočit 

více generací směrem dopředu [14, 15, 16]. 
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3.3.2 Typy okolí celulárního automatu 

Okolí (sousedství) buňky je určeno typem/tvarem a velikostí - poloměrem (r). Poloměrem 

se rozumí počet buňek k nejvzdálenějšímu sousedovi od aktuální (centrální) buňky. Okolí 

většího poloměru než 1 se nazývá rozšířené okolí a má analogický tvar. 

V případě 1D a poloměru r = 1 je buňka s levým a pravým sousedem v přímce (obr. 13). 

Ve 2D základní dva nejčastěji používané typy okolí buňky interagující s každou sousední 

buňkou jsou (obr. 14) [14, 15, 16]: 

• Von-Neumannovo - je dáno čtyřmi nejbližšími sousedy umístěnými do kříže 

horizontálně a vertikálně 

• Moorovo - zde jsou navíc další na diagonálách s celkovým počtem 8 buněk 

a tvoří tak ucelený pravoúhlý tvar (většinou čtverec) 

• Jiné – např šestiúhelníkové, trojúhelníkové, kruhové, Margolus pro blokový 

celulární automat. 

 

Obr. 13:  Celulární automat 1D, poloměr okolí 

 

Obr. 14:  Celulární automat 2D, poloměr okolí, a) von-Neumann, b) Moore 

Von Neumannovo okolí (V) buňky o souřadnicích (𝑥0, 𝑦0) a poloměrem r pro všechny 

buňky (𝑥, 𝑦) tvořících tvar diamantu je dáno [14]: 

 

     𝑁(𝑥0,𝑦0)
𝑉 = {(𝑥, 𝑦): |𝑥 − 𝑥0| + |𝑦 − 𝑦0| ≤ 𝑟}, 𝑟 ∈ {0, 1, 2, … , ∞}            (10) 

 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

29 

 

Počet buněk ve Von Neumannově okolí (včetně středové) [14]: 

 

|𝑉| = 2𝑟(𝑟 + 1) + 1                 (11) 

 

Mooreovo okolí (M) buňky o souřadnicích (𝑥0, 𝑦0) a poloměrem r pro všechny buňky 

(𝑥, 𝑦) tvořících tvar čtverce je dáno [14]: 

 

 𝑁(𝑥0,𝑦0)
𝑀 = {(𝑥, 𝑦): |𝑥 − 𝑥0| ≤ 𝑟, |𝑦 − 𝑦0| ≤ 𝑟}, 𝑟 ∈ {0, 1, 2, … , ∞}      (12) 

 

Počet buněk v Moorově okolí (včetně středové) [14]: 

 

|𝑀| = (2𝑟 + 1)2     (13) 

3.3.3 Totalistická pravidla 

Totalistický CA je typ CA, ve kterém je budoucí stav určen součtem (eventuálně 

průměrem hodnot) aktuální buňky a jejích sousedů, nikoli hodnotami jednotlivých 

sousedů. 

Vnější totalistické pravidlo říká, že stav aktuální buňky závisí zvlášť na součtu 

hodnot sousedních  buněk a na hodnotě buňky samotné [14]. 

3.3.4 Okrajové podmínky 

Skutečný stavový prostor CA je v podstatě nekonečný. Pro výpočtové řešení se uvažuje 

konečný stavový prostor, což znamená existenci hranic prostoru a nutnost definování 

přechodové funkce - tedy chování krajních buněk - se zohledněním velikosti jejich okolí 

(obr. 15).  

Obr. 15:  Celulární automat, okrajové podmínky a) pevné, b) periodické, c) adiabatické, 

d) reflexní 

Druhů hraničních pravidel je více, ale nejběžnější jsou [16]: 

• Pevné hranice - přiřazení nulové hodnoty hraničním buňkám, případně je dána 

pevná hodnota. 

• Periodické hranice - vzniknou periodickým rozšiřením prostoru (mřížky), 

nejčastěji používané pro simulaci nekonečna. Automaty 1D jsou spojeny 

ve smyčce, u 2D verze jsou  spojeny horní a dolní, levý a pravý okraj, což vede 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

30 

 

k topologii toroidu. (Topologii koule s pravidelnou mřížkou libovolného tvaru 

nelze poskládat). 

• Adiabatické hranice - duplikování (kopírování) hraničních buněk. 

• Reflexní (zrcadlová) hranice - odraz sousedních buněk. 

 

3.3.5 Wolframovy třídy 

Elementární buněčné automaty jsou typem modelu jednorozměrných binárních automatů, 

kde každá buňka má jen 2 sousedy v nejbližším okolí poloměru r = 1 (obr. 13).  Společně 

tvoří trojici nabývající v binárním stavu 23 možných hodnot a možných stavů 8-bitového 

čísla je 28 = 256. Stephen Wolfram navrhl schéma, které se později stalo standardem 

známým jako Wolframův kód, kde názvy pravidel tvoří čísla od 0 do 255 (obr. 16). 

 

Primární klasifikací jsou 4 základní vývojové druhy automatu, jejichž vzory se: 

• obecně stabilizují do homogenní struktury a patří k nejjednodušším 

• vyvíjejí do většinou stabilních nebo oscilačních struktur 

• vyvíjejí se zdánlivě chaoticky 

• pohybují a interagují tak mezi sebou, vyvíjejí se chaoticky a opakují se, stávají se 

extrémně složitými a může trvat dlouhou dobu, než se stanou lokálně stabilními 

 

Některá pravidla mají specifické vlastnosti chování a lze podle nich vytvořit již známé 

konstrukční vzory, které jsou k nalezení v přírodě nebo v počítačovém světě. 

 

Obr. 16:  Wolframovo pravidlo 110 [14] 

CA s pravidlem 110 se vyznačuje zajímavým chováním na hranici mezi stabilitou 

a chaosem. Je zde velká podobnost s Conwayovou hrou života. Toto pravidlo je známé 

tím, že dokáže kompletně emulovat Turingův stroj. To znamená, že v zásadě lze pomocí 

takového automatu simulovat jakýkoli výpočet nebo počítačový program [13, 14]. 
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3.4 Hra života 

V literatuře i na internetu jde o známé téma (GoL - Game of Life, J. H. Conway, 1970) 

a určitou vstupní bránu pro seznámení se se základy CA. Vědeckých a amatérských prací 

lze najít mnoho s různými variantami prostorového uspořádání i pravidel včetně online 

aplikací na vyzkoušení, proto zde nebude toto téma detailně rozebíráno. 

Není to hra v klasickém slova smyslu, ale zobrazování evoluce napodobující 

umělý život, přičemž je možno pozorovat interakci buněk mezi sebou s každou generací. 

Stav nabývá pouze dvou hodnot {0, 1}, často pojmenovaný jako 0 = mrtvá, 1 = živá 

buňka. Typy pravidel jsou jednobitové semitotalistické, což znamená, že nový stav závisí 

na hodnotě aktuální buňky a zároveň na stavech jejich osmi sousedů.  

Parametry: 

Typ CA: synchronní, okolí: Moore. Stavy:  {0, 1}, 0 ... mrtvá buňka, 1 ... živá buňka. 

Jednoduchá pravidla: 

1) Pokud je buňka 0 a součet sousedů je 3, nový stav buňky je 1. 

2) Pokud je buňka 1 a součet sousedů je 2 nebo 3, nový stav buňky je 1. 

3) Ve všech ostatních případech je nový stav buňky 0. 

 

Pravidlo aplikované na buňku je podmínka pro přechod do stavu „narození“ (Born) nebo 

„přežití“ (Survive) na základě počtu sousedních živých buněk a je zapisováno jako Bx/Sy, 

x, y jsou seznamy jednociferných čísel. Například B3/S23 je pravidlo říkající: buňka se 

narodí, pokud má tři sousedy, přežije, pokud má dva nebo tři živé sousedy a v ostatních 

případech zemře [14]. 

3.5 Praktické využití celulárních automatů 

Systémy založené na celulárních automatech mají mnoho využití při modelování 

technických a biologických reálných předloh. Většina příkladů by se dala shrnout 

do těchto kategorií [12, 13, 14, 15]: 

• modelování fyzikálních částic a jejich dynamiky - hydrodynamika, modelování 

pohybu částic kapaliny, transport částic a řešení Boltzmannovy rovnice, difúze - 

lesní požár, kouř, apod. 

• simulace biologických procesů – simulace procesů v organismech buněčných 

a tkáňových struktur, genetické a evoluční programování 

• návrh kombinačních logických obvodů (FPGA) 

• celulární neuronové sítě 

• kvantové CA 

• generování náhodných čísel 

• kryptografie 

• simulace provozu 
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Podrobněji jsou zde rozebrány některé hlavní oblasti zaměření, níže popsané celulární 

neuronové sítě pak zmiňují mnoho dalších možností vycházejících z charakteristiky CA. 

3.5.1 Modelování fyzikálních částic a jejich dynamiky 

CA pomáhají při modelování dynamických jevů ve fyzice jako jsou hlavně kapaliny 

(hydrodynamika), pak např. přirozené chování pohybu plynů (kouře) nebo pomocí 

evolučních algoritmů degradace betonových konstrukcí a jejich pravděpodobnost 

porušení v agresivních prostředích. 

Modelování pohybu částic kapaliny v diskretizovaném prostoru vhodně popisuje 

hexagonální  model FHP na mikroskopické úrovni. Při snaze o co nejlepší definování 

reálné tekutiny se vychází z Navierovy-Stokesovy a Eulerovy rovnice. CA jsou zde 

vhodným kompromisním řešením pro chování modelu blízké fyzikální realitě 

laminárního proudění. Dalším typem simulačního programu pro pohybu částic kapaliny 

je LHCA (Linear Hybrid Cellular Automata)., proudění tekutin pomocí 1D CA [11, 18].  

3.5.2 Generování náhodných čísel 

Většina počítačových systémů obsahuje generátor pseudonáhodných čísel (PRNG - 

Pseudo Random Number Generation). Bylo navrženo mnoho architektur PRNG, přičemž 

kombinace s CA dávala dobré výsledky obzvláště pro implementace do FPGA. PRNG 

jsou v současnosti nezbytné pro generování kryptografických klíčů pro zabezpečení 

online komunikace a digitálních systémů vůbec. 

Stephen Wolfram už v roce 1983 uvedl pravidlo 30 při 1D CA vykazující 

aperiodické chaotické chování vhodné pro generování pseudonáhodých čísel. 

Generovaný vzor velmi připomíná grafický vzor na ulitě jednoho mořského plže 

Homolice síťkované (Conus textile, obr. 17). 

Obr. 17:  Homolice síťkovaná [20] 

Další návrh založený na samo-programovacím celulárním automatu (SPCA - self-

programmable cellular automaton) využívá svůj vlastní výstup k úpravě své interní sady 

pravidel pro vytvoření vysoce kvalitní kryptograficky bezpečné sekvence náhodných 

čísel. Místo starého způsobu, kdy je k výběru následujícího pravidla brán aktuální stav 

každé buňky, na kterou má být pravidlo aplikováno, se nově využívá globální zpětná 

vazba. Tato vazba vybírá nové pravidlo a buňku pro provedení nového pravidla 

(GF - PCA - global feedback SPCA). Tímto dojde k výraznému vylepšení oproti 
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standardně používanému posuvnému registru s lineární zpětnou vazbou (LFSR - linear 

feedback shift register) [19]. 

3.5.3 Celulární neuronové sítě 

Poměrně novou oblastí informatiky a strojového učení je zkoumání a praktické využití 

buněčných neuronových sítí (CNN - Cellular Neural Networks nebo Cellular Nonlinear 

Networks). Jde o paralelní výpočetní paradigma podobné neuronovým sítím s tím 

rozdílem, že komunikace je prováděna pouze mezi sousedními buňkami do určitého 

radiusu. Z hlediska architektury jsou CNN procesory disipativním nelineárním 

dynamickým systémem konečného automatu,  obsahujícího jasně definované parametry 

počátečního stavu, souřadnic, topologie, lokálně propojených vstupů a nelineárních 

procesorových jednotek s jedním výstupem. Každý procesor je neuronem, neboli buňkou. 

Ty jsou rozloženy klasicky v normovaném prostoru, většinou na 2D mřížce. 

CNN procesory byly navrženy ke zpracování obrazu v extrémně vysoké snímkové 

frekvenci (> 10 tis. snímků / s) nedosažitelné standardními digitálními procesory. Tato 

real-time technologie dosahuje výkonu zpracování až 50 tis. snímků / s. 

Praktické využití jde napříč různými obory a je velmi široké. Mezi typické 

aplikace patří: Analýza 3D povrchů, detekce tváře a oka, redukce nevizuálních problémů 

na geometrické mapy, modelování biologického vidění a jiných typů strojového 

zpracování signálu v reálném čase. 

Aplikace jsou využívány ke sledování raket, detekci blesku, diagnostice 

zapalovacích svíček, analýze plamene, monitoringu spalování ve spalovně odpadu, 

detekci min pomocí infračerveného snímání a kontrole kovů pro detekci výrobních vad. 

Pomáhají také v lékařském a biologickém výzkumu při provádění automatické 

segmentace snímků anatomických a patologických oblastí, při měření a kvantifikaci 

srdeční funkce, při měření načasování neuronů a detekování abnormalit mozku. 

V současné době hlavní překážkou pro analýzu DNA je množství času potřebného 

ke zpracování dat ve formě obrázků, ten se zatím podařil snížit na 7 ms. 

V moderní strojírenské výrobě se zpracovává obraz pomocí neuronových sítí 

pro regulaci laserového svařování. Dokáže vyhodnotit až 14 tis. obrázků / s. CNN se dále 

zabývají stochastickými simulačními technikami, dynamikou vývoje populace, přenosem 

tepla, mechanickými vibračními systémy atd. [21, 22]. 

3.5.4 Kvantové celulární automaty 

(QCA - Quantum-dot Cellular Automata). Poskytují řešení pro modelování fyzických 

systémů diskretizací časoprostoru. Současná technologie CMOS snímačů je v podstatě 

na limitních možnostech miniaturizace. Kvantové buněčné automaty (QCA) jsou jednou 

z nových slibných nanotechnologií pro integrované obvody budoucí generace. QCA 

překonávají omezení CMOS. Principem je design na bázi hromadného hradla. Vlastní 

návrh obvodů má být dostatečně odolný proti chybovosti i poruchovosti buněk. QCA je 

beztranzistorové výpočetní paradigma. Binární informace prochází buňkami, kterými 

neteče žádný el. proud a výkonu se dosahuje jejich vzájemným propojením. Dosáhnout 
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lze hustoty 1012 početních jednotek / 𝑐𝑚2 a velikosti frekvence v řádu THz. Logické 

procesy pracují odlišným způsobem oproti boolean logice. 

Kvantová buňka se skládá ze sady čtyř nabitých bodů, umístěných v rozích čtverce 

a dvou  elektronů, které mohou mechanicky tunelovat mezi body, ale pouze v rámci jedné 

buňky. Elektrony jsou tlačeny do rohových pozic pomocí Coulombova zákona 

odpuzování nabitých částic. Tyto dva možné polarizační stavy pak představují logiku 

0 a 1. Přesto všechno se zatím jedná stále o projekt ve vývoji se spoustou konstrukčních 

nedokonalostí [23]. 

3.5.5 Kryptografie 

Pro implementaci se uvažuje automat 1D a vygenerovaná konečná velikost plochy 

nenulových hodnot, které se v čase rozšiřují dle velikosti aplikovaných pravidel. 

Při dostatečném počtu kroků se vývoj automatu periodicky opakuje. Důležitou vlastností 

CA je jeho ireversibilita. 

Jedinou nerozluštilenou šifrou je Vernamova, klíč je stejně dlouhý jako šifrovaná 

zpráva a tento klíč je možno použít pouze jednou. Musí ovšem dojít bezpečně k jeho 

předání a pokud je fyzická cesta vyloučena, je nutno použít např. metodu protahování 

klíče. 

Výhodou oproti obvyklým šifrám je možnost použití jakékoliv délky šifrovacího 

klíče, snadná implementace a nízké nároky na paměť. Nevýhodou dle typu algoritmu 

bývá kvadratická časová složitost, dále vysoké nároky na výkon načítání velkého 

množství dat při paralelní implementaci, pokud se nepoužije vícevláknový přístup. 

Celkově se uvádí, že velkým přínosem CA v kryptografii nejsou [24]. 

3.5.6 Simulace provozu 

Další z jednodušších vzorových využití CA je koncept sledování dálničního provozu se 

zajištěním maximální plynulosti a průchodnosti s minimalizací vzniku front a uvíznutí 

v zácpě. Primitivní varianta je zobrazením klasické fronty aut v 1D CA. Mezi auty 

(buňkami) jsou při inicializaci  náhodně velké mezery. Auto se posunuje v jednotném 

směru pohybu fronty, dokud má před sebou prázdné místo, jinak čeká na pohyb auta 

před sebou. Toto se opakuje stejně jako v reálné koloně aut. Vylepšením je pak 

plnohodnotný model 2D s křižovatkami apod. Vlastnosti diskrétního času a prostoru jsou 

zachovány. Proces aktualizace lze také provést pro každé vozidlo nezávisle na sobě 

formou asynchronní simulace [17]. 
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4 PLÁNOVÁNÍ CESTY ROBOTU POMOCÍ CA 

První algoritmus CA řešící problém nejkratší cesty navrhl Adamatzky v roce 1994 [25], 

přesto se občas objevuje mylná informace, že to byl pozdější slavný Lee algoritmus, který 

je jen velmi podobný. Adamatzkyho řešení obsahuje graf hodnot vah, které jsou 

orientované. Z toho vychází 3 druhy nejběžnějších řešení: 

• Nejkratší cesta s jediným zdrojem (S3P - single source shortest path). Výpočet 

nejkratší cesty z daného vrcholu grafu ke všem ostatním vrcholům 

• Nejkratší cesta s jediným zdrojem do jediného cíle (S3DSP - single source single 

destination shortest path). 

• Nejkratší cesta použítím více párů (APSP - all pairs shortest path). Hledání 

nejkratší cesty mezi všemi páry vrcholů. Jde o nejúčinnější metodu. 

Zkoumány byly paralelní varianty S3P a APSP s implementací CA s nastavitelným 

poloměrem sousedních buněk při výpočtu. Základem je obdélníková síť 2D (mřížka). 

Buňky x, y představují dva vrcholy grafu, které mají být spojeny nejkratší cestou. 

U zdrojové (počáteční) buňky x dojde k excitaci a vlna se šíří grafem všemi směry dokud 

nenarazí na buňku y. Současně mění hodnoty všech dalších buněk, kterými prochází.  

Proces je v zásadě závislý na rychlosti vlny simulovaného prostředí. Hlavní 

vlastností vlny je to, že se šíří všemi směry stejně rychle a bez tlumení na jakoukoliv 

vzdálenost, přitom rychlost šíření může být proměnlivá. 

Definice CA jako šestice parametrů (d, L, n, Q, u, f): 

 d ... dimenze 

 L ... pole buněk dimenze d 

 n ... počet buněk 

 Q ... množina stavů 

 u ... funkce sousedství 

 f ... lokální přechodová funkce stavů 

 

Funkce 𝑢(𝑥) přiřadí každé buňce sousední k-tici tak, že 𝑥 𝜖 𝐿, u :  𝐿 → 𝐿𝑘, kde f mění 

stavy buněk na základě stavů jejich sousedství, f: 𝑄𝑘 → 𝑄. Každá buňka x mřížky L 

vypočítá svůj další stav 𝑥𝑡+ 1 z předchozího stavu 𝑥𝑡+ 1 = 𝑓(𝑢(𝑥𝑡)). Pokud budeme 

uvažovat globální stav automatu jako c: 𝐿 → 𝑄, tak postupná evoluce bude vypadat takto: 

𝑐0 → 𝑐1 → 𝑐2 → ⋯ → 𝑐𝑡 → 𝑐𝑡+1 

Platí, že 𝑘 <  𝑛. Celulární automat obsahuje d-rozměrné pole 𝐿 s počtem buněk 𝑛. Každá 

buňka 𝑥 𝜖 𝐿 má jasný stav v množině stavů 𝑄, funkci sousedství 𝑢(𝑥), každé buňce 

přísluší ukazatel 𝑝𝑥 nabývající hodnot z množiny 𝑌 = {1,  2,  …  ,  𝑘,  𝜆}, kde 𝜆 je 

počáteční stav ukazatele a číselná hodnota určuje směr šíření vlny v předchozím časovém 

okamžiku. Vektor 𝑤𝑥 obsahuje váhy hran z 𝑥 do 𝑦, kde 𝑦 jsou prvky 𝑢(𝑥). 

Automat umí rozlišit všechny stavy buněk, jejich okolí, počáteční a koncový stav. 

Koncového stavu dosáhne i pokud nelze dosáhnout cíle. V tom případě se další výpočet 
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zastaví. Dále je třeba při výpočtu označit předchůdce, což je buňka z níž přišla změna, ta 

bývá označena šipkou. Následně po skončení procesu hledání se postupuje reverzně 

a dostáváme nejkratší cestu: start - cíl [15, 25]. 

4.1 Pracovní prostor 

Plánování cesty robota pro celulární algoritmy se obvykle provádí na 2D prostoru 

pravidelné čtvercové mřížky. Ta je nejvhodnější z mnoha důvodů, jako třeba kartézský 

souřadnicový systém, větší množství okolních buněk než u šestiúhelníkové nebo 

trojúhelníkové. mřížky (8 vs. 6 vs. 3). Základní vlastnosti byly popsány v podkap. 2.4.1. 

Robot i buňky jsou reprezentovány body. Při jiných, reálných rozměrech robota 

pro nekolizní pohyb kolem překážek je jednou z variant řešení Nafukování překážek, 

podkap. 4.4. 

Obr. 18:  Definování buňky na mřížce bodem, a) klasická síť a body v místě křížení mřížkové 

sítě, b) body uprostřed pole mřížky. 

Existují dva časté druhy zobrazení polohy bodu na mřížce. Buď je to klasická 

souřadnicová síť  s body v místě křížení čar, nebo uprostřed pole (případně v těžišti apod. 

u jiných než čtvercových grafů) (obr. 19). 

Stavový prostor 

Pro náš typ plánování cesty na mřížce se uvažují buňky, jejichž souřadnice jsou body 

uprostřed jejich čtvercového pole (obr. 19b) a stav, který je pro všechny zde testované 

algoritmy stejný, je definován číslem (typ byte) a rozlišený barvou (obr. 20). 

 

Obr. 19:  Očíslovaný stavový prostor mřížky a barevné odlišení stavů buněk v aplikaci. 

Všechny možné stavy buňky na mřížce jsou definované číslem: 

• 0 - clear  (prázdná, neobsazená buňka) 

• 1 - obstacle (překážka) 

• 2 - start (startovní bod) 

• 3 - target (cílový bod) 
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• 4 - neighbor node (sousední uzel, otevřený uzel) 

• 5 - current node (aktuální uzel a uzel uzavřený) 

• 6 - path (uzel výsledné cesty) 

• 7 - checkPoint (kontrolní bod – uzel, kde dochází ke změně trasy) 

4.2 Pohyb robota 

Pohyb robota je dán možnostmi pracovního prostoru a pokud uvažujeme výše zmíněnou 

pravidelnou čtvercovou mřížku euklidovského prostoru, má robot dva druhy pohybu také 

v závislosti na zvoleném algoritmu. Většina algoritmů pracuje na mřížce v 8 směrech 

(8 directional), proto základní 4-směrový je vyřazen kvůli omezené použitelnosti. Pak je 

tu pohyb všesměrový (any-angle) [27], umožňující přesun robota mezi libovolnými 

dvěma buňkami neomezeně vzdálenými (obr. 21b).  

 

Obr. 20:  Způsob cesty robota na mřížce, a) 8-směrový, b) všesměrový. 

Heuristika se volí aktuálně po výběru metody, červeně je zvýrazněn nevhodný typ 

(podkap. 6.2, testovací aplikace / volba algoritmu), nebo typ použitelný především 

pro 4 - směrový pohyb dodávající jinak zkreslené výsledky. Přesto je tato volba 

v testovací aplikaci povolena na experimentování. Pro jasné znázornění jsou vybarveny 

vždy celé buňky dle stavového prostoru (popis v předchozí kapitole), jeho orientace se 

neuvažuje. 

4.3 Překážky 

Na mřížce pracovního prostoru jsou překážky vyznačeny tmavě šedou barvou buněk. 

Obecně se již se všemi buňkami pracuje v diskrétní formě a stejně jako není možný pohyb 

robota přes souvislou hradbu horizontálních nebo vertikálních buněk překážky, není 

dovolený ani průnik mezi buňkami diagonální zdi, protože jde stejně jako v předchozím 

případě o spojitou hradbu buněk nejbližších sousedů (obr. 22). Přesná výpočetní linie 

trasy mezi dvěma uzly je reprezentována body příslušných buněk, proto dochází 

při menším rozlišení (velké buňky) ke grafickému zkreslení. Trasa sice může zasahovat 

přes barevné zvýraznění ostatních buněk, ale nikdy neporuší hraniční čáru 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

38 

 

ze spojnic bodů překážek (definice robota a překážek v podkap. 4.1).  Možnost 

dostatečného odstupu od překážek popisuje následující kapitola. 

Obr. 21:  Pohyb robota a) dovolený, b) nedovolený. Trasa dovoleného pohybu může protínat 

barevné zobrazení buňky, ale nesmí protínat spojnice bodů překážek. 

4.4 Nafukování překážek 

Překážky na mřížce pracovního prostoru jsou zobrazeny v diskrétní formě buněk 

se stavovou hodnotou 1. V případě reálného použití je nutné nastavení dostatečného 

rozlišení, zohlednění rozměrů a variabilních schopností robota. Nafukování překážek je 

možnost, jak zabránit nechtěným kolizím těla robota při průjezdu těsně kolem nich. 

CA bude mít nastaveno pravidlo, které při zjištění buňky jako překážky změní 

stav všech sousedů také na status překážky, tím dojde k rozšíření původní buňky. 

Mohutnost zvětšení pak závisí na počtu generací automatu. Robot s tělem o maximální 

velikosti přidané vrstvy se již může bezpečně pohybovat s rezervou aniž by se přiblížil 

nad kritický limit. Dále je potřeba sledovat stav mapy, protože může dojít k zúžení 

až uzavření některých cest, změně celé plánované trasy apod. Funkci nafukování 

překážek testovací aplikace neobsahuje. 

4.5 Existující metody a řešení 

Představitelé metod pracující s jedním robotem a fungujících s CA jsou např. Lee nebo 

Flood-fill, těm je věnována vlastní kapitola a jsou implementovány v testovací aplikaci. 

Přehled způsobů využití CA pro plánování cesty robota zde pokračuje multirobotovými 

systémy a jedním netradičním experimentálním. 

4.5.1 CA a rojové algoritmy 

V aplikacích plánování cesty předpokládajících prostředí se statickými překážkami se 

jedná většinou o relativně jednoduchá řešení. Ale pro případ s dynamickými překážkami 

a pohybem robota v reálném čase, musí být pohyby robota v jednotlivých krocích stále 

přepočítávány pro vyhýbací manévry současně se zohledňováním nejlepší trasy. 

Vzhledem k těmto nárokům je výhodné použít systémy hejnové nebo rojové inteligence 

skládajících se z většího počtu robotů jednotlivců. Tyto roboti nejsou řízeni žádnou 

centrální strukturou. Vzájemná spolupráce všech robotů se projeví jako určitá inteligence. 
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Kolektivní koordinovaná spolupráce výrazně zlepšuje výsledky. Formace robotů jsou 

využívané u dalších úkolů, jako je průzkum, pátrání a záchrana, řízení formace. 

Kolektivní aktivita rojových algoritmů dramaticky zvyšuje složitost a nároky 

na výpočetní výkon i při použití rekurze. Pro detekci statických i dynamických překážek 

byla i prezentována modifikovaná verze metody potenciálových polí. Ta kombinuje 

techniku umělých potenciálových polí (Artificial Potential Field technique) 

s bakteriálním evolučním algoritmem (Bacterial Evolutionary Algorithm) pro zkrácení 

výpočetního času optimální cesty. I přes rychlost algoritmu a přesnost konečného 

výsledku však zůstává finální čas neuspokojivý natolik, že v podstatě znemožňuje reálnou 

implementaci této metody na robotických  rojích. Jako reakce byly zavedeny heuristické 

metody jako např. rozšířená verze D* algoritmu, která obsahuje bilineární interpolační 

funkci [1, 2, 6, 15]. 

4.5.2 CA a evoluční algoritmy 

Vylepšený genetický algoritmus spolupracuje s koevolučním mechanismem mezi 

populacemi na koordinaci vzájemného bezkolizního pohybu mezi roboty. Další podobné 

metody jako jsou mravenčí kolonie (ACO - Ant Colony Optimization) nebo včelí roj (ABC 

- Artificial Bee Colony) jsou schopny nejpřesnějších výsledků v podstatě jen v ideálních 

simulačních prostředích, přičemž pro implementaci v reálných projektech jsou jejich 

schopnosti omezeny. A mravenčí kolonie byla testována fuzzy logikou s funkcí cenových 

nákladů [1, 2, 15]. 

4.5.3 CA a Physarum polycephalum 

Matematický model decentralizovaně řízeného systému je inspirovaný prvokem 

z biologie Physarum polycephalum - Vápenatka mnohohlavá (obr. 18). Tato grafová síť 

byla zkoumána už v roce 2006. Vhodné využití se uvádí v řešení dopravní sítě. 

 

Obr. 22:  Physarum polycephalum v bludišti, a) rovnoměrný růst, b) stav po vložení potravy, 

c) vytvoření nejkratší cesty k potravě vlastním tělem [26] 

Tato metoda dávala sice přesné výsledky v maximálně přípustném čase, ale nelze 

ji použít v zařízení se slabším hardwarem. CA zde obsahuje vlastní vnitřní systém, jenž 

definuje počáteční a limitní podmínky, popisuje nehomogenitu a anizotropii, čímž se 

stává i vhodným nástrojem pro simulaci přirozených jevů. Tento zdánlivě primitivní 

organismus má schopnost najít minimální vzdálenost mezi dvěma body labyrintu.  
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Jednotlivé pohybující se části současně prozkoumávající okolí mezi sebou komunikují, 

vyměnují si informace o úspěšnosti cesty a vytvářejí rozhodnutí o dalším směru svého 

pohybu. Simulační model tohoto evolučního algoritmu s CA je schopen najít řešení 

bludiště vždy, pokud je dosažitelné. Prostorem je pravidelná známá čtvercová mřížka, 

okolí Moore (8-směr), stav každé buňky o souřadnicích (i, j) v čase t, označení 𝐶𝑖,𝑗
𝑡 , je 

definován pěti parametry: 

𝐶𝑖,𝑗
𝑡 = {𝑇𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦𝑖,𝑗, 𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖,𝑗

𝑡 , 𝐷𝑖𝑟𝑖,𝑗
𝑡 , 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖,𝑗

𝑡 , 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑖,𝑗
𝑡 }                     (14) 

 

• Topology: topologie (určuje typ oblasti odpovídající buňce (i, j), hodnoty jsou 

{0, ... , 3} a označují 0 – volný prostor, 1 – místo původně umístěného zdroje 

živin, 2 – místo původně umístěného plasmodia, 3 – hranice prostředí). 

• Chem: koncentrace chemo-atraktantů (hodnota okolí) v čase t buňky (i, j). 

• Dir: směr přitahování plasmodia (závisí na hodnotách Chem v okolí buňky). 

• Phys: objem cytoplazmatického materiálu plasmodia (hodnota buňky počítána 

z okolí). 

• Pseudo: finální hodnota (proměnná, jež nabývá hodnot {0, 1} a ukazuje, jestli 

buňka je součástí konečné ideální cesty). 

 

Pro multivláknové zpracování CA modelu se uvádí, že nejvhodnější je výpočetní 

kombinace paralelně pracujících počítačů s využitím GPU výkonu místo CPU, což je 

cca 20x efektivnější [15]. 
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5 IMPLEMENTOVANÉ ALGORITMY 

Tato kapitola je věnována popisu algoritmů a programového řešení implementovaného 

do testovací aplikace. Hlavní vybrané metody celulárních automatů jsou CA SMPP 

a CA Flood-fill. Přidána je vlastní modifikovaná experimentální varianta CA SMPP+ 

a související CA Lee. Další algoritmy jsou pomocné nebo pro porovnání a zhodnocení 

výsledků hlavních metod. 

5.1 Úsečka viditelnosti 

Tato úsečka je pomocný doplňkový algoritmus (Line-Of-Sight), který zjišťuje viditelnost 

mezi dvěma body. Princip je jednoduchý, z bodů se vytvoří úsečka a kontroluje se, 

zda některý bod náležící úsečce obsahuje překážku. V záporném případě je 

výsledkem vzájemná přímá viditelnost bodů. Výpočet ale probíhá na mřížce, takže je 

potřeba úsečku rasterizovat tak, aby byla tvořena buňkami mřížky. Vhodným řešením 

pro konstrukci generování bodů úsečky je Bresenhamův algoritmus. 

5.2 Bresenham 

Slouží v počítačové grafice k převodu původní vektorové úsečky na rastrovou verzi. 

Obr. 23:  Vykreslení úsečky na mřížce Bresenham metodou, vlevo spojitý graf, vpravo 

rasterizace na rozlišení mřížky. 

Existuje podobný algoritmus s názvem DDA (Digital Differential Algorithm), ale 

důvody pro volbu Bresenhamova algoritmu [28] jsou: 

• Algoritmus DDA počítá hodnoty s pohyblivou řádovou čárkou, zatímco 

Bresenhamský používá pouze celočíselné hodnoty, což je hlavní nevýhoda DDA. 

• DDA používá operace násobení a dělení, ale Bresenham má jednodušší 

aritmetické operace sčítání a odčítání, proto je i časově úspornější. 

• Bresenham zaokrouhluje hodnoty na nejbližší celé číslo a je optimální. 
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Bresenhamův algoritmus kreslení čar (obr. 23) je tedy ve všech aspektech účinnější 

a přesnější než algoritmus DDA. 

Konstrukce čáry začíná přiřazením startovního bodu a rozhodovací fází 

o následující bod. Na příkladu (obr. 24 vlevo) je nutno určit směrnici k, jinak algoritmus 

bude fungovat pouze pro jedno řešení oktantu a v ostatních případech selže. Směrnice 

přímky k určuje oktant a podle toho bude jedna souřadnicová proměnná nezávislá 

přibývající po 1 bodu a druhá jako výpočtová s volbou mezi dvěma sousedícími body 

(obr. 24 vpravo). 

Obr. 24:  Rozhodovací proces Bresenhamovy konstrukce úsečky: vlevo určení oktantu podle 

směrnice přímky, vpravo následujícího bodu. 

Na příkladu u obr. 24 vpravo je konstantně zvětšující se x po 1 bodě pro všechny 

iterace, vypočítaná je y. Pro volbu mezi body 𝑁𝑎 a 𝑁𝑏 pro následující bod úsečky platí: 

• Pokud (𝑑1 − 𝑑2)  <  0, následující bod bude ležet pod úsečkou (𝑑1 je menší) 

• Pokud (𝑑1 − 𝑑2)  ≥  0, následující bod bude ležet nad úsečkou (𝑑2 je menší) 

 

Pseudokód: 

 
List GetBresenhamLine(x1, y1, x2, y2)             // axis x 

            dx = x2 - x1             if (dx > dy) 
            dy = y2 - y1                 p = 2 * dy - dx; 
            x = x1                 while (x != x2) 
            y = y1                     x += stepX; 
            //first point add                     if (p > 0) 
            line.Add(x, y);                         y += stepY; 
            // direction of the line                         p += 2 * dy - 2 * dx; 
            if (dx < 0)                     else 
                dx = -dx;                         p += 2 * dy; 
                stepX = -1;                     line.Add(x, y); 
            else             // axis y 
                stepX = 1;             else 
            if (dy < 0)                 p = 2 * dx - dy; 
                dy = -dy;                 while (y != y2) 
                stepY = -1;                     y += stepY; 
            else                     if (p > 0) 
                stepY = 1;                         x += stepX; 

                         p += 2 * dx - 2 * dy; 

                     else 

                         p += 2 * dx; 

                     line.Add(x, y); 

             return line; 
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5.3 CA Flood-Fill 

Záplavové vyplňování (Flood-Fill, Wavefront-expansion, Wave-front propagation) 

v zajímavé kombinaci s celulárním automatem je popisováno jako jednoduché a účinné 

řešení problému plánování cesty robota mezi dvěma uzly v grafu, kde pracovním 

prostorem je diskrétní celulární prostor typu rovnoměrné čtvercové mřížky a předpokládá 

se i využití v reálném čase. Důležitým faktorem je tedy i praktická použitelnost [29]. 

 

Obr. 25:  CA Flood-Fill algoritmus, charakteristický průběh. Hodnoty ve zvětšené buňce: 

nahoře hodnota váhy buňky, dole velikost úhlu [°] změny směru aktuální buňky. 

Flood-fill algoritmus se dá zařadit do kategorie potenciálových polí, bohužel 

přes svou výhodu výpočetní jednoduchosti také trpí nedostatkem občasného uvíznutí 

v lokálním minimu a je pomalý, časová složitost je kvadratická 𝑂(𝑛2). 

 

Obr. 26:  CA Flood-fill algoritmus, vlevo váhy hodnot okolí, vpravo výpis hodnot při hledání 

cesty. Start má váhu nekonečno, protože algoritmus vyhledává nejvyšší hodnotu buňky. 
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Algoritmus staví hodnoty vah svých sousedů do okolí Moore podobající se Čebyševově 

vzdálenosti v heuristice (obr. 26). Hodnoty se šíří rovnoměrně všemi směry jako vlna 

a vyplňují veškerý volný prostor do stejné vzdálenosti od zdroje. Zdrojem je zde cílová 

buňka.  

CA Flood-fill, tedy Flood-fill v kombinaci s CA stejně jako ten základní nebo Lee 

algoritmus výslednou cestu mapuje vyhledáváním buněk podle nejstrmějšího spádu 

hodnot. Nebezpečí uvíznutí v lokálním minimu a problém směru pohybu v okolí buněk 

stejné váhy rozhoduje heuristikou. Přechodová funkce CA bude mít tím pádem dvě 

důležitá pravidla, která se provedou sériově jako dva samostatné automaty: 

1. Flood-Fill - šíření vlny pracovním prostorem s inkrementací vah buněk. 

2. Heuristika - podstatný mechanismus pro zaručení úspěšnosti nalezení cesty. 

 

Heuristika CA 

Heuristika řeší hlavní problém s lokálním uvíznutím a také zjednodušuje rozhodování 

o směřování do cíle. Vzhledem k charakteru Flood-fill metody fungující na bázi 

celulárního automatu bylo potřeba vypracovat individuální heuristiku. Získávána je 

vyšetřováním nejbližšího sousedství aktuální buňky a je složena z více částí, společnou 

podmínkou je maximální povolená změna směru pohybu o 90°. 

 

Pravidla heuristické funkce podle priority: 

1. Vybírá se buňka, která má nejmenší hodnotu váhy (hodnota vlny Flood-fill) 

2. V případě stejné hodnoty více buněk z (1.) a tedy nerozhodnosti, dostane prioritu 

buňka znamenající nejmenší úhlovou výchylku ze směru pohybu kontrolou 

vektorů buněk: předchozí-aktuální a aktuální-potenciální. 

3. V případě stejných hodnot více buněk z (1.) a (2.) je upřednostněn pravoúhlý směr 

světových stran (NSWE direction) 

 

Výsledná cesta rozhodně není optimální. Uvádí se ale, že takto složená heuristická funkce 

dává velmi přijatelné výsledky s minimem směrových změn pohybu, jež byly 

i experimentálně ověřeny. 

V testovací aplikaci výpis hodnot v buňce je g(n), buňka výsledné cesty shora dolů 

vypisuje g(n) a úhel [°] odklonu ze směru cesty. Celková složitost algoritmu se uvádí 

v nejlepším případě 𝑂(𝑥𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑦𝑚𝑎𝑥) a v nejhorším 𝑂(𝑥𝑚𝑎𝑥
2 ∗  𝑦𝑚𝑎𝑥

2 ) [29]. 

5.4 CA Lee 

Základní Lee algoritmus (C. Y. Lee, 1961) je jednoduchý a často vybíraný především 

pro hledání optimální cesty v bludišti a dá se říct, že je to známý algoritmus breadth-first 

search aplikovaný na mřížku. Vizuálně připomíná metodu záplavového vyplňování 

(Flood-fill), disponuje stejnou jednoduchostí procházení buněk, ale na rozdíl od ní má 

zásadní přednost v tom, že v lokálním minimu nikdy neuvázne [29].  
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Kromě malého, ale důležitého rozdílu ohodnocování buněk sousedství se forma Lee 

algoritmu pro CA liší minimálně a tak je implementace celkem snadná. Jsou dvě možnosti 

řízení směru procesu: 

• buď se začne ze startovní pozice (jak je uvedeno v orig. popisu) a postupuje se 

vyhledáváním nejmenší hodnoty z cílové buňky do startu a nakonec se výsledná 

posloupnost pro získání výsledné trasy otočí, 

• nebo se ohodnocování záhájí z cílové buňky směrem do startu a postup probíhá 

analogicky obráceně sestupně ze startu do cíle. 

 

Zvolena byla druhá možnost, protože vynechává závěrečné reverzní otočení posloupnosti 

výsledné cesty, jde tedy o lehce jednodušší proces (obr. 27). 

 

Obr. 27:  CA Lee, charakteristický průběh algoritmu. 

Popis algoritmu 

Každý bod má svou váhu, která má ve výchozím bodě 0. Při postupu do sousední buňky 

v pravoúhlém směru hodnota váhy vzroste o 1, pro uhlopříčný směr se přičítá 2 (obr. 27). 

Pokud se dosáhne cíle, výpočet vah pro další buňky již není potřeba, protože by znamenal 

logicky delší cestu.  

Ve druhé fázi se nejkratší trasa mapuje zpětně ze startovního bodu do cíle 

dle nejstrmějšího spádu hodnot. Každá buňka zjistí ve svém okolí nejmenší váhu svého 

souseda. Tam, kde hodnoty nebyly dopočítány, zůstává nekonečno, případně původní 

maximální hodnota. Algoritmus nemůže zatuhnout v lokálním minimu, protože na rozdíl 

od záplavového algoritmu má zde „vlna“ vždy rozdílné okolní hodnoty a minimálně jedna 

je vždy nižší, takže možnost nerozhodnosti nikdy nenastane. 

Výhody algoritmu jsou úplnost, existující řešení najde vždy. Nevýhodou je 

paměťová náročnost a pomalost. Časová složitost je kvadratická 𝑂(𝑛2) [15]. 

Stavový prostor 

Původní stavový prostor nepostačuje, protože tento proces je založen na prohledávání 

pracovního prostoru od maximální hodnoty po minimální, takže aby byly vyloučeny 
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všechny ostatní buňky kromě těch počítaných, je nutno transformovat stavový prostor 

například takto: 

Proces hledání nejmenší hodnoty začíná v nejvyšší hodnotě - start (∞) a končí 

v cíli (0). Musí vynechat všechny ostatní neočíslované buňky, které musí mít vždy vyšší 

hodnotu (∞). Překážky s novou hodnotou (-1) jsou nyní výhodně pod limitem spodního 

intervalu vyhledávání automaticky vynechány, protože algoritmus prohledává buňky 

pracovního prostoru sestupně v intervalu (0, ∞), kde nový stav je převod: 

 

[ stavová hodnota na mřížce ] → [ stavová hodnota buňky ]  

 

[ 0] → [ ∞] ... prázdná buňka bez ohodnocení cesty 

[ 1] → [-1] ... překážka 

[ 2] → [ ∞] ... startovní buňka  

[ 3] → [ 0] ... cílová buňka  

                                                        

 

Obr. 28:  Lee algoritmus, vlevo váhy hodnot okolí, vpravo výpis hodnot při hledání cesty. 

5.5 CA SMPP 

Hlavním implementovaným algoritmem je Plánovač rovných cest (SMPP - Straight 

Moving Path Planner) pro statické prostředí s využitím celulárního automatu. Zásadní 

vlastností tohoto odlišného přístupu k řešení plánování cesty je v tom, že upřednostňuje 

přímý pohyb s minimem změn před hodnotami nejkratší cesty nebo času. 

Zde optimální cesta není nejkratší. Prezentovaný algoritmus využitím CA 

vyhledává vhodné buňky pro posun robota nejen v nejbližším sousedství 𝑟 = 1, ale 

pokračuje zvětšováním poloměru 𝑟 ≥ 1, což znamená přesun robota na libovolně 

vzdálenou buňku ve směru neomezeného úhlu (any-angle) [30]. Kontrolu přímé 
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viditelnosti mezi aktuální a sousední buňkou se vzdáleností 𝑟 pohlídá Bresenhamova 

konstrukce úsečky viditelnosti.  

 

Parametry automatu pro základ programového řešení této úlohy jsou: 

• d: celočíselný rozměr (dimenze) pracovního prostoru je zde d = 2. 

• L: 2D pole stavových hodnot buněk 

• n: počet prvků stavového pole 

• Q: množina všech možných stavů buňky je reprezentována stavovým prostorem 

(podkap. 4.1). 

• u: funkce stavů sousedních buněk 

• f: lokální přechodová funkce, podle které CA mění hodnotu buněk  je jádrem 

algoritmu. 

Obr. 29:  CA SMPP algoritmus, charakteristický průběh. 

Algoritmus se skládá ze 2 hlavních fází: 

1) Průběh CA pro získání množiny hodnot všech sousedů pro tolik generací, dokud 

přechodová funkce při změně hodnoty souseda nenarazí na startovní buňku 

robota. 

2) Hlavní proces SMPP algoritmu vyhledává cestu tak, že ze startovní buňky 

postupným zvětšováním poloměru vybírá nejmenší váhu buňky v prohledávaném 

sousedství, současně kontroluje úsečku viditelnosti (Line-Of-Sight) a poté 

vítěznou buňku ustanoví jako kontrolní bod (check point). Tento proces opakuje 

dokud nedosáhne cíle. 

Fáze 1 – Kalkulace vzdáleností 

Originální dokument [30] zmiňuje euklidovskou vzdálenost jako návod pro přechodovou 

funkci CA k získání hodnot buněk pracovního prostoru (podkap. 2.7.1). To sice funguje 
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správně a ve výsledku trasování stačí spočítat hodnoty buněk. Je však zbytečné 

a výpočetně náročné počítat konečnou hodnotu pro přechod u všech buněk, když jich 

bude nakonec využito jen minimální množství. Navíc u diagonálních přechodů jde právě 

o odmocniny. Jednodušší je nechat výpočet pracovat v celých číslech a přitom zachovat 

odstupňování hodnot, proto bude vybrán vhodný pomocný algoritmus, který toto splňuje. 

 

Volba pomocného algoritmu 

Lee algoritmus pracuje s hodnotami vah buněk. Nedokonalostí jsou rostoucí váhy jdoucí 

k nekonečnu. Pro hodně rozměrný prostor by se zbytečně počítalo s příliš velkými čísly 

a brzy by se narazilo na problém omezené velikosti datového typu proměnných. 

Obr. 30:  CA SMPP algoritmus, vztah potomek-rodič (soused-střed). 

Lepším řešením je použití malé konstantní sady stavů (max. 8) stejných 

pro každou buňku, která určuje původní směr příchozí změny v každé buňce (vztah 

potomek-rodič), sloužící jako vodítko ke zmapování cesty z cíle do startu (obr. 30). 

Ukládáním pouze malé hodnoty se sníží operační zátěž a hlavně velmi výrazně ušetří 

paměť. (Tato modifikovaná verze původního Lee algoritmu byla navržena i ve speciálně 

pro tento účel vyvinutém programovacím jazyku s názvem CDL – Cellular Description 

Language) [15]. 

Obr. 31:  Výběr algoritmu pro CA, problém výběru buňky pro směrování cesty, a) nevhodný 

Flood-fill, b) vhodný Lee 

CA Lee verzi se stavovými hodnotami buněk jako ukazateli na předchůdce ale 

nelze  pro SMPP použít, protože vyhledávání cesty v poloměru svého sousedství vychází 

právě ze základní operace porovnáváním hodnot buněk. 
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Vhodnou  možností se tedy ukázal model CA Lee, ten skládá čísla svých sousedů jako 

manhattanskou vzdálenost mezi jednotlivými buňkami, což je oproti např. Flood - Fill 

metodě výhodné (obr. 31). Na konci tohoto procesu budou mít všechny důležité buňky 

svůj nový stav, ten je nutno přizpůsobit úloze tak, aby proces hledání nejmenší hodnoty 

začal v maximu - start (∞) a skončil v cíli (0). Přitom vynechá všechny ostatní buňky, 

které musí mít vždy vyšší hodnotu (∞). Překážky (-1) budou v procesu přehlíženy, 

protože algoritmus vyhledává pouze v intervalu (0, ∞) viz předchozí (podkap. Lee 5.4).  

 

Fáze 2 - Prohledávání sousedství proměnlivého poloměru 

Po skončení 1. fáze má každá buňka hodnotu nejmenší vzdálenosti do cíle a začíná proces 

hledání cesty. Robot postupně mění poloměr r svého okolí, které je tvaru Moore, buňky 

na r porovnává a vybírá nejmenší hodnotu, obr. 25. 

Obr. 32:  CA SMPP algoritmus, poloměr okolí a souřadnice proměnlivého poloměru 

Přechodová funkce: Hledá se taková buňka v okolí r, ve které je minimální hodnota 

z buněk všech postupně prohledaných poloměrech (obr. 32). 

Robot začíná hledání cesty ve směru start-cíl (obr. 33). Nejdříve nastaví 𝑟 = 1, 

zjistí stavové hodnoty svých osmi sousedů, také zda jde o prázdnou buňku s ohodnocenou 

vzdáleností cesty, překážku a nebo buňku mimo pracovní pole. Současně zkontroluje 

úsečku viditelnosti a hodnoty vzdáleností porovnává mezi sebou a vybírá nejmenší. Jedna 

iterace cyklu je ukončena, až nelze najít v aktuálním poloměru lepší hodnotu, než byla 

v předchozím. Nejlepší buňka je ustanovena jako kontrolní bod (check point), robot se 

do této pozice přesune přímou čarou a proces se opakuje znovu od 𝑟 = 1. 

Algoritmus rozšiřováním svého poloměru vyhledává buňku s minimální hodnotou 

a přímou viditelností, přitom respektuje trasu minimálních hodnot vah CA Lee. Hledání 

pokračuje při splnění podmínek až do konce nejvzdálenější hranice pracovního prostoru. 

Výslednou cestou je posloupnost kontrolních uzlů. Pro cestu typu 8-směr při přechodech 

po jedné buňce je rekonstruována cesta Bresenhamovým algoritmem z kontrolních bodů. 

Finální přesnost nalezené cesty se spočítá na základě přechodů právě mezi jednotlivými 

buňkami této cesty. Metoda tedy funguje na principu dvou doplňujících se algoritmů, 

přičemž u obou je jejich časová složitost kvadratická 𝑂(𝑛2) [15, 30].  
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Průběh algoritmu 

Následující sekvence obrázků ukazuje na modelové mapě po krocích vývoj 2. fáze 

hledání kontrolních bodů a finální cestu (obr. 33).  

Obr. 33:  CA SMPP algoritmus, průběh po krocích, stav na konci CA Lee ohodnocení buněk, 

zvětšování poloměru, vyhledávání kontrolních bodů a výsledná cesta. 

5.6 CA SMPP+ experimentální modifikovaná verze 

Motivace 

Již podle prvního testování algoritmu SMPP bylo zřejmé, že princip úlohy je sice splněn 

a plánování rovných cest funguje, ale je to řešení zaměřené dost jednostranně 
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na minimální počet změn v dráze robota bez ohledu na délku trasy. Například pro situaci 

velké příčné překážky a při velkých vzdálenostech mezi startem a cílem robot uhýbá 

z ideální trasy a protahuje „zajížďku“ příliš daleko do volného prostoru a mine překážku 

i s přímým výhledem na cíl. Tento typ specifického pohybu může mít své opodstatnění 

a výhodu ve speciálních případech, kdy robot vynakládá největší část energie pouze 

na zrychlení a změny směru pohybu. 

Volba kompromisu by pomohla změnit nevýhodnost příliš dlouhé cesty za cenu 

určitého zvýšení počtu směrových změn pohybu a touto modifikací výrazně posunout 

plánování do optimální trasy směrem ke konkurenčním algoritmům hledání nejkratší 

cesty. 

Obr. 34:  SMPP+ algoritmus, charakteristický průběh. 

Modifikace a řešení 

Původní SMPP algoritmus vybírá buňku pro přesun robota vyloučením stavových hodnot 

(N) překážek a pokud se neobjeví jiná lepší, zůstává před detekcí překážky poslední 

a nejlepší ta buňka, která ji logicky těsně míjí. Toho je možno využít a kontrolovat právě 

tuto situaci. Pokud buňka narazí na překážku, proces dalšího zvětšování poloměru 

vyhledávání se zastaví a ustanoví tuto buňku kontrolním bodem. Potom proces pokračuje 

standardně opětovným resetováním radiusu na 1.  

Problémem je, že aktuální buňka poloměru detekuje překážku v nejbližsím 

sousedství vždy. Proces ale musí umět rozlišit co následuje, zda překážka pokračuje nebo 

se otevírá volný prostor (obr. 35).  

Chybný postup se tedy projeví při jakémkoliv zjištění překážky. Pokračující trasa 

překážku kopíruje po jejím povrchu, protože dalším kontrolním bodem je hned buňka 

sousední, radius se resetuje, ale hned další soused je stále překážka a situace se opakuje, 

dokud se kontrolní bod od překážky tzv. neodlepí do volného prostoru. 

Tomu se dá předejít tím, že algoritmus nebude kontrolovat poslední bod úsečky 

viditelnosti, ale bod předposlední. Tento bod míjí překážku na „horizontu“, přičemž 

poslední bod již většinou s překážkou nesousedí. Podmínkou fungování a splnění kritéria 

předposledního bodu je to, že nesmí být na úsečce bodem prvním ani posledním. 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

52 

 

Původním kontrolním bodem být nemůže, protože jeho proces pozitivního zjištění 

překážky již proběhl předchozím krokem a zacyklil by se na místě. Posledním bodem být 

nemůže z důvodu sklouznutí do výše popsaného chybného procesu krokování. Takže 

minimální délka úsečky viditelnosti (zároveň radiusu) musí být 3. 

Obr. 35:  CA SMPP+ algoritmus, činnost modifikace při detekci překážky na trase zleva 

doprava. Vlevo chybná s „přilepením“ k překážce, vpravo správná. 

Algoritmus kontroluje, zda některý soused předposlední buňky úsečky viditelnosti 

nemá status překážky a v kladném případě resetuje radius. Obíhání překážek se projevuje 

specifickými skoky kontrolních bodů přes jednu volnou buňku a při opouštění překážky 

poslední skok sleduje hodnoty buněk. Poslední bod je sice již volný, ale předposlední 

zůstává stále sousedem překážky. Algoritmus tak tvoří lehkou výchylku na trase. 

 

Obr. 36:  CA SMPP+ algoritmus, činnost modifikace při opuštění překážky na trase zleva 

doprava. Vlevo chybná s výchylkou, vpravo správná. 

Problém detekce překážky je tedy vyřešen, zbývá eliminovat popsaný odskok 

při opouštění překážky (obr. 36). Tato nedokonalost může u mnohonásobného opakování 

znamenat znatelné prodloužení cesty. Jádro problému spočívá právě v předposledním 

bodě úsečky viditelnosti.  

Řešením je kontrola, zda je nová detekovaná buňka překážky identická s předchozí. 

Radius je resetován pouze v negativním případě a to je zjištění nové překážky, jinak 

pokračuje ve hledání s aktuálním kontrolním bodem.  

Po této úpravě algoritmus pracuje již správně. Výchylka na trajektorii zmizela 

a cesta je přímá. Tvar nalezené cesty pak připomíná jiné any - angle metody jako Theta* 

nebo A* PS. 
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5.7 Mapový generátor celulárního automatu 

Tento vestavěný generátor náhodných map (obr. 37) řízený celulárním automatem je 

ideální příklad efektivního využití automatu jako jednoduchého způsobu řešení úlohy, 

u které klasické programovací metody zaostávají ve výkonu a navíc obsahují celkem 

složitý kód. Mapový generátor je algoritmus s velmi nízkými výpočetními požadavky. 

Generátor umí vytvářet náhodně tvarované mapy pro různá použití s různou úrovní 

složitosti, plošné i prostorové, předem generované nebo fungující v reálném čase, jež jsou 

nezbytnou součástí úrovňového designu většiny typů bludišť, herních programů a dalších 

aplikací. Jde o nevyčerpatelný zdroj pro vytváření v podstatě neomezeného rozsahu stále 

nových map, které se neopakují a nelze je předvídat. 

Obecným konceptem je několik pravidel CA definováných těmito parametry [31]: 

• Birth limit - limitní počet sousedů pro vznik (narození) nové buňky 

• Death Limit - limitní počet sousedů pro zánik (úmrtí) aktuální buňky 

• Initial probability – pravděpodobnost vzniku nové buňky při inicializaci 

• Generation – počet iterací uplatňující všechna pravidla 

 

Obr. 37:  Generátor map, menu pro nastavení pravidel mapového generátoru CA. 

Algoritmus automatu: 

1. Inicializace provede vygenerování náhodného reálného čísla pro každou buňku 

v intervalu (0, 100), podle kterého je vzhledem k počáteční pravděpodobnosti 

nastaven stav buňky binárním číslem na 0 nebo 1 (mrtvá / živá). 

2. Pro každou buňku je spočítán počet živých sousedů.  

3. Pokud je aktuální buňka živá a živých sousedů má méně než je minimální počet 

pro přežití (Death Limit), aktuální buňka zanikne. Pokud je živých sousedů 

naopak více, buňka přežije. Podobně pokud je aktuální buňka mrtvá a živých 

sousedů má minimální počet pro narození (Birth Limit), aktuální buňka se narodí. 

Pokud je ale živých sousedů méně, buňka zůstane mrtvá. 

4. Nakonec cyklus opakuje aplikování těchto pravidel dle požadovaných generací. 
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Počítáním mrtvých buněk za hranicí pracovního prostoru vede k podpoře vzniku živých 

buněk právě u hranice této oblasti a tím generování okrajové zdi. Tato funkce je volbou 

nastavení.  

Algoritmus pak končí metodou, která na již hotové mapě vyhledá volné buňky 

kam umístí startovní a cílový bod tak, aby od sebe byly co nejdále. Tímto je ulehčena 

práce s editací mapy, aby byla provozuschopná. Generátor tedy jedním kliknutím tlačítka 

vygeneruje mapu připravenou pro výpočet trasy. 

 

 

Obr. 38:  Generátor map, předdefinované mapy, a) jeskyně (cave), b) jeskyně bez okrajové zdi 

c) bludiště (maze), d) červí díry (worm holes), e) písek (sand), f) hvězdy (stars). 

Předdefinované mapy na obr. 38, jsou náhodně vygenerované a samozřejmostí je, že 

identického zobrazení s vysokou pravděpodobností nelze znovu dosáhnout [31]. 

Okno nastavení pravidel obsahuje předdefinované mapy včetně jedné uživatelské Custom 

(pro uložení: Custom Save), je ukládána jako ca_custom.txt do adresáře programu. 
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5.8 Dijkstra 

Dijkstra (občas pod názvem Best-first search) je algoritmus pro hledání nejkratší cesty 

v grafu mezi dvěma uzly nezáporných hodnot vah (autor Dijkstra, vznik 1959). Existuje 

ve více variantách, jako je např. hledání cesty z jednoho startovního bodu do více 

výchozích bodů, také může být orientovaný nebo s neorientovanými hranami, ale 

uzavřený, (Bellman-Ford pracuje i s negativními hodnotami vah). Jádro algoritmu je 

modifikovaným šířkovým vyhledáváním (BFS).  

Ohodnocení uzlu představuje postupně zpřesňovaný odhad vzdálenosti 

od startovního uzlu (na počátku je u startu nula a u ostatních uzlů nekonečno). Zkoumají 

se dosud nenavštívení sousedé aktuálního uzlu (na počátku je jím start) a aktualizuje se 

jejich ohodnocení následovně:  

 

Nechť 𝑖 je aktuální uzel a 𝑗 jeho soused. Jestliže 𝑔(𝑗) > 𝑔(𝑖) + 𝑐(𝑖, 𝑗), položí se 

𝑔(𝑗) = 𝑔(𝑖) + 𝑐(𝑖, 𝑗). Poté se aktuální uzel označí jako navštívený a nejlepší ze všech 

dosud nenavštívených sousedů se stane aktuálním uzlem. 

 

Obr. 39:  Dijkstra algoritmus,  typický průběh na mřížce. 

Typickým příkladem je úloha, kde uzly grafu představují města propojená přímou 

cestou a hrany grafu jako cestovní náklady mezi nimi. Uzly jsou zkoumány rovnoměrně 

ve všech směrech a na pravidelné grafové mřížce vytváří obrazec postupující vlny 

podobný čtverci.  

Algoritmus patří k informovaným metodám, protože kromě struktury grafu využívá 

informaci o délkách hran. Co se týče ohodnocování cesty, průběh Dijkstrova algoritmu je 

v podstatě shodný s A*, zásadním rozdílem je chybějící heuristická funkce odhadující 

vzdálenost do cíle. Finální rekonstrukce cesty probíhá přes rodiče uzlů.  

Časová složitost je kvadratická 𝑂(𝑛2). Při programování je vhodné použít binární 

haldu (binary heap) [32]. 
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5.9 A* 

Jeden z nejznámějších, nejrozšířenějších a nejdéle sloužících (rok uvedení 1968) 

algoritmů pro prohledávání grafů a vyhledávaní cest, který je úplný a optimální. Často 

bývá vybírán kvůli nekomplikovanosti jako stále velmi dobré řešení s dostatečným 

výkonem a potenciálem pro mnoho různých aplikací softwarových systémů, robotiku 

i jiné vyhledávácí aplikace, od strojového učení (Machine Learning) a optimalizačního 

vyhledávání (Search Optimization) až po vývoj her nebo pohyb složitým terénem. 

 

Obr. 40:  A* algoritmus, typický průběh na mřížce, euklidovská heuristika. 

A* (A-star) je v podstatě rozšířením Dijkstrova algoritmu o heuristiku, patří 

do skupiny algoritmů informovaného vyhledávání a vyznačuje se inteligentním 

chováním. Na ukázce hledání cesty (obr. 40) lze pozorovat postupné výpočty hodnot 

cesty uzlů při volbě euklidovské heuristiky. Pokud je heuristická funkce přípustná a tedy 

nepřeceňuje odhad nad skutečné náklady pro dosažení cíle, zaručuje výsledek cesty 

s nejnižšími náklady.  

Na druhou stranu je relativně pomalý, protože prověřuje všechny možné 

heuristicky slibné cesty postupně uzel po uzlu v širším prostoru. Přitom ale nikdy nebere 

v úvahu žádné neoptimální kroky ani nepromýšlí hlubší strategie, proto je také oblíbený 

a relativně lehce implementovatelný. Na grafové mřížce je samozřejmě omezen, protože 

se může přesunovat pouze v rámci sousedních buňek [33]. 

Uvádí se, že ze základní konstrukce tohoto algoritmu byly vyvíjeny algoritmy 

typu any – angle. 

V současnosti existuje již plno odvozených variant se základem A*, některé 

známější: D*, Field D*, IDA* (Iterative deepening A*), LPA* (Lifelong Planning A*), 

JPS (Jump Point Search), A* PS (Post-Smoothed), Theta*. 

Časová složitost je závislá na použité heuristice. 
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5.10 A* PS 

Algoritmus A* s následným vyhlazením cesty (A-star Post-Smoothed, autor Thorpe 

1984) patří také do kategorie vylepšených verzí základního A* podobně jako 

např. Theta*. Na pravidelné grafové mřížce disponuje právě výhodou libovolného úhlu 

směrování (any - angle) a na vyhlazování výsledné cesty využívá úsečku viditelnosti 

(Line – Of - Sight), čímž řeší suboptimálnost a ve výsledku má přirozeněji vypadající 

průběh trasy (obr. 41). Je oblíben a široce používán mezi vyvojáři videoher, protože 

poskytuje dobrý kompromis, pokud jde o dobu vyhledávání a délku nalezené trasy [27]. 

 

Obr. 41:  A* PS algoritmus, typický průběh na mřížce, euklidovská heuristika. Původní A* 

v kombinaci s vyhlazením výsledné cesty jako A* PS (tmavě modrá). 

Samotná konstrukce jádra algoritmu není nijak upravena a je shodná s A*. 

Na konci je přidán proces vyhlazování výsledné cesty, který ale musí pracovat s daným 

výsledkem. Tento přidaný proces se samozřejmě negativně projeví na výpočtovém čase. 

 

Programové řešení má 2 fáze: 

1. Nejdříve se standardně vytvoří opačným chodem z cíle do startu základní seznam 

bodů cesty odkazováním se přes jejich rodiče. Mezivýsledkem je opačně 

orientovaná cesta.  

2. Změna a modifikace přichází s druhou fází. Z cílového bodu jako aktuálního 

prochází seznam a vyhledává nejvzdálenější bod s kontrolou přímé viditelnosti 

pomocí úsečky viditelnosti. Až je bod nalezen, je stanoven jako aktuální 

(kontrolní) a cyklem (případně rekurzí) je zase hledán následující ze zbývajících 

bodů seznamu.  

 

Tato metoda logicky najde na grafových mřížkách výrazně kratší trasu než A*, ale 

nezaručuje tu nejkratší, navíc je rozhodně pomalejší než např. konkurenční Theta* [27]. 
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5.11 Theta* 

Technika inteligentního vyhledávání nejkratší cesty vytvořená na základu A* jako 

vylepšení v rámci kompromisu mezi délkou cesty a časem zpracování (autor Alex Nash 

a kolektiv, 2007) [27]. 

 

Obr. 42:  Theta* algoritmus, typický průběh na mřížce, euklidovská heuristika. 

Základní Theta* (Basic Theta-star) poskytuje lepší vyhlazenou, realisticky 

vypadající trasu než A*. Metoda je úplná, ale není optimální. Nevýhodou A* je, že 

výsledná cesta není často nejkratší už z toho důvodu, že směr je omezen mřížkou 

na pohyb jen mezi sousedícími buňkami, zatím co Theta* je typ všesměrového algoritmu 

(any-angle). Není tak nucen striktně respektovat tvar mřížky, takže přechod je možný 

mezi jakýmikoliv dvěma uzly s vedením hrany grafu v libovolném úhlu. Metoda umí 

nalézt výrazně kratší trasu než A* a jen o trochu delší než je skutečně nejkratší. Ukázka 

efektního zkrácení cesty Theta*  je vidět na obr. 42. 

Algoritmus prohledává nejbližší sousedy a při přechodu na nový uzel postupuje 

vždy po jednom kroku, přičemž uchovává souřadnice rodičovské buňky. Rodičem buňky 

nemusí být její bezprostřední předchůdce. Zásadní inovací je implantovaná procedura 

aktualizování hodnot vrcholu (ozn. jako update vertex). Ta u každého nového potomka 

kontroluje, zda existuje přímá viditelnost mezi dvojicí buněk rodič - potomek. 

Pro kontrolu viditelnosti se používají další metody - jako např. již zmiňovaný Bresenham 

algoritmus pro mřížku, celý proces probíhá aktuálně v hlavním vyhledávacím těle 

algoritmu. Pokud je přímá viditelnost splněna, může potomek vynechat všechny body 

mezi rodičem a potomkem a zapsat jako předchůdce rodiče. V opačném případě si 

potomek ponechá jako předchůdce aktuální buňku (obr. 43). 

 

Proces funguje ve vztahu : rodič → aktuální → potomek na bázi triangulace 

porovnáváním g(n) vzdáleností [27]: 
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| 𝑟𝑜𝑑𝑖č, 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í | + | 𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í, 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑚𝑒𝑘 | ≤  | 𝑟𝑜𝑑𝑖č, 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑚𝑒𝑘 | 

 

kde v závislosti na úsečce viditelnosti se bere nejvýhodnější vzdálenost a určuje rodič. 

Obr. 43:  Theta*, triangulace pro porovnávání vzdáleností a určování předchůdce, (1) rodič, (2) 

aktuální, (3) potomek, a) omezená cesta - potomek nevidí rodiče, novým rodičem potomka se 

stane aktuální, b) volná cesta - potomek vidí na rodiče, rodičem potomka zůstává původní rodič. 

I když popis fungování této metody vypadá jasně a bezproblémově, není programová 

konstrukce úplně jednoduchá, protože pseudokód prezentovaný v různých publikacích 

mívá různou podobu a bohužel se liší drobnými, ale podstatnými detaily. Navíc množství 

ukázek reálného chování nebo aspoň výsledných map pro porovnání není dostatek. 
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6 TESTOVACÍ APLIKACE 

6.1 Softwarové požadavky 

Pro vytvoření desktopové aplikace k implementaci a testování algoritmů byl zvolen 

programovací jazyk C# a WPF (Windows Presentation Foundation & XAML) společně 

s integrovaným vývojovým prostředím (IDE) Microsoft Visual Studio Community 2019 

(VS), které je právě v této nekomerční verzi bezplatné a volně ke stažení. Pro VS min. 

hardware požadavky: Windows 7 SP1, 1.8 GHz, 2-8 GB RAM, HDD (SSD) 800MB, 

.NET Framework 4.5.2. Program nepotřebuje žádné dodatečné knihovny ani nástroje, 

zkompilovaný exe soubor má cca 200KB. 

6.2 Programové prostředí pro testování 

Cílem bylo vytvořit aplikaci pro operační systém MS Windows (10), která bude mít 

design klasického windows okna, možnosti grafiky, bude uživatelsky jednoduchá 

a plnohodnotně dynamicky nastavitelná jako je zvětšování okna tažením, maximalizace, 

ovládání přes formulářové prvky a pohodlné přemisťování buněk startu a cíle (obr. 44). 

Obr. 44:  Testovací aplikace, popis funkcí. 

Program umožňuje vlastní kreslení map, jejich ukládání do souborů, generování 

náhodných map a jejich průběžnou editaci. Hodnoty buněk vypisuje automaticky 

od vel. 35 px. Je možné spuštění různých algoritmů na stejné mapě. Čas výpočtu je čistý 

čas algoritmu, ostatní operace běží mimo stopky, např. déle trvající vykreslování grafiky. 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

62 

 

Struktura uložených map 

Uložené mapy jsou v textových souborech. Po otevření mimo testovací aplikaci je možno 

prohlédnout mapu v číselné podobě (Tab. 1). První 3 čísla udávají velikost okna aplikace 

a buňky, zbytek je výpis pole stavových hodnot N {0, 1, 2, 3} prázdná buňka, překážka, 

start a cíl.  

Tab 1.  Testovací aplikace, struktura uložené mapy v souboru a překážky ve tvaru dvou 

písmen. 

mapa.ca 

1690 
662 
60 
0000000000000000000000000 
0000000000000000000000000 
0000000111100001111000000 
0000001100000011001100000 
0000011000000010000100000 
0200010000000100000010030 
0000011000000111111110000 
0000001100000100000010000 
0000000111100100000010000 
0000000000000000000000000 
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7 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

Parametry použitého pc pro testování: 

• Procesor Intel Core i7-8550U, 1.99 GHz 

• Paměť RAM 16 GB, 2400 MHz, DDR4 

• Operační systém 64-bit Windows 10 Pro 

• Monitor LCD, rozlišení 4K (3840 x 2160 px) 

• Grafika AMD Radeon 530 4GB 

Průběh chování algoritmů s celulárními automaty je vzájemně porovnán společně se 

všemi ostatními implementovanými metodami. Pro vyloučení nepřesnosti a minimalizaci 

zkreslení výsledků při měření veličin jsou použity velké mapy s velkým rozlišením. 

Odchylka měření výsledných časů způsobená nepřesností stopek procesoru počítače 

je snížena aritmetickým průměrem z 10 měření (např. při testu časového měření je to 

8 algoritmů * 5 vzdáleností * 4 mapy * 10 pokusů časových stopek a celkem 

1600 spuštění programu a zpracování hodnot). 

U algoritmů umožňujících volbu heuristiky byla zvolena euklidovská. 

• Test 1  

Měřeny jsou všechny hodnoty na 4 mapách se vzrůstající hustotou náhodně generovaných 

překážek při konstantní délce cesty vzdušnou čarou. 

• Test 2 

Měření závislosti času na rostoucí vzdálenosti vzdušnou čarou při stejné hustotě překážek 

jako v testu 1.  

• Test 3 

Měření všech parametrů na 4 mapách s vytvořenými testovacími obrazci a porovnání 

výsledných cest jednotlivých algoritmů. 

7.1 TEST 1 - Konstantní délka cesty vzdušnou čarou 

Výkon algoritmů je měřen jako průchodnost mapy s náhodným rozložením překážek 

v podobě jednotlivých buněk pomocí generátoru map CA (nastavení: generace 0, 

počáteční pravděpodobnost znamená procento hustoty překážek): 

• rozlišení mapy 400x200 (80 tis. buněk) 

• vzdálenost vzdušnou čarou start-cíl 440,51 

• start je vlevo nahoře, cíl vpravo dole 

Na mapě s velkým rozlišením při obsahu překážek blížící se hustotě 30% se mapa stává 

již obtížně průchodnou a toto je maximální použitelná hodnota. Při cca 40% jsou 

jednotlivé buňky příliš často spojené do uzavřených oblastí a mapa je definitivně 

neprostupná.  
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TEST 1 - Mapa s obsahem překážek 5% 

 

Obr. 45:  Test 1, mapa s obsahem překážek 5%. 

 

 

 

 

 

Tab 2.  Test 1, hodnoty mapy s obsahem překážek 5%. 

mapa / 

překážek[%] 
algoritmus 

délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

400x200 

(80000) 

Dijkstra 478.11 8.54 181 75156 43 

A* 475.77 8.00 293 32434 287 

A* PS 444.84 0.98 305 32434 25 

Theta* 445.16 1.06 13 2241 25 

5 

CA Flood-fill 484.06 9.89 29 74598 30 

CA Lee 475.77 8.00 20 75147 39 

CA SMPP 474.27 7.66 40 75147 19 

CA SMPP+ 486.75 10.50 30 75147 43 
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TEST 1 - Mapa s obsahem překážek 10% 

 

Obr. 46:  Test 1, mapa s obsahem překážek 10%. 

 

 

 

 

 

Tab 3.  Test 1, hodnoty mapy s obsahem překážek 10%. 

mapa / 

překážek[%] 
algoritmus 

délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

400x200 

(80000) 

Dijkstra 481.04 9.20 195 71291 87 

A* 475.77 8.00 272 30075 243 

A* PS 448.26 1.76 278 30075 37 

Theta* 460.27 4.49 14 2092 61 

10 

CA Flood-fill 489.85 11.20 20 70767 59 

CA Lee 476.36 8.14 18 71278 79 

CA SMPP 487.01 10.56 32 71278 27 

CA SMPP+ 495.30 12.44 22 71278 77 
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TEST 1 - Mapa s obsahem překážek 20% 

 

Obr. 47:  Test 1, mapa s obsahem překážek 20%. 

 

 

 

 

 

Tab 4.  Test 1, hodnoty mapy s obsahem překážek 20%. 

mapa / 

překážek[%] 
algoritmus 

délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

400x200 

(80000) 

Dijkstra 492.17 11.73 144 62892 137 

A* 478.11 8.54 175 24488 178 

A* PS 455.53 3.41 182 24488 50 

Theta* 484.59 10.01 8 1776 90 

20 

CA Flood-fill 500.62 13.65 18 62401 101 

CA Lee 483.97 9.87 11 62879 142 

CA SMPP 489.15 11.04 28 62879 59 

CA SMPP+ 486.83 10.52 26 62879 123 
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TEST 1 - Mapa s obsahem překážek 30% 

 

Obr. 48:  Test 1, mapa s obsahem překážek 30%. 

 

 

 

 

 

Tab 5.  Test 1, hodnoty mapy s obsahem překážek 30%. 

mapa / 

překážek[%] 
algoritmus 

délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

400x200 

(80000) 

Dijkstra 509.87 15.75 103 53942 160 

A* 520.10 18.07 186 33171 201 

A* PS 491.87 11.66 197 33171 91 

Theta* 587.46 33.36 16 2234 145 

30 

CA Flood-fill 516.52 17.26 16 53772 154 

CA Lee 505.19 14.68 14 53905 185 

CA SMPP 503.62 14.33 28 53905 90 

CA SMPP+ 502.56 14.09 25 53905 168 
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TEST 1 - Grafy závislosti parametrů na obsahu překážek 

 

 

 

 

Obr. 49:  Test 1, grafy závislosti parametrů na obsahu překážek. 
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7.2 TEST 2 - Závislost času na rostoucí vzdálenosti 

Měřeno na mapě 501x501 buněk ve vodorovném směru. Start je stále na stejném místě, 

posouvá se jen cíl ležící na stejném řádku na testovanou vzdálenost vzdušnou čarou. Čas 

výpočtu různých vzdáleností byl při stejné hustotě překážek měřen na stejných mapách. 

 

Obr. 50:  Test 2, grafy závislosti času na na rostoucí vzdálenosti. 
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7.3 TEST 3 - Vybrané testovací obrazce 

Obr. 51:  Test 3, mapa 1. Start vlevo, cíl vpravo uprostřed. 

Tab 6.  Test 3 , mapa 1, naměřené hodnoty. 

mapa 1 algoritmus 
délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

rozměry 

100x55 

Dijkstra 117.84 118.22 5 5354 7 

A* 126.95 135.10 4 4050 24 

A* PS 113.72 110.59 6 4050 5 

Theta* 114.14 111.38 8 3581 5 

vzdálenost 

vzdušnou čarou 

54 

CA Flood-fill 126.12 133.56 1 5238 8 

CA Lee 117.84 118.22 1 5348 5 

CA SMPP 121.28 124.58 4 5348 3 

CA SMPP+ 113.54 110.26 4 5348 5 

Obr. 52:  Test 3, mapa 1, grafy hodnot. 
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Obr. 53:  Test 3, mapa 2. Start vlevo dole, cíl vpravo dole. 

Tab 7.  Test 3, mapa 2, naměřené hodnoty. 

mapa 2 algoritmus 
délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

rozměry 

100x55 

Dijkstra 144.72 49.20 5 5380 21 

A* 144.72 49.20 4 3160 43 

A* PS 139.00 43.30 5 3160 6 

Theta* 139.00 43.30 13 3098 8 

vzdálenost 

vzdušnou čarou 

97 

CA Flood-fill 145.55 50.05 1 4061 13 

CA Lee 144.72 49.20 1 4433 17 

CA SMPP 163.07 68.11 16 4433 2 

CA SMPP+ 140.30 44.64 2 4433 10 

 

Obr. 54:  Test 3, mapa 2, grafy hodnot. 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

72 

 

 

Obr. 55:  Test 3, mapa 3. Start uprostřed spirály, cíl vlevo uprostřed. 

Tab 8.  Test 3, mapa 3, naměřené hodnoty. 

mapa 3 algoritmus 
délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

rozměry 

100x55 

Dijkstra 318.15 534.27 3 4686 60 

A* 330.92 559.73 2 2280 73 

A* PS 320.14 538.25 2 2280 37 

Theta* 359.08 615.87 3 2293 44 

vzdálenost 

vzdušnou čarou 

50.16 

CA Flood-fill 333.89 565.65 1 5150 52 

CA Lee 318.15 534.27 1 5150 80 

CA SMPP 368.77 635.19 22 5150 19 

CA SMPP+ 310.97 519.95 1 5150 56 

 

Obr. 56:  Test 3, mapa 3, grafy hodnot. 
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Obr. 57:  Test 3, mapa 4. Start uprostřed, cíl o 2 buňky výš. 

Tab 9.  Test 3, mapa 4, naměřené hodnoty 

mapa 4 algoritmus 
délka 

cesty 

prodloužení 

cesty [%] 

čas 

[ms] 

expand. 

buněk 

změny 

směru 

rozměry 

100x55 

Dijkstra 1027.53 51276.45 2 3961 198 

A* 1059.35 52867.62 2 3961 237 

A* PS 1014.17 50608.72 3 3961 155 

Theta* 1027.56 51278.04 5 3938 177 

vzdálenost 

vzdušnou 

čarou 2 

CA Flood-fill 1044.34 52117.01 2 3961 185 

CA Lee 1027.53 51276.45 1 3961 194 

CA SMPP 1074.09 53604.44 42 3961 105 

CA SMPP+ 1013.62 50581.03 11 3961 185 

 

Obr. 58:  Test 3, mapa 4, grafy hodnot.
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8 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Na prvním testu od mapy se vzestupnou hustotou překážek lze pozorovat přibližování 

cest všech algoritmů, protože ubýváním volného prostoru se zkracují přechody mezi 

překážkami a tím roste počet kontrolních uzlů. Algoritmy přehodnocují cestu a vybírají 

častěji vhodnější buňky. 

Ve druhém testu je přerušení stoupání křivek v pásmu kolem vzdálenosti 300 

ovlivněno rozměrem mapy. Jakmile počet expandovaných buněk dosáhne maxima, 

proces není dále zpomalován prozkoumáváním dalšího prostoru a doba zpracování roste 

se zvětšující se vzdáleností jen pozvolně. To se týká algoritmů s absencí heuristiky. 

U algoritmů CA je stejný efekt vidět také, přestože jsou závislé hlavně na velikosti 

pracovního prostoru. Výpočetní čas se u nich prodlužuje zpracováním pravidel 

na buňkách, počet jejich uplatnění ovšem není stejný. 

 Třetí test nechává vyniknout individuální volbu cesty algoritmů a jejich chování 

na velkých volných plochách s ostrými zatáčkámi. Některé mapy nabízí na výběr 

v různých úsecích dvě skoro rovnocenné cesty. 

 

Algoritmy klasické konstrukce fungovaly dle předpokladu.  

A* je určitým referenčním standartem s obecně známým průběhem a tak byl tento 

algoritmus důležitým členem v grafech porovnání s ostatními metodami. V testech byl 

často mezi lepšími, ale nikdy nevynikal ve více kriteriích současně. Je málo ovlivnitelný 

hustotou překážek. Menší negativum plynoucí již z charakteristiky algoritmu je vysoký 

počet směrových změn. 

Dijkstra je sice pomalý s velkým počtem expandovaných buněk. Přesto se 

překvapivě v některých případech zařadil v délkách nalezených tras před A* přibližně 

na úroveň CA Lee. Paradox je dán heuristickou funkcí u A* (použita byla euklidovská 

vzdálenost), která má tendenci tlačit směr cesty k cíli a způsobuje tím zajížďky. 

A* PS se drží ve výpočetním čase vždy těsně za A* a ztrácí nepatrně. S délkou 

nalezené cesty obsazuje první dvě místa. Počet směrových změn je samozřejmě 

neporovnatelně menší. Proces vyhlazování cesty pracuje velmi dobře. 

Theta* má proceduru, která spotřebuje více času, přesto v grafech výsledného 

času exceluje, protože potřeba expandovaných buněk je bezkonkurenčně minimální. 

Délka cesty není optimální. Patří sice k těm nejkratším, ale někdy stoupne i do středních 

hodnot. Lepší než A* PS je málokdy. Při maximální hustotě překážek se projevuje velká 

závislost na typu prostředí, dělá už příliš velké okliky a cesta se skokově prodlužuje mezi 

nejhorší. Jakmile se rozhodne pro určitou cestu, často je odsouzen v ní pokračovat. 

CA Flood-fill se chová přesně podle nastavených priorit daných heuristikou. 

Rychlost byla výborná. V kategorii 8 - directional dosahuje docela nízkého počtu 

směrových změn. Ukázalo se tedy, jak velmi záleží na dobré heuristice, která má zde 

dokonce 3 doplňující se pravidla. Jenže ani to nedokázalo vykompenzovat špatný základ 

ve volbě Záplavového vyplňování a tak výsledky nalezených cest jsou ve srovnání 

s algoritmy klasické konstrukce průměrné až spíše nedostatečné.  
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CA Lee pracuje na velmi podobném principu, přesto pouze jiným ohodnocováním 

buněk získává lepší informace vedoucí k cíli již v základu. Proto dosahuje mimo počtu 

směrových změn lepších výsledků ve všech ostatních parametrech. Chování algoritmu 

potvrzuje  zmiňovanou vhodnost použití pro členitější mapy a komplikovaná bludište. 

Na volných prostorech zaostává. Vhodnou kombinací s jiným algoritmem nebo 

heuristickou funkcí by se mohl stát jedním z nejlepších ve své kategorii. 

CA SMPP jako hlavní impementovaný algoritmus s názvem Plánovač rovných 

cest míří dle očekávání svou charakteristikou do zcela jiné kategorie plánování cesty. A to 

je nejmenší počet směrových změn, přičemž v tomto parametru naprosto vyniká.  

Výsledná nalezená cesta je ve většině situací výrazně delší než u ostatních, i když 

lze pozorovat původní záměr minimalizace délky cesty využitím potenciálu CA spojené 

s výhodami any - angle typu algoritmu. 

Hodnoty výpočetního času na členitějších mapách neúměrně narůstají a tak 

jedinou zásadní předností je právě schopnost rozdělit trasu na nejmenší počet rovných 

úseků. Pokud by rostoucí radius prohledávání okolí nebyl zastavován po poslední 

minimální nalezené hodnotě vah buněk, ale prohledávání by pokračovalo přes celý 

pracovní prostor, je schopen nalézt ještě vzdálenější buňky a podstatně snížit počet 

směrových změn. Bohužel za cenu vysokého počtu generací s extrémním časem v řádu 

sekund. Dlouhý čas je důsledkem procedury kontroly úsečky viditelnosti. Při každém 

spuštění procedury je potřeba prohlédnout celé stavové pole buněk pro každý bod úsečky 

a to většinou znamená stovky generací automatu. 

CA SMPP+ je vylepšenou verzí originální metody. Experimenty potvrdily 

dosažení kompromisu mezi nejkratší cestou, časem a počtem směrových změn. Je tedy 

variantou řešící hlavní nedostatek příliš dlouhé cesty původního algoritmu. Tím se také 

podařil vyřešit druhý problém výpočetního času, hlavně na mapách se střídáním volného 

prostoru a překážek. 

Při ostrém úhlu vůči linii hradby překážky nastávají dvě situace, kdy se projeví 

nedokonalost algoritmu prodlužující cestu. Počáteční vývojová vada “přilepení” 

k překážce byla odstraněna výměnou posledního bodu úsečky viditelnosti 

za předposlední. V ostrém úhlu a nízkém rozlišení mapy dochází ale předčasně k aktivaci 

i předposledního bodu. Druhou nedokonalostí je snaha posouvat kontrolní bod 

maximálně dopředu. Pokud leží mimo úsečku viditelnosti, vznikne na trase zlom. 

První zátěžový test je specifický rozložením bodových překážek. Tam algoritmus 

moc nevyniká, ale se vzrůstající hustotou překážek délku cesty snižuje. Počet směrových 

změn je srovnatelný s CA Flood-fill. Ve druhém testu měření času se drží obvyklých 

hodnot jako ostatní CA metody. Vyšší hustota překážek s malým podílem volných oblastí 

čas zvyšuje, protože roste počet kontrolních bodů a tím se snižuje počet skoků mezi nimi. 

Třetí test s reálnými příklady tomuto algoritmu sedí nejlépe. Hodnoty nejkratší nalezené 

cesty dokonce soutěží s A* PS o první místo. Ve výsledných časech dosahuje A* a jasně 

poráží A* PS. Původní SMPP je úplně mimo rozsah. Po zhodnocení výsledků je možné 

SMPP+ prohlásit za vyrovnaný algoritmus ve všech parametrech s konkurenceschopným 

výkonem, přestože nemá ideální průběh a je omezen výše popsanou nedokonalostí. 
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9 ZÁVĚR 

Po úvodním přehledu známých způsobů řešení plánování cesty robota se práce zaměřuje 

na problematiku algoritmů plánování cesty fungujících na principu celulárních automatů. 

Byla vytvořena dynamicky nastavitelná testovací aplikace a implementovány dvě 

vybrané metody této práce: CA SMPP a CA Flood-Fill, dále pomocný CA Lee. Také byl 

uveden vlastní experimentální algoritmus CA SMPP+ jako modifikovaná verze 

CA SMPP. Pro objektivní zhodnocení byly do testovací aplikace zpracovány další čtyři 

metody klasické konstrukce: Dijkstra, A*, A* PS a Theta*. Přidán byl navíc mapový 

generátor fungující na principu CA. 

Testování bylo rozděleno do 3 kategorií: měření výkonu algoritmů při konstantní 

vzdálenosti na mapách se vzrůstající hustotou náhodně generovaných překážek, druhý 

test obsahoval měření závislosti času na rostoucí vzdálenosti vzdušnou čarou a nakonec 

proběhl test na individuálně vytvořených obrazcích, které jsou blízké reálným situacím. 

CA Flood-Fill je algoritmus s třífázovou heuristickou funkcí upřednostňujicí 

priority směru pohybu. Algoritmus vypadal slibně, ale kromě výborného výpočetního 

času a setrvačného způsobu držení směru trasy je celkově v horším průměru. 

CA SMPP algoritmus splnil předpoklad zaměření, přestože se často extrémně 

vysoké hodnoty délky nalezené cesty a času staly nepříjemným překvapením. Algoritmus 

dosahuje totiž velmi nízkého počtu směrových změn a pro tento účel je vynikající. 

CA SMPP+ po delším testování, vývoji a odstranění drobných vad dosáhl velmi 

dobrých, stabilních výsledků nalezení nejkratší cesty. Netrpí výkonovými výchylkami, 

dokonce přes svou určitou nedokonalost dostatečně konkuruje nejlepším vlastnostem 

jiných algoritmů. Výsledná cesta je na úrovni A* PS, občas lepší než Theta* a výsledný 

čas je porovnatelný s A*. Je to zajímavý algoritmus s potenciálem. 

Závěrem lze konstatovat úspěšné implementování a spolehlivou funkčnost všech 

metod, jejichž průběh byl zhodnocen v předchozí kapitole. Testováním se projevily 

charakteristické vlastnosti algoritmů včetně jejich nedostatků. Výkon automatu je závislý 

především na velikosti pracovního prostoru a množství skutečně provedených operací. 

Potvrdilo se také, že CA jsou jen nástrojem aplikovaných metod v podobě pravidel 

a množin stavů, ale ne receptem na jednoduché dosažení optimálního řešení. 

Celulární automaty se v oblasti plánování cesty robota ve statickém prostředí 

dostatečně přiblížily výsledkům tradičních metod. Vzhledem k charakteru fungování by 

bylo zajímavé využít v dalším zkoumání jejich přednosti a potenciál v plánování cesty 

ve formě synchronizačních operací nad rozsáhlými pracovními prostory multirobotových 

systémů, evolučních algoritmů apod. 
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11 SEZNAM ZKRATEK 

 

APSP All Pairs Shortest Path - nejkratší cesta použítím více párů vrcholů grafu 

BCA Block Cellular Automata - Blokový celulární automat 

CA Cellular Automata (sing. automaton) - buněčné automaty 

CDL Cellular Description Language – programovací jazyk pro CA 

CNN Cellular Neural (Nonlinear) Networks - celulární neuronové sítě 

DDA Digital Differential Algorithm - interpolační rasterizační algoritmus 

Dir Direction - směr 

FHP Frisch, Hasslacher a Pomeau - model pohybu částic v diskr. prostoru 

FIFO First In, First Out - algoritmus fronty 

FPGA Field Programmable Gate Array - programovatelná hradlová pole 

Geohash Geografická pozice určena krátkým kódem 

GF-SPCA Global Feedback SPCA – SPCA s globální zpětnou vazbou 

GoL Game of Life - Hra života algoritmus 

Chem Chemistry - chemie 

IDE Integrated Development Environment - integrované vývojové prostředí 

k-D tree  k-rozměrná prohledávací datová stromová struktura 

LFSR Linear Feedback Shift Register - posuvný registr s lineární zpětnou vazbou 

LHCA Linear Hybrid Cellular Automata – lineárně hybridní CA 

LIFO Last In, First Out - algoritmus zásobníku 

NSWE North, South, West, East – sever, jih, západ, východ 

Phys Physics - fyzika 

PRNG Pseudo Random Number Generation - generátor pseudonáhodných čísel 

QCA Quantum-dot Cellular Automata - Kvantové celulární automaty 

R-tree Vícerozměrná datová stromová struktura 

S3DSP Single Source Single Destination Shortest Path - nejkratší cesta 1 start a cíl  

S3P S3P - Single Source Shortest Path - nejkratší cesta s jediným zdrojem  

SPCA Self-Programmable CA - samoprogramovací CA 

VS Microsoft Visual Studio – IDE pro tvorbu programů / aplikací 
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12 PŘÍLOHA 

Součástí práce je testovací aplikace: 

CA_path_planning 

 

Vytvořeno v: 

C# WPF, Microsoft Visual Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


