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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje plánování cesty v neurčitém prostředí se zaměřením na 

metody typu AO*. V praktické části se zaměřuje na návrh a implementaci vlastní metody 

řešení pro prohledávání And/Or grafu. Pro provedení srovnávacích experimentů byl 

vytvořen simulační program, který umožňuje otestovat implementované algoritmy. 

ABSTRACT 

Master thesis is dedicated to path planning in uncertain environment focusing on AO* 

methods. In practical part it focuses on designing and implementation of own solving 

method for searching And/Or graph. To perform comparative experiments it was created 

a simulation program, which allows to test implemented algorithms. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty v neurčitém prostředí. Problém 

hledání cesty v neurčitém prostředí je velmi aktuální, jelikož je s ním spojená jakákoli 

aplikace, kde je přítomno alespoň malé množství autonomie. V dnešním světě, kde se 

snažíme dostat do provozu autonomně řízená vozidla, chceme, aby nám balík místo 

pošťáka donesl dron a prozkoumáváme planety sluneční soustavy bez přítomnosti lidí, je 

téměř u všeho nějaká úroveň autonomie vyžadována. Nejtypičtějším příkladem, kde se 

využívá plánování cesty v neurčitém prostředí, je autonomní robot. 

Úkolem naplánování cesty je minimalizovat náklady spojené s uskutečněním 

cesty a také riziko srážky nebo nebezpečí. Právě bezchybné a rychlé naplánování cesty 

může ušetřit velkou sumu peněz. V případě Mars Roveru může jakákoliv chyba vyjít až 

na miliony dolarů. 

S plánováním cest se už dnes můžeme setkat mimo průmysl i v domácnostech 

nebo lékařství. Jelikož v budoucnosti můžeme předpokládat stále větší zapojení robotiky 

a autonomních systémů, lze říci, že plánování cesty bude i nadále klíčovým bodem, který 

se budeme snažit vylepšovat.  

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace vlastního řešení pro 

prohledávání And/Or grafu, jelikož neurčité prostředí lze vyjádřit právě And/Or grafem, 

kde Or uzly znázorňují akce robota a And uzly stavy prostředí. Diplomová práce obsahuje 

teoretickou část, ve které je charakterizován problém hledání cesty v neurčitém prostředí 

a obsahuje popis vybraných algoritmů pro prohledávání And/Or grafu. Dále je v práci 

představen vlastní návrh metody řešení. Pro ověřovací a srovnávací experimenty byl 

vytvořen simulační program. Nakonec práce obsahuje výsledky z těchto experimentů. 





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

 

17 

 

2 HLEDÁNÍ CESTY V NEURČITÉM PROSTŘEDÍ 

Hledání nejkratší trasy je jeden z nejvíce řešených problémů v robotice, operační analýze 

a matematické informatice. Jedná se o problém, kdy se hledá nejkratší cesta mezi dvěma 

uzly v grafu tak, aby součet vah hran na této cestě byl co nejmenší. Mezi nejznámější 

algoritmy v hledání nejkratší cesty jsou Dijkstrův algoritmus [1], Bellman-Fordův 

algoritmus [2], [3], A* [4] a další. Tyto algoritmy ale ke své účinnosti potřebují znát celý 

graf, tedy hledají ve známém prostředí. Co když ale hledající agent prostředí ne zcela 

zná? 

2.1 Neurčité prostředí 

Než se začne vytvářet algoritmus pro hledání nejkratší cesty v neurčitém prostředí, je 

potřeba si stanovit v jakém smyslu je prostředí neznámé. V [5] jsou uvedeny tři příklady, 

jak je možné se na neurčité prostředí dívat. Prvním způsobem je vrstvený graf. 

Vrstvený graf je graf, kde jsou vrcholy rozděleny do vrstev 𝐿1,  𝐿2, … , 𝐿𝑛  

a všechny hrany jsou mezi sousedícími vrstvami. V příkladu na obrázku 1 je graf 

s vrstvami o velikosti 2, to znamená, že každá vrstva 𝐿𝑖 obsahuje maximálně 2 vrcholy. 

Hrany mezi vrstvami  𝐿𝑖 a  𝐿𝑖+1 jsou viditelné až tehdy, jakmile je navštíven jakýkoliv 

vrchol z vrstvy  𝐿𝑖. Počet vrstev je neznámý a hrany jdou procházet i nazpět. První 

a poslední vrstva má pouze jeden vrchol. Na obrázcích 1b, 1c a 1d je znázorněno postupné 

odhalování jednotlivých vrstev při průchodu grafem. Pro tento případ vrstveného grafu 

s velikostí vrstev 2 je možný například tento algoritmus: Ze současného vrcholu jdi 

nejkratší cestou, pokud neexistuje cesta do druhého vrcholu, která je kratší než polovina 

této. 

 

Obr. 1:  Vrstvený graf [5] 
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Druhým způsobem, jak se lze dívat na neurčité prostředí, je prostředí 

s překážkami. V neurčitém prostředí s překážkami je jako v každém hledání nejkratší 

cesty úkolem překonat dráhu ze startovní do cílové pozice. V tomto případě ale prostředí 

obsahuje neprůchozí překážky, kterým se agent musí vyhnout. Neurčitost prostředí tkví 

v tom, že hledající nezná prostředí předem, ale jen to, co je v jeho zorném poli, tedy nevidí 

prostor za překážkami. Na obrázku 2 máme příklad neurčitého prostředí s překážkami, 

kde překážky jsou neprotínající se obdélníky s hranami souběžnými s osami. Start ani cíl 

nemohou být uvnitř překážky. Za předpokladu, že hledající zná polohu cíle, je například 

možná strategie: Narazíš-li na překážku, otoč se k nejbližšímu rohu překážky. 

 

Obr. 2:  Prostředí s překážkami [5] 

Předchozí dva způsoby byly podobné tím, že jejich neurčitost souvisela 

s neznalostí celého prostředí. U třetího způsobu je prostředí známo, ale některé hrany 

mohou být neprůchozí. O tom, jestli je daná hrana průchozí či ne, se agent dozví na jejím 

začátku, respektive na vrcholu, z kterého hrana vystupuje. Tento styl problému se nazývá 

Problém kanadského cestujícího (Canadian Traveller’s Problem - CTP), kvůli 

průchodnosti či neprůchodnosti cest v Kanadě způsobené sněhovou bouří. Tato 

diplomová práce se bude nadále soustředit právě na tento způsob. 

2.2 Problém kanadského cestujícího 

Problém kanadského cestujícího může být definován následovně: Nechť 𝐺 = (𝑉, 𝐸) je 

neorientovaný graf s vrcholy 𝑉 a hranami 𝐸. V grafu jsou zvolené vrcholy 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑉, 

a existuje funkce 𝑙: 𝐸 → ℝ≥0 přidělující vzdálenost každé hraně. Cílem problému 

kanadského cestujícího je najít nejkratší průchod grafem 𝐺 ze startovního vrcholu 𝑠 do 

koncového vrcholu 𝑡. Jak bylo psáno výše, některé hrany mohou být neprůchozí. Pro 

danou podmnožinu hran 𝐸′ ⊆ 𝐸, nazývaných stochastické hrany, existuje funkce 

𝜌: 𝐸′ →  [0, 1) taková, že pro každou hranu 𝑒 ∈ 𝐸′, 𝜌(𝑒) je pravděpodobnost, že hrana 𝑒 

je nezávisle na ostatních hranách neprůchozí. Hrany 𝐸 ∖ 𝐸′ jsou nazývané 

deterministické a ví se předem, že jsou průchozí. Pokud se hledající agent nachází na 

začátku hrany 𝑒 ∈ 𝐸′, může se rozhodnout hranu 𝑒 prověřit, to znamená zjistit, jestli je 
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hrana 𝑒 průchozí či nikoli. Průchod hranou není umožněn, dokud se neví, jestli je hrana 

průchozí. Jakmile je hrana jednou prověřena, její stav je stálý a již se nemůže v průběhu 

průchodu grafem změnit. Předpokládá se, že vždy existuje cesta z vrcholu 𝑠 do vrcholu 𝑡 

pouze po deterministických hranách, aby se délka očekávané trasy nerovnala nekonečnu. 

Pokud agent vybírá cestu podle nějaké strategie, je průchod stále náhodný a závisí na 

výsledcích prověření stochastických hran, tedy na pravděpodobnosti 𝜌. Cílem je najít 

optimální strategii, která docílí v nejkratší očekávanou cestu. Nalezení takové strategie je 

Problém kanadského cestujícího. [6] 

 

Obr. 3:  Problém kanadského cestujícího [5] 

Na obrázku 3 je příklad Problému kanadského cestujícího. Hrany s otazníkem 

představují stochastické hrany 𝐸′. 

Varianty problému kanadského cestujícího 

Samozřejmě lze problém kanadského cestujícího upravovat a měnit k tvorbě nových 

variací tohoto problému. Hned na několik z nich se zaměřují v [7] a představují je ve své 

práci. První z nich je Obnovitelný Problém kanadského cestujícího (Recoverable-CTP). 

Od originálu se liší tím, že cesty, které jsou neprůchozí, mohou být znovu zprůchodněny, 

na rozdíl od původní verze, kde neprůchozí hrana zůstala neprůchozí navždy. Konkrétněji 

je každému vrcholu 𝑥 ∈ 𝑉 přiřazena nezáporná hodnota 𝑙(𝑥, 𝑥) označována jako čas 

obnovy (recovery time) hran vystupujících z vrcholu 𝑥. Kdykoli je cestující ve vrcholu 𝑥 

a narazí na neprůchozí hranu 𝑒 ∈ 𝐸′, může buď zvolit jinou cestu, nebo počkat 𝑙(𝑥, 𝑥) 

a použít hranu 𝑒 (za předpokladu že 𝑒 není shledána opět neprůchozí). Původní varianta 

CTP je v podstatě verze Obnovitelného Problému kanadského cestujícího, kdy čas 

obnovy je velmi dlouhý. Tento problém je uveden jak v deterministické, tak 

ve stochastické verzi. V deterministické variantě je počet neprůchozích hran omezen. 

Pokud by tomu tak nebylo, bude tím pádem většinou nevýhodné čekat na znovuotevření 

některé cesty, neboť při prověřování průchodnosti této hrany se může stát, že bude hrana 

opět neprůchozí. Ve stochastické variantě je s každou hranou 𝑒 spojena pravděpodobnost 

jejího blokování 0 ≤ 𝜌(𝑒) ≤ 1. 

Druhá varianta je k-Problém kanadského cestujícího (k-CTP). V této variantě, 

stejně jako v originále, zůstanou neprůchodné hrany už navždy neprůchodné. Rozdíl je 

v tom, že maximální množství neprůchozích hran je předem dáno jako parametr. Problém 
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kanadského cestujícího je zvláštní případ k-CTP, kdy se tento parametr rovná počtu všech 

hran. 

Podobnost k problému k-CTP lze vidět u třetí varianta – problému k-vitálních hran 

(k-Vital Edges – k-VEP) [8]. U tohoto problému je zadán graf 𝐺(𝑉, 𝐸) se startovním 

vrcholem 𝑠, koncovým vrcholem 𝑡 a parametrem 𝑘. Úkolem je najít 𝑘 hran, jejichž 

zablokování nejvíce prodlouží nejkratší možnou trasu mezi uzly 𝑠 a 𝑡. Zablokováním 

těchto hran dojde ke scénáři nejhoršího případu (worst-case scenario) pro k-CTP. 

2.3 Markovův rozhodovací proces 

Markovův rozhodovací proces je matematický rámec pro modelování sekvenčních 

rozhodovacích procesů v prostředí s Markovovou vlastností, tj. že kompletní historie je 

shrnuta v současném stavu. V diskrétních časových krocích nazývaných fáze je 

rozhodovací agent ve stavu ze stavového prostoru, ve kterém si vybere akci z množiny 

akcí a je odměněn v závislosti na současném stavu a vybrané akci. Stav dosáhnutý v další 

fázi je řízen pravděpodobností, která závisí na současném stavu a vybrané akci. Cílem 

rozhodovacího agenta je maximalizovat očekávaný součet odměn získaných ve všech 

fázích. Předpokládá se, že rozhodovací agent vždy zná jeho současný stav. [9] 

Markovův rozhodovací proces je uspořádaná čtveřice < 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅 > stavů, akcí, 

přechodových funkcí a odměn: 

• 𝑆 je množina stavů, z nichž některý může být cílový; rozhodovací agent je 

v každé fázi v jednom z nich. 

• 𝐴 je množina akcí, v každé fázi si rozhodovací agent volí jednu z nich 

v závislosti na současném stavu. 

• 𝑇 ∶ 𝑆 × 𝐴 × 𝑆 → [0, 1] je tranzitní (přechodová) funkce, pro jakékoliv 𝑠, 𝑠′ ∈

𝑆 a 𝛼 ∈ 𝐴, je 𝑇(𝑠, 𝛼, 𝑠′) pravděpodobnost, že rozhodovací agent skončí v další 

fázi ve stavu 𝑠′, zvolí-li si ve stavu 𝑠 akci 𝛼. 

• 𝑅 ∶ 𝑆 × 𝐴 → ℝ je funkce odměn, 𝑅(𝑠, 𝛼) reprezentuje odměnu, kterou 

rozhodovací agent získá za volbu akce 𝛼 ve stavu 𝑠. 

 

Obr. 4:  Příklad Markovova rozhodovacího procesu [10] 

 

  

  

 

 

  

  

  

  



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

 

21 

 

Na obrázku 4 se nachází příklad jednoduchého Markovova rozhodovacího 

procesu se 3 stavy (S0, S1 a S2). V každém z těchto stavů si rozhodovací agent může 

vybrat ze 2 akcí (a0, a1). Oranžové šipky značí odměnu. Pokud bude rozhodovací agent 

ve stavu S0, bude mít možnost zvolit akci a0 nebo a1. Zvolí-li si akci a1, bude v další fázi 

ve stavu S2. Zvolí-li akci a0, má 50% šanci, že se vrátí do stavu S0 a 50% šanci, že se 

dostane do stavu S2 atd. V tomto případě pro zisk největší odměny je nejpravděpodobnější 

strategie: Ve stavu S0 a S2 vol akci a1 a ve stavu S1 akci a0. 

Problém kanadského cestujícího lze vyjádřit jako konečný Markovův rozhodovací 

proces, tj. počet fází je konečný. Složky < 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅 > jsou upraveny následovně: [6] 

• Stavy: Nechť 𝑁 je počet stochastických hran. Aby bylo možné sledovat znalost 

rozhodovacího agenta o stavu stochastických hran, je zaveden informační 

vektor 𝐼 ∈ {"A", "T", "U"}𝑁 takový, že pro každé 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁 i-tý člen 

vektoru 𝐼 je "A", "T" nebo "𝑈" v závislosti na tom, jestli je i-tá stochastická 

hrana neurčitá, průchozí či neprůchozí (ambiguous, traversable, 

untraversable). 

Nechť 𝑌 je sjednocení startovního a koncového vrcholu 𝑠, 𝑡 a vrcholů, 

v nichž začínají stochastické hrany, které lze prověřit, tj. zjistit jejich 

průchodnost. Pokud z některého vrcholu vede více stochastických hran, je 

tento vrchol v 𝑌 zahrnut vícekrát. Stavový prostor Markovova rozhodovacího 

procesu 𝑆 je definován jako 𝑌 ×< "A", "T", "U" >𝑁. Stavový prostor tedy 

představuje možné vrcholy, v kterých se může rozhodovací agent v určité fázi 

nacházet a z nichž vystupuje alespoň jedna stochastická hrana, ve spojení 

s informací o znalosti rozhodovacího agenta v této fázi. 

• Akce: Množina akcí 𝐴 je 𝑌 ∖ {𝑠}, tj. všechny vrcholy, v kterých lze prověřit 

stochastická hrana a koncový vrchol. 

• Přechodová funkce: S ohledem na stav a zvolenou akci se stav, do kterého se 

rozhodovací agent dostane, skládá z vrcholu daného akcí a informačního 

vektoru předchozího stavu upraveného tak, aby indikoval stochastickou hranu 

danou akcí jako průchozí či neprůchozí. Pravděpodobnost neprůchodnosti je 

dána funkcí 𝜌(𝑒). 

• Odměny: Odměna za zvolenou akci v jakémkoli stavu je rovna záporné 

vzdálenosti nejkratší možné cesty mezi vrcholem daným stavem a vrcholem 

daným akcí bez použití stochastických hran s hodnotou "A" a "𝑈" 

indikovaných v informačním vektoru, tj. neurčitých a neprůchozích hran. 

Tento stavový prostor, množina akcí, přechodová funkce a množina odměn tvoří 

Markovův rozhodovací proces o 𝐾 fázích, 

Dále je představena Bellmanova rovnice [6] odpovídající výše zmíněné formulaci 

Markovova rozhodovacího procesu, jenž lze být vyřešen iterací hodnot. Znění 

Bellmanovy rovnice je dáno vztahem (1) pro 𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 a 𝑠 = (𝑦, 𝐼) ∈ 𝑆. 
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𝑉𝑘
∗(𝑠) = max

𝑦′=𝑡
𝑛𝑒𝑏𝑜

𝐼𝑦′="𝐴"

{−𝑞(𝑦, 𝑦′, 𝐼) + 𝜌(𝑦′)𝑉𝑘−1
∗ (𝑦′, 𝑇𝐼,𝑦′)

+ (1 − 𝜌(𝑦′))𝑉𝑘−1
∗ (𝑦′, 𝑈𝐼,𝑦′)} 

(1) 

Jednotlivé symboly v Bellmanově rovnici (1) jsou definovány níže: 

• Pro stav 𝑠 = (𝑦, 𝐼) ∈ 𝑆 a fázi 𝑘 ≤ 𝐾 je hodnotová funkce 𝑉𝑘
∗: 𝑆 → ℝ 

definována jako záporná délka nejkratší očekávané cesty z vrcholu 𝑦 do 

koncového vrcholu 𝑡 při optimální strategii, když stav grafu udává informační 

vektor 𝐼 a počet hran v tomto vektoru s hodnotou "𝐴" je 𝑘. 

• Pro jakékoliv 𝑦 ∈ 𝑌 je 𝐼𝑦 definováno jako komponenta z informačního vektoru 

𝐼 odpovídající stochastické hraně spojené s vrcholem 𝑦. 

• Pro jakékoliv 𝑦, 𝑦′ ∈ 𝑌 a informační vektor 𝐼 je 𝑞(𝑦, 𝑦′, 𝐼) definováno jako 

nejkratší cesta z vrcholu 𝑦 do vrcholu 𝑦′ za předpokladu, že se použijí jen 

deterministické hrany nebo hrany s hodnotou "𝑇" z informačního vektoru 𝐼. 

• Pro jakékoliv 𝑦 ∈ 𝑌 je 𝜌(𝑦) definováno jako pravděpodobnost, že stochastická 

hrana spojená s vrcholem 𝑦 bude neprůchozí. 

• Pro informační vektor 𝐼 a 𝑦 ∈ 𝑌, jsou  𝑇𝐼,𝑦 a 𝑈𝐼,𝑦 definovány jako informační 

vektory stejné jako 𝐼 až na komponentu korespondující vrcholu 𝑦, která má 

hodnotu "𝑇", respektive "𝑈". 

Optimální řešení k problému kanadského cestujícího je tedy −𝑉𝐾
∗(𝑠, ("A", …, "A")). Je 

vhodné zmínit, že iterace hodnot vede k vyčerpávajícímu zpětnému řešení všech fází od 

fáze 1 až po fázi 𝐾, kde hodnota 𝑉0
∗(𝑦, 𝐼) fáze 0 je dána výrazem −𝑞(𝑦, 𝑡, 𝐼). Kvůli 

exponenciálnímu počtu stavů není iterace hodnot vhodná k řešení problému kanadského 

cestujícího. [6] 

2.4 Deterministický částečně pozorovatelný Markovův rozhodovací proces 

Pro Markovův rozhodovací proces lze optimální řešení vypočítat vzhledem k danému 

stavu. Co když ale rozhodovací agent není schopen určit s jistotou v jakém stavu se právě 

nachází? Aby bylo možné se v částečně pozorovatelném světě chovat efektivně, je 

nezbytné pamatovat si předchozí akce a pozorování, která pomohou v prověřování 

dalších stavů. Částečně pozorovatelný Markovův rozhodovací proces (partially 

observable Markov decision process - POMDP) k tomu zajišťuje systematickou metodu. 

Částečně pozorovatelný Markovův rozhodovací proces je popsán jako uspořádaná šestice 

< 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅, Ω, 𝑂 >: 

• 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅 popisují Markovův rozhodovací proces. 

• Ω je konečná množina pozorování, které může rozhodovací agent provést. 

• 𝑂: 𝑆 × 𝐴 × Ω → [0,1] je funkce pozorování, která udává pro každý současný 

stav, akci a výsledný stav rozdělení pravděpodobnosti možných pozorování. 
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𝑂(𝑠, 𝛼, 𝑠′, 𝑜) je pravděpodobnost pozorování 𝑜, když rozhodovací agent zvolí 

akci 𝛼 a skončí ve stavu 𝑠′. 

POMDP je tedy Markovův rozhodovací proces, kdy agent není schopen určit současný 

stav. Místo toho provádí pozorování na základě zvolené akce a stavu, ve kterém skončí. 

Cílem rozhodovacího agenta zůstává maximalizovat očekávaný součet odměn. [11] 

Deterministický částečně pozorovatelný Markovův rozhodovací proces si bere 

část z POMDP a část z klasického Markovova rozhodovacího procesu. Deterministický 

POMDP umožňuje neurčitost ve znalosti o stavu jako v POMDP ale zároveň dokonalé 

pozorování jako v klasickém Markovově rozhodovacím procesu. Deterministický 

POMDP se tedy od POMDP liší tím, že jeho přechodová funkce a funkce pozorování jsou 

deterministické [12]. Problém kanadského cestujícího je deterministický PODMP [13]. 

Složky uspořádané šestice < 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅, Ω, 𝑂 > definující POMDP je potřeba k dosažení 

deterministické verze změnit následujícím způsobem: 

• Stavy: Je zaveden informační vektor 𝐼′ ∈ {"T", "U"}𝑁 takový, že pro každé 𝑖 =

1, 2, … , 𝑁 i-tý člen vektoru 𝐼 je "𝑇" nebo "𝑈", tj. průchozí nebo neprůchozí. 

Pro každý vrchol 𝑦 ∈ 𝑌 jsou vytvořeny dva body: 𝑦𝑜𝑢𝑡, který je stejný jako 𝑦 

(nazývaný výstupní bod) a 𝑦𝑖𝑛, který je posunut o nekonečně malou vzdálenost 

směrem k druhému konci stochastické hrany (nazývaný vstupní bod), 

a kterého rozhodovací agent nemůže dosáhnout, pokud není stochastická hrana 

průchozí, tj. příslušná hodnota v informačním vektoru je "𝑇". Nechť 𝑌′ je 

sjednocení startovního a koncového bodu 𝑠, 𝑡 a vstupních a výstupních bodů 

všech vrcholů 𝑦. Stavový prostor deterministického částečně pozorovatelného 

Markovova rozhodovacího procesu je tedy definován jako 𝑌′ × 𝐼′. Stavová 

složka určující polohu je nazývána stavový bod. 

• Akce: Množina akcí 𝐴 je 𝑌′ ∖ {𝑠}. 

• Přechodová funkce: S ohledem na stav a zvolenou akci se stav, do kterého se 

rozhodovací agent dostane, skládá ze stavového bodu zadaného akcí 

a informačního vektoru, který je stejný jako v současném stavu. 

• Odměny: Ve stavu, jehož stavový bod je výstupní bod, je odměna za volbu 

příslušného vstupního bodu 0, jestliže je přidružená stochastická hrana 

průchozí a −∞ pokud není. Pro ostatní páry stav-akce je odměna rovna 

záporné hodnotě nejkratší cesty mezi současným stavovým bodem a stavovým 

bodem určeným akcí za předpokladu vyhýbání se stochastickým hranám 

(nehledě na jejich průchodnost) kromě stochastické hrany, která je právě 

přecházena. 

• Pozorování: Množina pozorování Ω je {𝑝𝑟ů𝑐ℎ𝑜𝑧í, 𝑛𝑒𝑝𝑟ů𝑐ℎ𝑜𝑧í}. 

• Funkce pozorování: Protože je přechod mezi stavy deterministický, 

pozorování je nutno specifikovat pouze pro páry stav-akce na základě 

skutečného stavu stochastických hran spojených s akcemi. 
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V předchozí formulaci jsou pozorování a přechody mezi stavy deterministické. Všechna 

neurčitost je tedy obsažena v informačním vektoru. Informační vektor na druhou stranu 

určuje současnou znalost rozhodovacího agenta o grafu, jehož rozdělení 

pravděpodobností je určeno pravděpodobností stochastických hran. [6] 

2.5 And/Or Grafy 

And/Or graf je v našem případě definován jako kořenový strom 𝑇 = (𝑁, 𝐸) s funkcí 

𝑙: 𝐸 → ℝ≥0 přiřazující jednotlivým hranám délku a funkcí 𝑝: 𝐸 → [0,1] přiřazující 

jednotlivým hranám pravděpodobnost. Množina uzlů 𝑁 je rozdělena na množinu AND 

uzlů, označovanou 𝑁𝐴, a množinu OR uzlů, označovanou 𝑁𝑂. Všechny hrany vycházející 

z OR uzlů mají pravděpodobnost rovnající se jedné. 

Nechť 𝑆(𝑛) jsou následovníci uzlu 𝑛 ∈ 𝑁 v And/Or grafu. Funkce 𝑔: 𝑁 → ℝ≥0 je 

konzistentní na množině uzlů 𝐶 ∈ 𝑁 za předpokladu, že pro všechny uzly 𝑛 ∈ 𝐶 jsou 

splněny následující 3 podmínky: 

• pokud 𝑛 ∈ 𝑁𝐴, 𝑔(𝑛) = ∑ [𝑝(𝑛, 𝑛′) ∗ 𝑙(𝑛, 𝑛′) + 𝑔(𝑛′)]𝑛′∈𝑆(𝑛) , 

• pokud 𝑛 ∈ 𝑁𝑂, 𝑔(𝑛) = min
𝑛′∈𝑆(𝑛)

{𝑙(𝑛, 𝑛′) + 𝑔( 𝑛′)} a 

• pokud 𝑛 ∈ 𝑁 je listový uzel, 𝑔(𝑛) = 0. 

Funkce 𝑓: 𝑁 → ℝ≥0, která je konzistentní na celé množině 𝑁, se nazývá nákladová 

funkce (cost-to-go function) a 𝑓(𝑛) je nazýváno skutečné ohodnocení (true label) uzlu 𝑛. 

V případě, že se výše zmíněné použije na problém kanadského cestujícího, odpovídá 

funkce 𝑓 záporné hodnotě funkce 𝑉∗ z Bellmanovy rovnice (1). Na daném And/Or grafu 

je cílem vypočítat skutečné ohodnocení kořenového uzlu, což označuje optimální 

hodnotu základního rozhodovacího problému. 

Při správně zvoleném And/Or grafu lze problém kanadského cestujícího vyřešit 

pomocí výpočtu skutečného ohodnocení kořenového uzlu tohoto grafu. Konkrétně když 

každému uzlu 𝑛 odpovídá stav 𝑠𝑛 = (𝑦𝑛, 𝐼𝑛) ze stavového prostoru 𝑆 = 𝑌 ×

{"A", "T", "U"}𝑁. Kořenový uzel 𝑟 je OR uzel, který znázorňuje stav 𝑠𝑟 = (𝑦𝑟 , 𝐼𝑟), kde 𝑦𝑟 

odpovídá startovnímu vrcholu 𝑠 a 𝐼𝑟 = ("A", "A", …, "A"), a který je první úrovní tohoto 

stromu. Ve všech následujících lichých úrovních jsou OR uzly odpovídající možným 

místům, ve kterých jde prověřit stochastická hrana. Ve všech sudých úrovních jsou AND 

uzly, které jsou buď listové uzly znázorňující přímou cestu ke koncovému vrcholu 𝑡, nebo 

mají dva potomky, jež představují výsledky při prověření stochastických hran, tj. jestli je 

hrana průchozí či nikoliv. Pro jakoukoliv hranu 𝑒 = (𝑛, 𝑛′) ∈ 𝐸 platí: 

• Pokud 𝑛 ∈ 𝑁𝑂 , 𝑙(𝑒) se rovná 𝑞(𝑦𝑛, 𝑦𝑛′ , 𝐼𝑛) a 𝑝(𝑒) = 1. 

• Pokud 𝑛 ∈ 𝑁𝐴, 𝑙(𝑒) se rovná době potřebné pro prověření stochastické 

hrany 𝑐 (většinou se rovná nule) a 𝑝(𝑒) je rovno 𝜌(𝑦𝑛), pokud je výsledkem 

prověření neprůchodnost stochastické hrany a 1 − 𝜌(𝑦𝑛), pokud je naopak 

hrana průchozí. 
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Touto konstrukcí se dosáhne toho, že graf znázorňuje všechny možné akce, které 

může rozhodovací agent zvolit a všechny možné výsledky o průchodnosti stochastických 

hran. Jelikož do některých stavů se dá dostat různým způsobem, tj. odlišnou volbou akcí, 

mohou se některé stavy v grafu objevit vícekrát. Tato konstrukce hlavně zajišťuje, že 

𝑓(𝑛) je zápornou hodnotou 𝑉∗(𝑠𝑛) pro jakýkoliv uzel 𝑛 ∈ 𝑁𝑂. 

V And/Or grafu reprezentujícím problém kanadského cestujícího, optimální 

strategie prověřování stochastických hran je množina 𝐶 všech hran, jejichž délky jsou 

explicitně zahrnuty ve výpočtu 𝑓(𝑟). Nechť je funkce 𝑚: 𝑁𝑂 → 𝑁𝐴 taková, že 𝑚(𝑛) =

arg min
𝑛′∈𝑆(𝑛)

{𝑙(𝑛, 𝑛′) + 𝑓(𝑛′)} pro jakékoliv 𝑛 ∈ 𝑁𝑂. Poté může být množina 𝐶 rekurzivně 

nalezena tímto způsobem: 

1. Nastav 𝐶 = ∅ a 𝑛𝑚: = 𝑟. 

2. Pokud 𝑚(𝑛𝑚) je listový uzel, přidej do 𝐶 hranu (𝑛𝑚, 𝑚(𝑛𝑚)), pokud není, přidej 

hrany (𝑛𝑚, 𝑚(𝑛𝑚)), (𝑚(𝑛𝑚), 𝑛′) a (𝑚(𝑛𝑚), 𝑛′′), kde 𝑛′ a 𝑛′′ jsou potomci uzlu 

𝑚(𝑛𝑚). 

3. Nastav 𝑛𝑚 ≔ 𝑛′. Pokud 𝑛𝑚 není listový uzel, opakuj krok 2, jinak postup ukonči. 

4. Nastav 𝑛𝑚 ≔ 𝑛′′. Pokud 𝑛𝑚 není listový uzel, opakuj krok 2, jinak postup ukonči. 

Pro názornou ukázku je uveden jednoduchý příklad problému kanadského 

cestujícího na obrázku 5. Plné čáry představují deterministické hrany a stochastické hrany 

jsou vyobrazeny čárkovaně. Číslo vedle každé hrany označuje její délku. Desetinné číslo 

v závorce u stochastických hran se rovná pravděpodobnosti, se kterou bude tato 

stochastická hrana neprůchozí. 

 

Obr. 5:  Jednoduchý příklad problému kanadského cestujícího 

Kompletní And/Or graf odpovídající problému kanadského cestujícího z obrázku 

5 je zobrazen na obrázku 6. OR uzly, které představují volby rozhodovacího agenta, jsou 

zobrazeny pomocí elips. AND uzly, které představují pravděpodobnostní výsledky akcí 

zvolených rozhodovacím agentem, jsou zobrazeny pomocí obdélníků. V každém uzlu je 

vepsán stav, ve kterém se agent právě nachází, tj. stavový bod s informačním vektorem. 
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Čísla u hran vycházejících z OR uzlů představují jejich délku. Písmena U a T u hran 

vycházejících z AND uzlů představují výsledky "𝑈" a "𝑇" při prověření stochastických 

hran, tj. neprůchodnost, respektive průchodnost stochastické hrany. Listové uzly jsou 

zvýrazněny a jejich popis je psán tučně. 

 

Obr. 6:  And/Or graf k problému kanadského cestujícího znázorněném na obr. 5  

Výhoda And/Or grafu tkví v tom, že umožňuje selektivní vyhodnocení hodnotové 

funkce dopředným způsobem, nikoli zpětným propočítáváním všech hodnotových funkcí 

pro každou fázi jako v iteraci hodnot. 

Tato kapitola byla zpracována podle [14]. 

2.6 AO* algoritmus 

Teoreticky by bylo možné najít optimální řešení problému reprezentovaným And/Or 

grafem pomocí výpočtu 𝑓(𝑛) pro všechny 𝑛 ∈ 𝑁 stylem zdola nahoru. Avšak 

exponenciální počet uzlů v And/Or grafu pro problém kanadského cestujícího činí tento 

přístup nesmírně náročný. Na druhou stranu není potřeba znát skutečné ohodnocení všech 

uzlů ke zjištění skutečného ohodnocení kořenového uzlu. Prohledání And/Or grafu 

znamená určit uzly, které jsou předmětem zájmu ke zjištění skutečného ohodnocení 

kořenového uzlu. 

Algoritmus AO* pro prohledávání And/Or grafů upravuje přístup řešení hrubou 

silou využitím přípustných dolních mezí ℎ: 𝑁 → ℝ≥0, nazývaných heuristická 

ohodnocení, což jsou dolní meze, u kterých musí být zaručeno, že nenadhodnocují 

skutečné ohodnocení jakéhokoliv uzlu. Tyto dolní meze navádějí prohledávání grafu 

stylem shora dolů tak, že je jen malá část celkového And/Or grafu prozkoumána. I když 

jsou tato ohodnocení nazývána heuristické, tak AO* algoritmus je sám o sobě optimální, 

pokud jsou tyto dolní meze přípustné. 

Algoritmus AO* vytváří strom řešení 𝐺 = (𝑁′, 𝐸′), jenž je podstromem 

celkového And/Or grafu. Strom 𝐺 zpočátku obsahuje pouze kořen a je postupně 
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doplňován pomocí dvou střídajících se kroků, expanzí a propagací, dokud není 

vypočítáno 𝑓(𝑟). Uzel 𝑛′ ∈ 𝑁′ je označován jako terminální, pokud je 𝑓(𝑛′) vypočteno. 

Ve fázi expanze je nalezen neterminální listový uzel s nejnižší hodnotou ℎ, nazývaný 

expanzní uzel a označovaný 𝑛𝑒
′ , a jeho potomci jsou přidáni do stromu 𝐺. Potomkům jsou 

potom přiřazena heuristická ohodnocení. Ve fázi propagace je ℎ(𝑛𝑒
′ ) přepočítáno pomocí 

ohodnocení potomků uzlu 𝑛𝑒
′  - skutečných ohodnocení uzlů, které jsou listové 

v celkovém And/Or grafu a heuristických ohodnocení ostatních uzlů – nové ohodnocení 

se šíří nahoru stromem 𝐺. Během fáze propagace se také odpovídajícím způsobem 

aktualizuje terminálnost uzlů. 

Pro uvedení příkladu je na obrázku 7 strom řešení k problému kanadského 

cestujícího zobrazeném na obrázku 5. Tento strom řešení má následující význam: Ze 

začátku je optimální řešení pro rozhodovacího agenta vybrat si hranu (𝑠, 𝑦1) a tím 

prověřit průchodnost hrany (𝑦1, 𝑡). Je-li tato hrana průchozí, agent ji použije a dorazí do 

koncového bodu. V opačném případě volí cestu 𝑦1, 𝑠, 𝑦2, kde poté prověří hranu (𝑦2, 𝑡). 

Stejně jako v prvním případě je-li hrana průchozí, použije ji a ocitne se v koncovém bodu. 

V opačném případě se do koncového bodu dostane cestou 𝑦2, 𝑠, 𝑡. Skutečná ohodnocení 

uzlů jsou vypočítána následujícím způsobem: 𝑓(𝑦2, ("U", "A")) = 0,3 ∗ 10 + 0,7 ∗ 2 =

4,4; 𝑓(𝑦1, ("A", "𝐴")) = 0,6 ∗ (4,4 + 3) + 0,4 ∗ 1 = 4,84. Optimální očekávaná délka 

cesty je tedy spočítána jako 𝑓(𝑟) = 𝑓(𝑠, ("A", "𝐴")) = 1 + 4,84 = 5,84. 

 

Obr. 7:  Strom řešení k problému kanadského cestujícího na obr. 5 

U problému kanadského cestujícího přípustná dolní mez na funkci 𝑓(𝑛) pro 

jakékoliv 𝑛 ∈ 𝑁 je k dispozici ve formě nejkratší deterministické cesty z uzlu 𝑦𝑛 ke 

koncovému bodu za podmínky vyhýbání se neprůchozím stochastickým hranám, tj. těm 

hranám, které mají v informačním vektoru 𝐼𝑛 hodnotu "𝑈". To znamená, že při výpočtu 
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nejkratší trasy z bodu 𝑦𝑛 do bodu 𝑡 se uvažují jako průchozí i stochastické hrany, které 

dosud nebyly prověřeny. Jen v nejlepším možném případě by všechny stochastické hrany 

byly průchozí na zbytku cesty z 𝑦𝑛 do 𝑡, a proto ℎ(𝑛) nikdy nepřesáhne 𝑓(𝑛). 

Algoritmus AO* je následující [15]: 

1) Graf řešení 𝐺 zpočátku obsahuje pouze startovní uzel 𝑠. 

2) Dokud má graf řešení nějaké neterminální listové uzly: 

a) Expanduj nejlepší částečné řešení: Expanduj neterminální listový uzel 𝑛 

nejlepšího částečného řešení a přidej všechny nové následovníky do grafu 𝐺. Pro 

každý nový uzel 𝑖 přidaný do 𝐺 expanzí uzlu 𝑛, nastav, pokud je 𝑖 koncový stav, 

𝑓(𝑖) = 0, jinak 𝑓(𝑖) = ℎ(𝑖). 

b) Aktualizuj změny hodnot a zaznač nejlepší akci: Vytvoř množinu 𝑍, která 

obsahuje expandovaný uzel a všechny jeho předchůdce podél zaznačené trasy 

nejlepších akcí. Opakuj následující kroky, dokud není 𝑍 prázdné: 

i) Odstraň ze 𝑍 stav 𝑖 takový, že žádný následovník 𝑖 v grafu 𝐺 není v 𝑍. 

ii) Nastav 𝑓(𝑖) = min
𝑎∈𝐴(𝑖)

[𝑐𝑖(𝑎) + ∑ 𝑝𝑖𝑗(𝑎) ∗ 𝑓(𝑗)𝑗 ] a zaznač nejlepší akci pro 𝑖. 

3) Vrať optimální graf řešení. 

 

Tato kapitola byla zpracována podle [6] a [15]. 

2.7 Algoritmy založené na AO* 

Tato diplomová práce je zaměřena na algoritmus AO* a na algoritmy, které jsou na 

algoritmu AO* založeny a nějakým způsobem ho upravují. V této podkapitole budou 

představeny některé z nich. 

2.7.1 Algoritmus BAO* 

Algoritmus BAO* byl představen Vuralem Aksakallim v roce 2007 v [9]. Tento 

algoritmus urychluje algoritmus AO* použitím horní i dolní meze. Jméno algoritmu je 

odvozeno právě od použití mezí, tedy BAO* značí AO* s mezemi (AO* with bounds). 

Očekávaná délka trasy s optimální strategií při hledání cesty problému 

kanadského cestujícího je vždy shora ohraničena délkou cesty s nulovým rizikem, tj. 

vzdálenost nejkratší cesty z bodu 𝑠 do bodu 𝑡 za použití jen průchozích cest. Díky použití 

horní a dolní meze zkoumá algoritmus pouze malou část celkového And/Or grafu 

k výpočtu skutečného ohodnocení kořenového uzlu. 

Klíčové vlastnosti a výhody algoritmu BAO* jsou následující: 

• BAO* expanduje pouze OR uzly. Potomci AND uzlů nebo AND uzel, který 

reprezentuje přímou cestu do koncového bodu 𝑡 jsou generovány automaticky, 

ale jen v případě, že heuristické délky trasy 𝑠, 𝑡 těchto uzlů jsou kratší než 

konvenční trasa 𝑠, 𝑡 s nulovým rizikem. 
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• BAO* zdola ohraničuje heuristické ohodnocení průchozích OR uzlů 

heuristickými ohodnoceními jejich rodičů, když během expanzního kroku 

klesá dolů stromem řešení, což poskytuje lepší odhady. 

• Pokud v aktuálním uzlu zbývá pouze jedno prověření stochastické hrany, 

vypočítá se skutečné ohodnocení expanzního uzlu a odpovídající AND uzel se 

označí jako terminální. Tato funkce eliminuje náklady na individuální 

zvažování potomků tohoto AND uzlu v dalších expanzích. 

• Jak se aktualizovaná ohodnocení šíří stromem řešení nahoru, nové ohodnocení 

uzlů jsou použita k dynamickému odebírání uzlů, jejichž heuristická délka 

trasy 𝑠, 𝑡 překračuje délku trasy 𝑠, 𝑡 s nulovým rizikem. 

Pseudokód algoritmu BAO* je následující: 

1) Nastav 𝑣𝑧𝑑𝐵𝑒𝑧𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 ≔ 𝑞(𝑠, 𝑡, ("A", …, "A")). 

2) Vytvoř uzel 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑛 se stavem (𝑠, ("A", …, "A")). 

3) Dokud (𝑘𝑜𝑟𝑒𝑛 není označen jako terminální) 

Určení uzlu k expanzi: 

a) Nastav 𝑣𝑧𝑑𝐶𝑒𝑙𝑘𝑇𝑟𝑎𝑠𝑦 ≔ 0. 

b) Nastav 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 ≔ 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑛. 

c) Dokud (𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 ! = 𝑛𝑢𝑙𝑙). 

i) Pokud 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 je nelistový AND uzel, dolní mez heuristického 

ohodnocení jeho průchozího potomka je ℎ(𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙). 

ii) Nastav 𝑣𝑧𝑑𝐶𝑒𝑙𝑘𝑇𝑟𝑎𝑠𝑦 += vzdálenost od 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 k jeho rodiči při 

rodičově informačním stavu 

iii) Nastav 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 ≔ nejlepší neterminální potomek od 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. 

Expanze nejlepšího částečného řešení: 

d) Dočasně vytvoř AND uzel (𝑡, informační stav od 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙). Pokud  je 

celková vzdálenost trasy 𝑠, 𝑡 menší než 𝑣𝑧𝑑𝐵𝑒𝑧𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎, přidej ho do seznamu 

potomků od 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. 

e) Pokud zbývají nějaká prověření stochastických hran, dočasně vytvoř AND uzly 

korespondující k místům s těmito hranami, které jsou dosažitelné při informačním 

stavu 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. Také vytvoř jejich průchozí i neprůchozí potomky. 

f) Vypočítej heuristické ohodnocení těchto OR uzlů ℎ𝑝𝑟 a ℎ𝑛𝑒𝑝𝑟, a nastav heuristické 

ohodnocení AND rodiče na ℎ𝐴𝑁𝐷 = 𝜌 ∗ ℎ𝑛𝑒𝑝𝑟 + (1 − 𝜌) ∗ ℎ𝑝𝑟, kde 𝜌 je 

pravděpodobnost neprůchodnosti stochastického uzlu. 

g) Pro každý AND uzel vypočítej heuristickou délku trasy 𝑠, 𝑡 jako ℎ𝑐𝑒𝑙𝑘 =

𝑣𝑧𝑑𝐶𝑒𝑙𝑘𝑇𝑟𝑎𝑠𝑦 + (vzdálenost do 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 při jeho informačním stavu) +

ℎ𝐴𝑁𝐷. Pokud je ℎ𝑐𝑒𝑙𝑘 < 𝑣𝑧𝑑𝐵𝑒𝑧𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎, přidej tyto AND uzly s jejich potomky 

do seznamu potomků 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. V opačném případě je smaž. Pokud zbývá jen 

jedno prověření stochastické hrany, vytvoř potomky uzlu AND a vypočti jejich 

skutečné ohodnocení. Také označ AND uzel jako terminální. 

Šíření nových ohodnocení a aktualizování stromu řešení: 

h) Nastav 𝑠𝑖𝑟𝑖𝑡 ≔ 𝑡𝑟𝑢𝑒. 
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i) Dokud 𝑠𝑖𝑟𝑖𝑡 & 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙! = 𝑛𝑢𝑙𝑙 

i) Pokud je 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 OR uzel a nemá potomka, označ ho jako terminální. 

V opačném případě prohledej potomky od rodiče 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 a najděte uzel 

s nejnižším heuristickým ohodnocením. Aktualizuj rodičova nejlepšího 

potomka a heuristické ohodnocení rodiče. 

ii) Pokud je 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 nelistový AND uzel, nastav ℎ(𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙) ≔ ℎ𝐴𝑁𝐷. 

Aktualizuj nejlepšího potomka od rodiče 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. Pokud rodič nemá 

žádné neterminální potomky, označ ho jako terminální. 

iii) Pokud (nové ℎ(𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙) + (vzdálenost mezi kořenem 

a 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙)) ≥ 𝑣𝑧𝑑𝐵𝑒𝑧𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎, tak smaž 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 a všechny jeho 

potomky. 

iv) Nastav 𝑠𝑖𝑟𝑖𝑡 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, pokud se heuristické ohodnocení 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 

nezměnila. 

v) Nastav 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙 ≔rodič od 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑧𝑈𝑧𝑒𝑙. 

 

Tato kapitola vypracována podle [9]. 

2.7.2 Algoritmus EAO* 

Algoritmus EAO* byl představen v roce 2008 Candraem Meirinaem a jeho společníky 

v [16]. Nejedná se o vylepšení algoritmu AO*, nýbrž o jeho rozšíření, z čehož je odvozen 

i název EAO*, který značí rozšířené AO* (extended AO*). 

EAO* je tedy rozšíření algoritmu AO*, které nehledá pouze nejlepší možnou 

strategii, ale i následně nejlepší strategie v každé fázi. S tímto přístupem se v každém 

neterminálním uzlu ve stromu řešení provede omezené hledání pomocí algoritmu AO*. 

Například pokud hledáme nejlepší a druhé nejlepší řešení problému kanadského 

cestujícího, je nejlepší řešení nalezeno pomocí AO* algoritmu. Druhé nejlepší řešení pro 

každý možný OR uzel z prvního řešení je pak získán pomocí jiného hledání algoritmem 

AO*. V tomto případě je ale každý z těchto kořenových uzlů (pouze kořenových uzlů) 

odstřižen od použití uzlu, jenž už byl vybrán přechozím hledáním nejlepšího řešení. 

Podobně, pokud by se hledalo i třetí nejlepší řešení, by se použil algoritmus AO* 

s omezením kořenových uzlů. V tomto případě by byly odstraněny uzly vybrané jak 

v hledání nejlepšího, tak v hledání druhého nejlepšího řešení. 

Pro rychlejší nalezení řešení lze použít místo AO* algoritmu jakýkoliv jiný 

algoritmus vylepšující AO*. To znamená, že rychlost EAO* závisí právě na vybraném 

algoritmu k hledání nejkratší cesty. 

Postup v algoritmu EAO* je následující: 

1) Zprvu strom řešení 𝐺 obsahuje pouze kořenový uzel. 

2) Najdi nejlepší řešení pomocí algoritmu AO*. 

3) Dokud není nalezeno dostatek alternativních strategií pro každý neterminální OR uzel 

𝑛𝑜 ∈ 𝑆: 

a) Odstraň potomka kořenového uzlu 𝑛𝑜, jenž byl použit v předchozím nejlepším 

řešení, z prohledávaného And/Or grafu. 



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

 

31 

 

b) Najdi další nejlepší řešení pomocí algoritmu AO* pro 𝑛𝑜 = 𝑆.  

4) Výsledkem je strom nejlepšího řešení a předem určený počet stromů řešení pro 

následně nejlepší řešení. 

 

Tato kapitola byla vypracována podle [16]. 

 

2.7.3 Algoritmus LAO* 

Algoritmus LAO* byl představen Ericem Hansenem a Shlomoem Zilbersteinem roku 

2001 v [15]. Jedná se o vylepšení algoritmu AO*, tak aby bylo schopné nalézt řešení se 

smyčkami, díky čemuž dostal jméno LAO* (AO* with loops). 

Klasický algoritmus AO* je schopný vyřešit problémy s acyklickým řešením, 

protože algoritmus zpětné indukce používaný při zpětné propagaci předpokládá acyklické 

řešení. Základním krokem k vytvoření algoritmu LAO* z AO* je použít algoritmus 

dynamického programování při revizi hodnot u zpětné propagace a přiměřeně ho 

zobecnit. Namísto použití zpětné indukce lze využít k aktualizaci hodnot stavů metody 

dynamického programování jako je iterace strategie nebo iterace hodnot. Výhodou 

využití iterace strategie je, že může vypočítat přesnou hodnotu každého stavu explicitního 

grafu po konečném počtu iterací na základě heuristických odhadů v listových uzlech. Při 

použití iterace hodnot je konvergence k hodnotě určitého stavu asymptotická. Tato 

nevýhoda je však obvykle vykompenzována lepší účinností iterace hodnot pro obsáhlejší 

problémy. 

Protože algoritmus LAO* umožňuje, aby graf obsahoval smyčky, dopředné 

hledání ze startu k identifikaci grafu nejlepšího částečného řešení končí v kterémkoli 

stavu, jenž představuje smyčku zpět do již expandovaného stavu v grafu nejlepšího 

částečného řešení, stejně jako v koncovém stavu. 

Na obrázku 8 je ukázán příklad stochastického problému s hledáním nejkratší 

cesty a postup řešení pomocí algoritmu LAO*. Mapa, ve které se hledá nejkratší cesta je 

znázorněna na obrázku 8(a). Stavy problému jsou znázorněny buňkami v mřížce 

označené čísly od 1 do 8. Úkolem je nalézt trasu ze startu, označeného 1, do cílového 

stavu, označeného 4. V každém stavu je možný výběr ze 3 akcí. První akce je pokus 

o pohyb na sever (N), druhá pokus o pohyb na jih (S) a třetí pokus o pohyb na východ 

(E). Každá akce je úspěšná s pravděpodobností 0,5, pokud je v daném směru buňka. Při 

neúspěchu zůstává stav stejný. Každá akce v necílovém stavu má cenu 1. Kroky 

provedené algoritmem LAO* k vyřešení tohoto problému jsou na obrázku 8(b) až 8(e). 

Algoritmus LAO* je ukončen, jakmile je nalezen graf řešení. 
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Obr. 8:  Příklad použití algoritmu LAO* [15] 

Pseudokód algoritmu LAO* je následující: 

1) Vytvoř graf 𝐺′, který zpočátku obsahuje pouze startovní stav 𝑠. 

2) Dokud má graf 𝐺′ nějaké neterminální listové uzly: 

a) Expanduj nejlepší částečné řešení: expanduj neterminální listový uzel grafu 

nejlepšího částečného řešení a přidej jeho potomky do grafu 𝐺′. Pro každý nový 

stav 𝑛𝑖, pokud 𝑛𝑖 je koncový uzel, pak 𝑓(𝑛𝑖) = 0, jinak 𝑓(𝑛𝑖) = ℎ(𝑛𝑖). 

b) Aktualizuj hodnoty stavů a označ nejlepší akce: 

i) Vytvoř množinu 𝑍, která obsahuje expandovaný uzel a všechny jeho 

předchůdce po značené trase. 

ii) Proveď dynamické programování (iterace strategie nebo iterace hodnot) na 

stavech v množině 𝑍 k aktualizovaní hodnot stavů a určení nejlepší akce pro 

každý stav. 

3) Test konvergence: Pokud byla použita iterace strategie v kroku 2bii běž na krok 4. 

Jinak proveď iterace hodnot na grafu nejlepšího řešení. Pokračuj, dokud není splněna 

některá z následujících podmínek: 

a) Pokud chybová mez je menší než prahová mez 𝜖 (chybová mez je rozdíl mezi 

horní a dolní mezí optimální hodnoty startovního stavu). Běž na krok 4. 

b) Pokud se současný graf řešení změní tak, že obsahuje neexpandovaný listový uzel. 

Běž na krok 2. 
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4) Vrať optimální graf řešení. 

 

Tato kapitola byla zpracována podle [15]. 

2.7.4 Algoritmus HAO* 

Algoritmus HAO* byl představen roku 2009 Nicolasem Meuleauem a jeho 

spolupracovníky v [17]. Algoritmus HAO* upravuje algoritmus AO* pro práci 

s hybridními stavy, což je promítnuto v názvu (Hybrid-state AO*). Hybridní stavový 

prostor v tomto případě obsahuje diskrétní proměnnou a množinu spojitých proměnných. 

Hybridní stav je pak pár (𝑛, 𝑥), kde 𝑛 je hodnota diskrétní proměnné a 𝑥 vektor hodnot 

spojitých proměnných. 

Prohledávání algoritmem HAO* probíhá v souhrnném stavovém prostoru, který 

je znázorněn And/Or grafem, ve kterém je uzel pro každou hodnotu diskrétní složky 

stavu. Jinými slovy, uzel v And/Or grafu reprezentuje oblast spojité proměnné, ve které 

je hodnota diskrétní proměnné stejná. Vzhledem k tomuto rozdělení spojitého stavového 

prostoru jsou použity techniky k prohledávání And/Or grafu k vyřešení problému pro ty 

části stavového prostoru, které jsou dosažitelné ze startovního stavu při použití nejlepší 

strategie. 

Vyhledávácí techniky v And/Or grafech je však potřeba dostatečně upravit 

k umožnění hledání v hybridním stavovém prostoru. Hlavně proto, že se už uzly And/Or 

grafu a jednotlivé stavy neshodují. Každý uzel nyní odpovídá spojité oblasti stavového 

prostoru a různé akce mohou být optimální pro rozdílné hybridní stavy spojené s tím 

samým uzlem. Ke každému uzlu je připojena řada funkcí, které umožňují přiřadit různé 

hodnoty, heuristiky a akce k různým hybridním stavům, jenž se pojí ke stejnému uzlu.  

Tyto funkce rozdělují stavový prostor spojený s uzlem na diskrétní počet oblastí 

a přiřazují každé oblastí rozdílnou hodnotu nebo akci. Díky tomuto rozdělení algoritmus 

HAO* expanduje a vyhodnocuje tyto oblasti hybridního stavového prostoru namísto 

prozkoumávání jednotlivých hybridních stavů. 

Tato kapitola byla zpracována podle [17]. 

2.7.5  Algoritmus PAO* 

Algoritmus PAO* byl představen roku 2004 Davem Fergusonem, Anthonym Stentzem 

a Sebastianem Thrunem v [18]. Jedná se o vylepšení algoritmu AO*, ve kterém při fázi 

propagace dochází k šíření hodnot nejen nahoru grafem (předchůdcům), ale i do boku 

(sousedům v celkovém And/Or grafu) a dolů (potomkům). Název PAO*, který by se dal 

přeložit jako propagujicí AO* (propagating AO*), odkazuje na tuto úpravu. 

Hlavním impulsem pro algoritmus PAO* je fakt, že změny hodnot uzlů jsou jen 

výjimečně izolovány od ostatních uzlů. Tedy pokud uzel aktualizuje svou hodnotu kvůli 

potomkům, je pravděpodobné, že tato aktualizace ovlivní i hodnoty sousedních uzlů. Na 

obrázku 9 je jednoduchý příklad, kde v prohledávaném prostoru (obr. 9a) je úkolem dostat 

se ze startovního bodu 𝑅 do cíle – Goal. V prostoru se nachází 4 dveře, které mohou být 

otevřené nebo zavřené (to rozhodovací agent zjistí, jakmile k nim dorazí). Na obr. 9b jsou 
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uvedeny náklady pro přesun mezi jednotlivými body. Na základě těchto nákladů jsou 

provedeny první 2 expanze (obr. 9c a 9d, kde 𝑏𝑡 a 𝑏𝑜 představují zjištění, že jsou dveře 

průchozí, nebo je z nich překážka) stejně jak algoritmem AO*, tak algoritmem PAO*. 

Expanze uzlu 𝑏 výrazně změní náklady spojené se dveřmi 𝑏, jejichž 2 možné výsledky 

reflektují možnosti, kdy jsou dveře buď otevřené, nebo zavřené. V případě zavřených 

dveří je pak nalezení cesty k cíli nemožné. Tuto informaci však algoritmus AO* používá 

jen k aktualizaci hodnot předchůdců (obr. 9e). Jelikož jakýkoli průchod grafem k cíli 

závisí na dveřích 𝑏, jsou předchozím zjištěním ovlivněny všechny dveře. Algoritmus 

AO* nevyužívá tedy této informace efektivně, protože by nadále pokračoval s expanzemi 

všech uzlů, které by skončily se stejným výsledkem jako při použití předchozí informace 

k jejich aktualizaci. 

 

Obr. 9:  Porovnání algoritmů PAO* a AO* [18] 

Algoritmus PAO* šíří informace o aktualizaci hodnot důkladněji. Od algoritmu 

AO* se liší 4 hlavními vlastnostmi. První rozdíl umožňuje překonat obtížnost, kterým 

AO* čelilo v uvedeném příkladu na obrázku 9. Ve fázi propagace PAO* šíří 

aktualizovanou hodnotu potomka skrz celý informační stav potomka (všechny uzly se 

stejným informačním vektorem) tak, že závislosti mezi uzly se projeví v jejich hodnotách 

a následně rodič je schopen použít nejpřesnější informace k určení vlastní hodnoty 

a současného optimálního potomka (obr. 9f). 

Druhý rozdíl je, že algoritmus PAO* šíří hodnoty uzlů grafem i směrem dolů. 

U každého AND uzlu s potomky odpovídajícím výsledku prověření stochastické 

překážky (průchozí a neprůchozí) by hodnota rodičovského uzlu neměla nikdy 

přesáhnout hodnotu neprůchozího potomka, a stejně tak by neměla být nikdy menší než 

hodnota průchozího potomka. Intuitivně tedy pokud je potomek zjištěn jako průchozí, 

pak se agent dostává do stavu, který hodnotově přinejmenším odpovídá stavu, v kterém 
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o možné překážce neví nic. Jelikož může být uzel v daném informačním stavu dosažen 

různými cestami, nebude toto často platit pro danou kombinaci rodič potomek. Je 

dokonce pravděpodobnější, že jiné uzly ve stejném informačním stavu jako uzel 

potomek/rodič budou mít nerealistické hodnoty. K využití těchto informací, PAO* 

aktualizuje hodnoty uzlů spojené s neprůchozím stavem tak, že jejich dolní mez je 

hodnota jejich rodičovských uzlů. Aktualizace zkontroluje všechny uzly ve stavu 

potomka a přiřadí jim maximální hodnotu nákladů, které jsou přiřazeny dvěma uzly – 

rodič potomek. PAO* provádí tuto aktualizaci při průchodu dolů grafem při hledání 

neterminálního uzlu k expanzi. 

Tento vztah však funguje obousměrně. PAO* totiž aktualizuje i hodnoty 

rodičovských uzlů z průchozích potomků. Tuto aktualizaci provádí v rámci šíření změn 

hodnot nahoru grafem řešení. Tyto dva kroky se kombinují, aby umožnily přístup na 

jednom konci k informacím získaným na druhém konci grafu řešení. 

Poslední rozdíl je ve fázi expanze. U AO* nezáleží na charakteru potomků, oběma 

je přiřazena heuristická hodnota, která je následně použita pro aktualizaci rodičovského 

uzlu. Možné je však využít popsaného vztahu mezi hodnotami uzlů rodiče a potomka. 

PAO* umožňuje zdědit neprůchozímu potomkovi hodnoty rodičovského uzlu, poté 

provede hodnotovou iteraci přes heuristický protějšek, což zajistí, že výsledné hodnoty 

nebudou nižší než ty původní. Heuristický protějšek uzlu 𝑛 je deterministický stav 

charakterizovaný nejlepšími možnými hodnotami, jež mohly skryté stavové prvky v 𝑛 

mít. Prvky už známé v 𝑛 (tj. uzly se zjištěnou průchodností) zůstávají stejné. Prvkům 

neprozkoumaným je změněna průchodnost na stav – průchozí.  

Algoritmus PAO* vypadá následovně: 

1) Zpočátku obsahuje graf řešení pouze startovní stav 𝑠 s počátečním informačním 

stavem 𝐼. 

2) Dokud obsahuje graf řešení nějaký neterminální listový uzel: 

a) Vytvoř okrajový uzel: Počínaje startovním uzlem 𝑠, procházej směrem dolů graf 

řešení, dokud nenarazíš na neterminální listový uzel. Po cestě aktualizuj 

neprůchozí potomky tak, aby jejich hodnota nákladů měla dolní mez danou 

rodičovským uzlem. 

b) Expanduj nejlepší částečné řešení: Expanduj neterminální listový uzel a vypočítej 

hodnoty potomků. Průchozí potomek dostává heuristickou hodnotu. Neprůchozí 

potomek dědí hodnotu od rodičovského uzlu jako dolní mez, poté proveď 

omezenou hodnotovou iteraci přes jejich heuristické protějšky k možnému 

zvýšení těchto hodnot. Přidej potomky do grafu řešení a případně je označ jako 

terminální. 

c) Šiř změněné hodnoty a aktualizuj řešení: V závislosti na hodnotách potomků 

vypočítej aktualizovanou hodnotou původního listového uzlu. Pokud se hodnota 

změní, aktualizuj hodnoty pro celý informační stav a uprav hodnoty rodičovských 

uzlů. Pokud je rodič OR uzel, současný uzel může být nahrazen, jestli už nadále 

není nejlepší volbou. Pokud je uzel průchozí potomek, uprav hodnoty spojené 

s celým stavem rodičovského uzlu tak, aby byl zdola omezen hodnotou 
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současného uzlu. Pokračuj s propagací, dokud nenarazíš na uzel, u kterého se 

hodnota nezmění. 

3) Vrať optimální graf řešení. 

 

Tato kapitola byla zpracována podle [18]. 
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3 DYNAMICKÝ CAO* 

Už od počátku tvorby této diplomové práce byl nápad na vlastní řešení pro prohledávání 

And/Or grafu takový, že se z více algoritmů již vymyšlených vytvoří nový a vylepšený, 

který bude těžit z jejich hlavních předností. Pro složitost spojení více algoritmů byly 

vybrány jen dva, které byly shledány nejvhodnějšími pro řešení problému kanadského 

cestujícího, na který se diplomová práce zaměřuje. Jsou to algoritmy CAO* a DAO*, 

které jsou představeny v následujících podkapitolách. 

3.1 Algoritmus CAO* 

Algoritmus CAO* byl představen Furkanem Cahinem a Vuralem Aksakallim v roce 2014 

v  [19]. Název CAO* znamená AO* s ukládáním do mezipaměti (AO* with caching). 

Problém kanadského cestujícího má dvě důležité vlastnosti, které CAO* využívá: 

• Přípustné horní meze: Pro uzel 𝑛 ∈ 𝑁 je horní mez přípustná, pokud nikdy 

nepodhodnocuje skutečné ohodnocení 𝑓(𝑛) uzlu. Jak už bylo zmíněno 

u algoritmu BAO*, přípustná horní mez je nejkratší možná vzdálenost z uzlu 

𝑛 do koncového uzlu za použití pouze průchozích hran. U algoritmu CAO* je 

tato mez označována jako ℎ𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 (𝑛). Jelikož je 𝑓(𝑛) nejkratší očekávaná 

délka trasy 𝑦𝑛, 𝑡 při informačním stavu 𝐼𝑛, což je vlastně také problém 

kanadského cestujícího, lze použít suboptimální rychlý algoritmus pro 

problém kanadského cestujícího, jehož výsledkem bude také přípustná horní 

mez pro 𝑓(𝑛). V algoritmu CAO* je použit algoritmus DT popsaný v [20]. 

Horní mez vypočtená algoritmem DT je označována jako ℎ𝐷𝑇
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛). Z těchto 

dvou horních mezí je následně vybrána ta menší, tj. ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 ≔

min(ℎ𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 (𝑛), ℎ𝐷𝑇

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛)). 

• Překrytí stavů v And/Or grafu: Rozhodovací agent může skončit v tom 

stejném stavu v And/Or grafu po rozdílných průchodech grafu. Proto některé 

stavy mohou mít v And/Or grafu víceré zastoupení. 

Algoritmus CAO* využívá výše zmíněné vlastnosti problému kanadského 

cestujícího a vylepšuje tím tak algoritmus AO*, na kterém je založen. Klíčové vlastnosti 

algoritmu CAO* jsou následující: 

• Stejně jako algoritmus BAO*, CAO* expanduje pouze OR uzly. Při fázi 

expanze OR uzlu 𝑛𝑜 ∈ 𝑁𝑂 jsou vytvořeny a přidány do And/OR grafu 

následující uzly: AND potomci 𝑛𝑎 ∈ 𝑁𝐴 znázorňující přechod ke 

stochastickým hranám, jejich dva OR potomci znázorňující průchozí 

a neprůchozí variantu stochastické hran a AND znázorňující přímou cestu do 

koncového uzlu po průchozích hranách. Tyto uzly jsou vytvořeny pouze pokud 

𝑙(𝑛𝑜 , 𝑛𝑎) + ℎ𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑛𝑎) ≤ ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛𝑜). 
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• Algoritmus CAO* si ukládá do mezipaměti všechny AND uzly přidané do 

And/Or grafu. Během fáze expanze kdykoli, kdy by měl být přidán nový AND 

uzel, CAO* zkontroluje mezipaměť, jestli tento AND uzel už nebyl vytvořen. 

Pokud ano, přidá tento AND uzel do seznamu potomků expandovaného OR 

uzlu a do seznamu rodičů tohoto AND uzlu přidá expandovaný uzel. Pokud 

AND uzel není v mezipaměti, je vytvořen nový AND uzel a navázán na 

expandovaný OR uzel. Následně je přidán do mezipaměti. Proto může mít OR 

uzel jednoho rodiče a několik potomků, kdežto AND uzel dva potomky a 

několik rodičů. Ve fázi propagace, jsou šířené hodnoty propagovány 

rekurzivně u všech rodičů AND uzlů. Fakt, že AND uzel může mít více rodičů, 

ukazuje, že v tomto případě už náš And/Or graf nemá strukturu stromu. 

• Kdykoli je nový AND uzel 𝑛𝑎 vytvořen a přidán do stromu řešení, CAO* 

vypočítá a uloží přípustnou horní mez ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛𝑎), která je vypočtena pouze 

jednou. Při šíření ohodnocení ℎ𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 nahoru stromem řešení, tato nová 

ohodnocení se používají k dynamickému odřezávání „špatných“ AND 

potomků 𝑛𝑎 od OR rodičů 𝑛𝑜. Špatné AND uzly 𝑛𝑎
′  jsou definovány jako uzly, 

pro které platí následující vztah: 𝑙(𝑛𝑜 , 𝑛𝑎
′ ) + ℎ𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑛𝑎

′ ) > min
𝑛𝑎

[𝑙(𝑛𝑜 , 𝑛𝑎) +

ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛𝑎)]. 

• Pokud v aktuálním uzlu zbývá pouze jedno prověření stochastické hrany, 

vypočítá se skutečné ohodnocení expanzního uzlu a odpovídající AND uzel se 

označí jako terminální. Tato funkce eliminuje náklady na individuální 

zvažování potomků tohoto AND uzlu v dalších expanzích. 

Tato kapitola byla zpracována podle [6]. 

3.2 Algoritmy DAO* a DDAO* 

Algoritmy DAO* a DDAO* byly publikovány Shu-Yun Chungem a Han-Pang Huangem 

roku 2012 v [21]. Název algoritmu DAO* označuje dynamické AO* (dynamic AO*). 

DDAO* kombinuje algoritmy DAO* a D* Lite [22]. 

DAO* používá ke zrychlení algoritmu AO* vážené heuristiky. V algoritmu 

DAO* je použit vztah 𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + 𝜀 ∗ ℎ(𝑛), kde 𝑔(𝑛) označuje vzdálenost z uzlu 𝑛 

do listového uzlu (pokud je 𝑛 listový uzel je hodnota nulová), ℎ(𝑛) je odhad vzdálenosti 

z listového do koncového uzlu a 𝜀 je inflační faktor. Výsledné řešení za použití tohoto 

vztahu zapříčiní, že řešení je suboptimální, ale je nalezeno mnohem rychleji než bez 

použití inflačního faktoru. V porovnání s algoritmem AO*, když je pro oba případy 

použita stejná heuristika, najde DAO* suboptimální trasu v době, kdy AO* stále 

prohledává uzly v první polovině grafu/mapy. Algoritmus DAO* poté dál prohledává 

s postupným snižováním inflačního faktoru. 

Algoritmus DAO* tedy na počátku zvolí velký inflační faktor (např. 3-10), 

s kterým najde rychle suboptimální trasu a poté vylepšuje řešení zmenšováním inflačního 

faktoru až do té doby, dokud není zaručena optimálnost trasy, což je, když se inflační 
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faktor 𝜀 rovná jedné. Aby bylo hledání optimálního řešení efektivní využívá algoritmus 

DAO* výsledky z předchozích provedení, která používala větší inflační faktor. 

Algoritmus si zaznamenává odhadovanou heuristiku a vytváří váženou heuristiku 

vynásobením inflačním faktorem. Jakmile je inflační faktor snížen, DAO* znovu použije 

odhadovanou heuristiku a postupně upravuje hodnotu uzlů během fáze růstu grafu 

a zpětné propagace. V důsledku je dosáhnuto podstatného zrychlení, jelikož stavy, které 

byly vyhodnoceny správně v předchozích řešeních, už nejsou přepočítávány. 

Pseudokód algoritmu DAO* je následující: 

1) Zvol velké 𝜀 (𝜀 > 1). 

2) Vytvoř graf 𝐺′, který zpočátku obsahuje pouze startovní uzel 𝑠 a označ 𝑠 jako 

NEVYŘEŠEN. 

3) Dokud (𝑠 ≠ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑜𝑣ý 𝑢𝑧𝑒𝑙) 

a) Přeplánuj(); 

b) Pokračuj grafem od 𝑠 dokud nenarazíš na listový uzel nebo uzel označený jako 

VYŘEŠEN. 

c) Pokud (𝜀(𝑛) ≠ 𝜀): Zálohuj(𝑛); 

d) Pokud (𝑛 je listový uzel): Expanduj(𝑛) a přidej 𝑛 do 𝑈; 

e) Pokud (𝑛 je VYŘEŠEN): přidej 𝑛 do 𝑈. 

f) Dokud (𝑈 není prázdné): 

i) Odstraň z 𝑈 uzel 𝑛 takový, že žádný následovník uzlu 𝑛 z 𝐺′ není v 𝑈. 

ii) Zálohuj(𝑛); 

iii) Pokud se změní hodnota 𝑔(𝑛) nebo ℎ(𝑛) nebo 𝑛 je označen jako VYŘEŠEN, 

přidej do 𝑈 rodiče uzlu 𝑛. 

g) Pokud (𝑠 je označen jako VYŘEŠEN a 𝜀 > 1): zmenši 𝜀 a označ 𝑠 jako 

NEVYŘEŠEN. 

4) Vrať graf optimálního řešení. 

 

Kód pro Zálohuj(𝑛) je následující: 

1) Pro všechny potomky 𝑛𝑖 uzlu 𝑛: 

a) Pokud (𝜀(𝑛𝑖) > 𝜀) 

i) 𝑓(𝑛𝑖) = 𝑔(𝑛𝑖) + 𝜀 ∗ ℎ(𝑛𝑖) 

ii) Pokud (𝑛𝑖 je terminální uzel): označ ho jako VYŘEŠEN. 

iii) Jinak ho označ jako NEVYŘEŠEN. 

2) Pokud má uzel 𝑛 množinu akcí 𝐴(𝑛) a několik potomků 𝑛𝑖 pak nastav 𝑎𝑤𝑖𝑛 =

arg min
𝑎∈𝐴(𝑛)

[𝑐𝑛(𝑎) + ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎) ∗ 𝑓(𝑛𝑖)𝑛𝑖

], je vybrána nejlepší akce 𝑎𝑤𝑖𝑛 uzlu 𝑛 (při 

remíze se přikloň k vyřešeným uzlům). Příslušný konektor je označen. 

3) 𝜀(𝑛) = 𝜀; 𝑔(𝑛) = 𝑐𝑛(𝑎𝑤𝑖𝑛) + ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎𝑤𝑖𝑛) ∗ 𝑔(𝑛𝑖)𝑛𝑖

; ℎ(𝑛) = ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎𝑤𝑖𝑛) ∗𝑛𝑖

ℎ(𝑛𝑖); 

4) 𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + 𝜀(𝑛) ∗ ℎ(𝑛); 

5) Uzel 𝑛 je označen jako VYŘEŠEN, pokud všichni následovníci akcí 𝑎𝑤𝑖𝑛 jsou 

označeni jako VYŘEŠEN. 
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Kód pro Přeplánuj() je následující: 

1) Vytvoř množinu 𝑍, která obsahuje uzly, u nichž došlo ke změně konektoru. 

2) Dokud (𝑍 není prázdné): 

a) Odstraň ze 𝑍 uzel 𝑛 takový, že žádný následovník uzlu 𝑛 z 𝐺′ není v 𝑍. 

b) Zálohuj(n); 

c) Pokud se změní hodnota 𝑔(𝑛) nebo ℎ(𝑛) nebo 𝑛 je označen jako VYŘEŠEN, 

přidej do 𝑍 rodiče uzlu 𝑛. 

 

Kód pro Expanduj(𝑛) je následující: 

1) Přidej potomky 𝑛𝑖 do 𝐺′ 

2) ℎ(𝑛𝑖) = 𝐺𝑒𝑡𝐻𝑒𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐(𝑛𝑖); 𝑔(𝑛𝑖) = 0; 𝜀(𝑛𝑖) = 𝜀; 𝑓(𝑛𝑖) = 𝑔(𝑛𝑖) + 𝜀(𝑛𝑖) ∗ ℎ(𝑛𝑖); 

3) Pokud je 𝑛𝑖 terminální označ ho jako VYŘEŠEN. 

 

Algoritmus DAO* je vytvořen pro pohyb robota v dynamickém prostředí. Když 

je robot v pohybu a prostředí se dynamicky změní, je možné, že předešlé řešení trasy už 

není možné, a proto je potřeba najít novou trasu v co nejkratším čase. Proto algoritmus 

neřeší celý problém od začátku, ale používá předchozí řešení se změnou některých uzlů. 

Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly DDAO* využívá kombinace algoritmu 

D* Lite a algoritmu DAO*. Algoritmus DDAO* nejdříve velmi rychle vytvoří cestu za 

ignorování neurčitosti pomocí algoritmu D* Lite. Poté je pomocí lehce upraveného 

DAO* brána v potaz neurčitost prostředí a tvořeno optimální řešení. Důsledkem hledání 

cesty nejdříve pomocí algoritmu D* Lite bez neurčitosti prostředí je mnohem menší 

množství prozkoumaných uzlů a tím zkrácení doby výpočtu. 

Tato kapitola byla zpracována podle [21]. 

3.3 Algoritmus DCAO* 

Byl vytvořen nový algoritmus, který čerpá z algoritmů CAO* a DAO*, proto byl nazván 

DCAO*, tedy dynamický AO* s ukládáním do mezipaměti (dynamic AO* with caching). 

Jedná se vlastně o algoritmus CAO*, který je doplněn o vlastnost, která zrychluje 

řešení u algoritmu DAO*. Touto vlastností je použití váženého heuristického odhadu, 

který je získán vynásobením heuristického ohodnocení inflačním faktorem. Inflační 

faktor je zpočátku větší než 1 a postupně se snižuje. Na rozdíl však od DAO* se nemusí 

inflační faktor zpočátku využívat tak velký. To bude dále ukázáno v kapitole 5 Výsledky 

experimentů. Jakmile je nalezena cesta, je inflační faktor zmenšen. Ohodnocení uzlů jsou 

poté ve fázi růstu grafu a zpětné propagace přepočítávána. Algoritmus končí, jakmile je 

nalezena trasa s inflačním faktorem rovným jedné. 

Algoritmus DCAO* vypadá následovně: 

1) Inflační faktor 𝜀 je zvolen 𝜀 > 1. 

2) Graf 𝐺 zpočátku obsahuje pouze počáteční uzel 𝑠 a je označen jako NEVYŘEŠEN. 
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3) Dokud 𝑠! = 𝑉𝑌Ř𝐸Š𝐸𝑁𝑂: 

a) Pokračuj grafem 𝐺 po cestě z nejlepších potomků, dokud nenarazíš na listový uzel 

nebo uzel označený jako VYŘEŠEN. 

b) Pokud (𝜀(𝑛) ≠ 𝜀): Zálohuj(𝑛); 

c) Pokud (𝑛 je listový uzel): Expanduj(𝑛) a přidej 𝑛 do 𝑈; 

d) Pokud (𝑛 je VYŘEŠEN): přidej 𝑛 do 𝑈; 

e) Vezmi prvek z U a proveď Zálohuj(n); 

f) Pokud (𝑠 je označen jako VYŘEŠEN a 𝜀 > 1): zmenši 𝜀 a označ 𝑠 jako 

NEVYŘEŠEN. 

4) Vrať graf optimálního řešení. 

 

Kód pro Expanduj(n) je následující: 

1) Je-li potomek 𝑛𝑖 obsažen v množině Mezipaměť: Tomuto potomku z Mezipaměti 

přidej rodiče 𝑛. 

2) Není-li potomek 𝑛𝑖 obsažen v množině Mezipaměť: Přidej potomka 𝑛𝑖 do množiny 

Mezipaměť a do 𝐺 a jedná-li se o AND uzel Expanduj(𝑛𝑖). 

3) ℎ(𝑛𝑖) = 𝐺𝑒𝑡𝐻𝑒𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐(𝑛𝑖); 𝑔(𝑛𝑖) = 0; 𝜀(𝑛𝑖) = 𝜀; 𝑓(𝑛𝑖) = 𝑔(𝑛𝑖) + 𝜀(𝑛𝑖) ∗ ℎ(𝑛𝑖); 

4) Spočítej ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛𝑖). 

5) Pokud je 𝑛𝑖 terminální označ ho jako VYŘEŠEN. 

 

Kód pro Zálohuj(n) je následující: 

1) Odstraň všechny špatné potomky 𝑛𝑖
′, pro které platí 𝑙(𝑛, 𝑛𝑖

′) + ℎ(𝑛𝑖
′) >

min
𝑛𝑖

[𝑙(𝑛, 𝑛𝑖) + ℎ𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑛𝑖)]. 

2) Pro všechny potomky 𝑛𝑖 uzlu 𝑛: 

a) Pokud (𝜀(𝑛𝑖) > 𝜀) 

i) 𝑓(𝑛𝑖) = 𝑔(𝑛𝑖) + 𝜀 ∗ ℎ(𝑛𝑖) 

ii) Pokud (𝑛𝑖 je terminální uzel): označ ho jako VYŘEŠEN. 

iii) Jinak ho označ jako NEVYŘEŠEN. 

3) Pokud má uzel 𝑛 množinu akcí 𝐴(𝑛) a několik potomků 𝑛𝑖 pak nastav 𝑎𝑤𝑖𝑛 =

arg min
𝑎∈𝐴(𝑛)

[𝑐𝑛(𝑎) + ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎) ∗ 𝑓(𝑛𝑖)𝑛𝑖

], je vybrána nejlepší akce 𝑎𝑤𝑖𝑛 uzlu 𝑛 (při 

remíze se přikloň k vyřešeným uzlům). Příslušný konektor je označen. 

4) 𝜀(𝑛) = 𝜀; 𝑔(𝑛) = 𝑐𝑛(𝑎𝑤𝑖𝑛) + ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎𝑤𝑖𝑛) ∗ 𝑔(𝑛𝑖)𝑛𝑖

; ℎ(𝑛) = ∑ 𝑝𝑛𝑛𝑖
(𝑎𝑤𝑖𝑛) ∗𝑛𝑖

ℎ(𝑛𝑖); 

5) 𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + 𝜀(𝑛) ∗ ℎ(𝑛); 

6) Pokud se změní hodnota 𝑔(𝑛) nebo ℎ(𝑛) nebo 𝑛 je označen jako VYŘEŠEN, proveď 

Zálohuj(𝑝𝑖) pro všechny rodiče 𝑝𝑖 uzlu 𝑛.
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4 IMPLEMENTACE ALGORITMŮ 

Hlavním cílem této diplomové práce je implementace vlastního algoritmu pro řešení 

problému hledání cesty v And/Or grafu a provedení porovnávacích experimentů. Pro 

implementaci a porovnávací experimenty je nejprve třeba vytvořit program, který by to 

umožňoval. Proto byl vytvořen program Path Finder. Jeho vzhled a tvorbu budou 

podrobněji popisovat následující podkapitoly. Dále bude v podkapitolách podrobněji 

popsána implementace algoritmů. 

4.1 Program Path Finder 

Program s názvem Path Finder pro implementaci algoritmů a jejich porovnání byl tvořen 

v jazyce C# pomocí aplikace Visual Studio 2017 s knihovnami WPF (windows 

presentation foundation). 

 

Obr. 10:  Okno programu Path Finder po spuštění 
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Po spuštění programu se otevře okno aplikace jako na obrázku 10. Z obrázku je 

patrné, že okno má tři záložky – Home, Statistics a Test. Záložka Home obsahuje prvky 

k vytvoření prostředí, ať už vlastního nebo náhodného, prvky ke změně velikosti 

prostředí, prvky k vybrání algoritmu a jeho spuštění a dále pak Text Block, který není na 

obrázku 10 vidět, a který slouží k výpisu základních informací po vyřešení problému 

hledání cesty. Záložka samozřejmě obsahuje i vizuální zobrazení vytvořeného prostředí 

(na obrázku 10 prázdné prostředí, tj. bez startu, cíle a překážek). 

V záložce Statistics, jak už napovídá název, je tabulka se statistikami 

z provedených výpočtů od spuštění aplikace (neobsahuje tedy statistiky celkové). 

Záložka Test slouží k urychlení provádění porovnávacích experimentů. 

4.2 Záložka Home 

Jak už bylo zmíněno výše, záložka Home slouží k tvorbě prostředí a jednotlivým řešením 

prohledávání s cílem nalezení nejkratší cesty. Záložka je rozdělena na dva sloupce a tři 

řádky, kde jen třetí řádek prvního sloupce je prázdný. Podrobnější popis jednotlivých 

komponent v záložce je proveden v následujících podkapitolách. 

4.2.1 Změna velikosti prostředí 

Rámeček s možnostmi ke změně velikosti prostředí je umístěn v prvním sloupci a prvním 

řádku záložky Home. Na obrázku 10 je tedy vlevo nahoře s nadpisem Map size. 

Změna velikosti prostředí je provedena pomocí 5 radiových tlačítek. Pokud 

uživatel klikne na jedno z tlačítek s určitou velikostí, například na tlačítko „15x15“, 

provede se změna velikosti okamžitě. Klikne-li uživatel na tlačítko „Custom“, zpřístupní 

se mu textové boxy s rozměry a potvrzovací tlačítko, dále si může uživatel pomocí těchto 

textových boxů s následným potvrzením tlačítkem Ok zvolit velikost prostředí sám. Po 

kliknutí na tlačítko „Ok“ zkontroluje program, jestli jsou rozměry v pořádku. Rozměry 

musí být celočíselné od 5x5 do 55x55. Dále je podmínka, že oba rozměry musí být liché 

kvůli generování náhodných map. Pokud jsou rozměry v pořádku, provede se změna 

velikosti prostředí. 

4.2.2 Náhodné generování prostředí 

Generování náhodného prostředí a jeho nastavení je umístěno v rámečku ve druhém 

sloupci a prvním řádku záložky Home s nadpisem Map generating. Tento rámeček je 

ukázán na obrázku 11. Rámeček kromě prvků ke generování náhodného prostředí a jeho 

nastavení dále obsahuje i tlačítka pro uložení a nahrání prostředí a tlačítko pro vytvoření 

prázdného prostředí. 
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Obr. 11:  Rámeček s generováním náhodného prostředí 

U generování náhodného prostředí je nastavení velmi jednoduché. Nastavuje se, 

jestli má generátor vytvářet i stochastické překážky, tj. překážky, které jsou s nějakou 

pravděpodobností neprůchozí. Tato pravděpodobnost, pokud je zaškrtnutý checkbox 

„Unknown obstacles“, je generována náhodně od 0,1 do 0,9. Zaškrtnutím checkboxu se 

zpřístupní text box, kde uživatel zadá počet stochastických překážek. Další nastavení 

zohledňuje polohu startu a cíle. Radiové tlačítko „Random“ volí náhodné umístění, 

„Custom“ naopak předem dané umístění. Umístění startu a cíle je zpřístupněno po 

zakliknutí tlačítka „Custom“. Generování mapy je následně provedeno po kliknutí na 

tlačítko „Generate“. Náhodné prostředí má velikost stejnou jako aktuální velikost 

prostředí. 

Vedle tlačítka pro vygenerování náhodného prostředí jsou dále tlačítka „Clear 

Map“, které smaže prostředí, tedy vytvoří nové prázdné prostředí s aktuální velikostí, 

„Load Map“ a „Save Map“. Ukládání mapy pomocí tlačítka „Save Map“ je provedeno 

pomocí vyskakovacího okna, kde si uživatel zvolí umístění uloženého souboru. Mapa je 

ukládána do csv souboru, který obsahuje velikost prostředí, matici vyjadřující rozmístění 

překážek, startu a cíle (0 – průchozí, 1 – překážka, 2 – stochastická překážka, 3 – start, 

4 – cíl) a matici pro pravděpodobnosti stochastických překážek. Nahrání mapy pomocí 

tlačítka „Load Map“ je stejně jako uložení provedeno pomocí vyskakovacího okna, kde 

uživatel zvolí dříve uložené prostředí v csv soubor. 

Algoritmus generování náhodného prostředí 

Algoritmus pro tvorbu náhodného prostředí je převzat z [23]. Postup je znázorněn na 

obrázku 12. Nejprve se vezme prázdné prostředí a na liché souřadnice (počítá-li se od 

nuly) se umístí dočasné značky (obrázek 12a). Náhodným výběrem se zvolí jedna z těchto 

dočasných značek, v které se opět náhodným výběrem zvolí směr (obrázek 12b). Tímto 

směrem se následně tvoří zeď překážek až po dosažení okraje, nebo jiné překážky 

(obrázek 12c). Algoritmus dále pokračuje znovu od výběru dočasné značky a směru 

(obrázek 12d a 12e). To se opakuje, dokud nejsou všechny dočasné značky přeměněny 

na překážky (obrázek 12f). Tím algoritmus z [23] končí. 

K tomuto algoritmu byly přidány další kroky k umožnění umístění startu, cíle 

a stochastických překážek. Nejdříve jsou umístěny start a cíl buď náhodně, nebo podle 

volby uživatele. Poté jsou přidávány stochastické překážky. Stochastické překážky se 

umísťují na překážky s náhodným výběrem a náhodným vygenerováním 

pravděpodobnosti neprůchodnosti. Pokud by se stochastické překážky umísťovaly na 

průchozí pole, mohlo by se stát, že by neexistovala trasa ze startu do cíle bez 

stochastických překážek. 
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Obr. 12:  Algoritmus generování náhodného prostředí [23] 

Na obrázku 13 je ukázka náhodně vygenerovaného prostředí pomocí výše 

zmíněného algoritmu. Prostředí má rozměry 17x19. Dále byl uživatelem zvolen počet 

stochastických překážek (10) a náhodné umístění startu a cíle. 

 

Obr. 13:  Náhodně vygenerované prostředí s 10 stochastickými překážkami a rozměry 17x19 s 

náhodným umístěním startu a cíle 

4.2.3 Ruční vytváření prostředí 

K ručnímu vytváření prostředí slouží pět tlačítek po rámečkem pro náhodné generování 

prostředí. Přesněji to jsou tlačítka: „Start“, „Goal“, „Obstacle“, „Unknown“ 

a „Traversable“. Těchto pět tlačítek funguje jako radiová tlačítka, tedy pouze jedno může 
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být zakliknuto v daný moment. Stisknutím těchto tlačítek se však jen volí typ pole, a to 

následujícím způsobem: Start – volba startovní pozice, Goal – volba konečné pozice, 

Obstacle – volba překážky, Unknown – volba stochastické překážky a Traversable – 

volba průchozího pole. Po zvolení typu pole (pole „Traversable“ je zvoleno po spuštění 

programu) se umisťují pole kliknutím na tlačítko v mřížce prostředí. Jak je vidět na 

obrázku 13, překážky jsou vykresleny černě, start modře, cíl červeně, průchozí pole světle 

šedě a stochastická překážka tmavě šedě s vyčíslenou pravděpodobností neprůchodnosti. 

Výchozí pravděpodobnost stochastické překážky je nastavena na 0,5. Pro změnu 

pravděpodobnosti stochastické překážky je potřeba mít zakliknuté tlačítko „Unknown“ 

a následně provést dvojklik na požadované pole, poté se ve vyskakovacím okně zvolí 

pravděpodobnost. Vyskakovací okno je zobrazeno na obrázku 14. 

 

Obr. 14:  Vyskakovací okno pro volbu pravděpodobnosti neprůchodnosti stochastické překážky 

4.2.4 Plánování cesty 

Volby plánování cesty jsou umístěné v rámečku v prvním sloupci a druhém řádku 

záložky Home. Hlavní volbou je výběr algoritmu pro výpočet pomocí pěti rádiových 

tlačítek. V nabídce jsou algoritmy A*, dvě verze AO*, CAO* a DCAO*. Pro lepší verzi 

algoritmu AO* a algoritmy CAO* a DCAO* je dále možno zvolit, jestli bude vybraný 

algoritmus prohledávat všechny stochastické překážky, nebo jen ty „důležité“ (podrobněji 

vysvětleno v kapitole 4.5 Implementované algoritmy). Pro algoritmus DCAO* je dále 

umožněno zvolit sekvenci vah. Tato sekvence musí být samozřejmě klesající 

s podmínkou, že poslední váha musí být alespoň rovna jedné. 

Hledání cesty se provede tlačítkem „Solve“. Po spuštění výpočtu vyskočí okno, 

které značí, že algoritmus běží a cesta se propočítává. Ve vyskakovacím okně lze 

tlačítkem „Cancel“ přerušit výpočet. 

Po vypočtení cesty se automaticky vykreslí trasa ze startu do cíle. Nachází-li se 

na trase vyhodnocení stochastické překážky, průchodnost se vyhodnotí se stejnou 

pravděpodobností, jakou je překážka označena, a pole je barevně označeno podle toho, 

jestli je daná stochastická překážka průchozí, či nikoli. To lze vidět na obrázku 15. Dále 

se v rámečku objevila tlačítka, která umožňují změnu průchodnosti vyhodnocených 

stochastických překážek. Tlačítka jsou ve stejném pořadí, jako jsou jejich přidružené 

stochastické překážky vyhodnocovány na vykreslené trase. Po kliknutí například na 

tlačítko „[11,5] – 0,3“ se vykreslí nová trasa tak, že trasa po změněnou stochastickou 

překážku je stejná a pokračuje trasou s průchozí stochastickou překážkou. Tlačítko 
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„Print Again“ slouží k vykreslení nové trasy. Vyhodnocení stochastických překážek na 

nové trase je provedeno znovu.  

 

Obr. 15:  Vypočtená trasa algoritmem DCAO* v prostředí z obrázku 13 

Na obrázku 15 lze také vidět výpis základních informací k výpočtu do textového 

bloku. Tyto základní informace obsahují čas výpočtu, délku předpokládané trasy 

a u druhé verze AO*, CAO* a DCAO* také skutečnou délku trasy. 

4.3 Záložka Statistics 

V záložce Statistics jsou zapsány statistiky z provedených výpočtů od spuštění programu. 

Každý zápis zapsaný v tabulce má minimálně 5 sloupců – označení mapy, algoritmu 

provádějícího výpočet, čas výpočtu, předpokládanou délku trasy a počet expandovaných 

uzlů. U lepší verze AO*, CAO* a DCAO* jsou dále skutečná délka trasy, počet 

vyhodnocení stochastických překážek na trase a počet stochastických překážek 

vyhodnocených jako neprůchozí. 

Na obrázku 16 je otevřená záložka Statistics, na které je vidět, že proběhlo 6 

výpočtů. První 4 výpočty jsou provedeny v odlišném prostředí než zbylé 2. Z toho je tedy 

patrné, že označení mapy slouží při porovnávání více výpočtů k jistému odlišení. Jelikož 

ale není vzhled mapy uchováván v paměti, považuje se za změnu jakákoliv úprava mapy, 

i s následným navrácením do původního stavu. Při jednotlivých výpočtech ze záložky 

Home jsou mapy označeny číslicemi. Při testování se mapy označují jasným kódem, 
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jelikož je možnost průběžného ukládání map. U algoritmu DCAO* je vždy označení 

„DCAO*“, tedy pokud se změní sekvence vah, není tato změna ve statistikách zahrnuta.  

 

Obr. 16:  Záložka Statistics 

Pod prostorem pro tabulku jsou 2 tlačítka pro uložení a vymazání statistik. 

Statistiky jsou ukládány do csv souboru i s nadpisy jednotlivých sloupců. Ukládání 

probíhá stejně jako u ukládání map přes vyskakovací okno, v kterém si uživatel zvolí 

umístění souboru. 

4.4 Záložka Test 

Záložka Test usnadňuje provádění porovnávacích experimentů. Jak je vidět na obrázku 

17, vypadá podobně jako záložka Home. Volba velikosti mapy a možnosti náhodného 

prostředí jsou zde téměř totožné se záložkou Home. Změna je v tom, že zmizela všechna 

tlačítka pro potvrzení velikosti, vygenerování mapy, uložení atd. Ve volbě algoritmů jsou 

místo rádiových tlačítek check boxy, jelikož je zamýšleno testovat více algoritmů 

najednou. Nejvýraznější změna je ve výměně vizualizace prostředí za rámeček s volbou 

možností testování. Je zde volba, kolikrát chce uživatel provést opakování, jestli chce 

ukládat všechny mapy prostředí a statistiky po testu, dále jestli chce vymazat statistiky 

před započetím testu a kam mají být soubory uloženy. Volba umístění je prováděna opět 
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pomocí vyskakovacího okna, ale jelikož v použitém SaveFileDialogu od Microsoftu není 

možnost výběru složky, chce-li uživatel uložit cestu do umístění, kde se právě 

v průzkumníku nachází, musí jako název souboru uvést „select.this.directory“, nebo 

název složky, kterou si přeje vytvořit. Pokud chce uživatel testovat více sekvencí vah 

u algoritmu DCAO*, může použít až 5 rozdílných sekvencí. 

 

Obr. 17:  Záložka Test 

Algoritmus testování je následující: Program si nejdříve ověří všechny zadané 

hodnoty uživatelem a případně smaže statistiky. Zobrazí se vyskakovací okno s možností 

přerušení testování. Poté provede následující smyčku tolikrát, kolikrát zadal uživatel: 

Vygeneruje nové náhodné prostředí podle pokynů. Uloží ho do csv souboru do zadané 

složky, je-li zaškrtnuta možnost „Save maps“. U tohoto prostředí postupně spočítá 

zvolenými algoritmy problém hledání nejkratší cesty. Je-li zvoleno více sekvencí vah 

u algoritmu DCAO* jsou provedeny postupně výpočty pro každou sekvenci. Po výpočtu 

každého algoritmu zapíše informace do statistik. Po provedení každé smyčky jsou 

statistiky uloženy do csv souboru. Po dokončení všech smyček zmizí vyskakovací okno 

s možností přerušení testování. 
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4.5 Implementované algoritmy 

Jak již bylo zmíněno výše a je i vidět z obrázků 10, 15 a 17 je na výběr z 5 algoritmů, a to 

z A*, dvou verzí AO*, CAO* a DCAO*. 

U všech implementovaných algoritmů je povolen postup 8 směry – na 

vizualizovaném prostředí vodorovně, svisle a diagonálně. Dále platí, že postup o jedno 

políčko vodorovně nebo svisle se počítá za vzdálenost 1, posun diagonálně se pak rovná 

vzdálenosti √2. Samozřejmostí je, že nelze postupovat směrem, ve kterém se nachází 

překážka. Nelze postupovat ani diagonálním směrem, pokud se v horizontálním nebo 

vertikálním směru nachází překážka. To znamená, že nelze postupovat přes roh překážky. 

U všech implementovaných algoritmů, které hledají trasu přes stochastické 

překážky, tedy všechny kromě A*, je cena za vyhodnocení stochastické překážky nulová. 

Dále je u všech implementovaných algoritmů nastavený maximální čas výpočtu 

1 hodina. Není-li do této doby nalezeno řešení problému hledání cesty, je řešení ukončeno 

a považováno za neúspěšné. 

4.5.1 A* 

Algoritmus A* implementovaný v programu Path Finder je v běžném provedení 

s množinami otevřených a uzavřených uzlů. 

Pokud je použit algoritmus A* k hledání cesty v prostředí se stochastickými 

překážkami, bere algoritmus tyto stochastické překážky jako neprůchozí. Dále je použit 

algoritmus A* k heuristickému odhadu u ostatních algoritmů, při kterém ale bere 

nevyhodnocené stochastické překážky jako průchozí. 

4.5.2 AO* 

Jak už bylo několikrát zmíněno výše, jsou implementovány 2 verze algoritmu AO*. Je to 

z toho důvodu, že nejdřív byl implementován algoritmus, který prohledává celý prostor, 

který se později při složitějších prostředích ukázal býti velmi pomalý. Proto byla poté 

navržena druhá verze AO*, která prohledává jen stochastické překážky s cílovým bodem, 

mezi kterými je použit algoritmus A*. 

Jelikož byla první verze vyvinuta dříve a ani není později použita v porovnávacích 

experimentech, nebyly do ní některé funkce později přidávány jako například změna 

výsledku vyhodnocení stochastických překážek nebo počítání skutečné délky trasy 

s počtem stochastických překážek na cestě. Také se chová při vyhodnocování 

stochastických překážek jinak než další algoritmy. Pokud se vyhodnocuje stochastická 

překážka, vzniknuvší průchozí uzel se nachází už na této stochastické překážce. To 

v důsledku znamená, že pokud je stochastická překážka vyhodnocena jako průchozí, musí 

cesta přes tuto překážku procházet. 

V druhé verzi AO* se při vyhodnocení stochastické překážky zůstává na místě, ať 

už je výsledek jakýkoli. To zpřístupňuje možnost jít přes roh stochastické překážky, je-li 

průchozí. Jak bylo zmíněno v podkapitole 4.2.4 Plánování cesty, lze si zvolit, jestli 

algoritmus bude prohledávat všechny stochastické překážky, nebo jenom ty „důležité“. 
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Pro výběr „důležitých“ stochastických překážek je použit pozměněný algoritmus extrakce 

zúžených bodů z [24]. Tento algoritmus je následující: 

1) Nejprve se v prohledávaném prostředí nastaví všechny stochastické překážky jako 

průchozí. Použitím algoritmu D* se najde optimální trasa z počátečního do 

koncového bodu. Pokud se na cestě nachází stochastické překážky zaznamenají se do 

fronty 𝑃. 

2) Dokud jsou ve frontě 𝑃 stochastické překážky: 

a) Přeplánuj cestu ze stochastické překážky do cíle: Smaž první stochastickou 

překážku z fronty 𝑃 a nastav ji jako neprůchozí. Použij D* k nalezení nové trasy 

do cíle z uzlu, který předchází na původní trase stochastické překážce. 

b) Zaznamenej nové stochastické překážky na trase: Přidej všechny stochastické 

překážky na nové trase do fronty P. 

3) Vrať všechny zaznamenané stochastické překážky. 

 

Pro prohledávání pouze „důležitých“ stochastických překážek je použit lehce 

upravený algoritmus vypsaný výše. Pro hledání trasy je použit místo D* už 

implementovaný algoritmus A*. Dále v kroku 2a se nová trasa nehledá z buňky 

nacházející se na trase před stochastickou překážkou, nýbrž od předchozí stochastické 

překážky. Není-li na trase už žádná stochastická překážka plánuje se nová trasa 

z počátečního bodu. Důvodem je, že ne vždy byl tento algoritmus extrakce optimální. Na 

obrázku 18 je ukázáno prostředí, kde tomu tak je. Nejkratší trasa je přes stochastické 

překážky s pravděpodobnostmi 0,5. Při změně spodní překážky s pravděpodobností 0,5 

se nová trasa z políčka předcházející této stochastické překážce (označeného černou 

tečkou) vytvoří rovnou do cíle. Tím pádem po dokončení celého algoritmu budou za 

„důležité“ považovány jen stochastické překážky s pravděpodobnostmi 0,5, přitom 

optimální trasa, když je první stochastická překážka vyhodnocena jako průchozí, je přes 

stochastickou překážku s pravděpodobností 0,1. Tato překážka je s výše zmíněnou 

změnou zahrnuta do „důležitých“. 

 

Obr. 18:  Příklad prostředí pro změnu původního algoritmu extrakce zúžených bodů 
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Upravený algoritmus ale stále není vždy optimální. Pokud nejkratší cesta prochází 

přes roh stochastické překážky, není tato překážka zahrnuta, jelikož se nenachází na dané 

trase. Docílí se toho, že je tato překážka obejita místo toho, aby byla vyhodnocena 

a v případě průchodnosti šla cesta přes roh této průchozí překážky. 

4.5.3 CAO* a DCAO* 

Pro CAO* a DCAO* platí stejné podmínky o průchodu grafem jako u druhé verze 

algoritmu AO*. Prohledávají jen stochastické překážky a cílový bod a mezi nimi je použit 

algoritmus A*. Stejně jako u druhé verze AO* je možné si zvolit prohledávání všech 

stochastický překážek, nebo jen těch „důležitých“. 

Algoritmus CAO* v originální verzi používá pro určení horní meze dva způsoby. 

Prvním z nich je nejkratší možná cesta z uzlu do cíle s použitím jen průchozích uzlů 

(vyhýbá se nevyhodnoceným stochastickým překážkám) a druhým je použitím algoritmu 

DT [20]. V implementovaném CAO* je použit jen první způsob, který je vypočítán 

pomocí algoritmu A*. 

Čím se implementovaná verze algoritmu CAO* dále liší od originální verze je, že 

při expanzi OR uzlu přidává do grafu 𝐺 všechny potomky a odstraňuje ty špatné až při 

zpětné propagaci. 

Jelikož není při řešení omezen počet vyhodnocení stochastických překážek, není 

v implementované verzi zahrnuta funkce, která za předpokladu, že zbývá jediné 

vyhodnocení stochastické překážky, vypočítá skutečné ohodnocení příslušného uzlu a 

označí ho jako terminální. 

Implementovaný algoritmus DCAO* je založen na implementovaném CAO*, 

a proto jsou výše zmíněné vlastnosti pro oba algoritmy stejné. 

Implementace algoritmu CAO* není tedy dokonalá a dala by se vylepšit, ale 

jelikož algoritmus DCAO* vychází z algoritmu CAO*, a oba jsou v programu Path 

Finder naimplementovány se stejnými odlišnostmi od původní verze, lze považovat 

výsledky z porovnávacích experimentů v další kapitole za adekvátní. 
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 

Jedním z cílů této diplomové práce je provést porovnávací experimenty implementova-

ných algoritmů. V této kapitole jsou ukázány nejdříve statistiky z experimentů pro výběr 

sekvencí vah algoritmu DCAO*. A poté jsou ukázány a zhodnoceny porovnávací 

experimenty implementovaných algoritmů. Porovnávací experimenty byly prováděny ve 

dvou fázích. Obě pracovaly s náhodně generovaným prostředím velikosti 17x19. První 

fáze experimentů ale obsahovala prostředí s 10 stochastickými překážkami 

a prohledávaly se všechny stochastické překážky, zatímco v druhé fázi obsahovalo 

prostředí 15 stochastických překážek a prohledávaly se jen „důležité“ stochastické 

překážky. 

Všechny experimenty se prováděly pomocí testovací funkce v programu Path 

Finder. K testování byl použit notebook HP ProBook 450 G4 s procesorem Intel Core i7-

7500U a RAM pamětí 8GB. Statistiky a případně i mapy prostředí uložené v csv 

souborech jsou obsahem přílohy. 

5.1 Sekvence vah algoritmu DCAO* 

Jelikož algoritmus čerpá z algoritmu DAO* a přebírá jeho vlastnost, se kterou je 

heuristický odhad vynásoben inflačním faktorem, který je postupně snižován, je potřeba 

si zvolit nějakou hodnotu počátečního inflačního faktoru. V [21] je doporučená počáteční 

hodnota inflačního faktoru 3-10. 

V tomto experimentu se porovnává vliv inflačního faktoru na to, jestli nalezená 

cesta putuje přes nějaké stochastické překážky, či nikoli. Cílem tohoto experimentu bylo 

získání informací pro určení hodnoty počátečního inflačního faktoru. 

Při testování bylo nastavené generování náhodného prostředí s rozměry 17x19. 

Start byl umístěn na pozici [0, 0] a cíl na pozici [16,18]. Start a cíl byly tedy umístěny do 

rohů naproti sobě. Prohledávaly se všechny překážky. K výpočtům byl určen jen 

algoritmus DCAO* s 5 různými sekvencemi, které ovšem obsahovaly pouze jedno číslo. 

Jednalo se tak vlastně o vážený CAO*. Inflační faktory byly zvoleny 5, 3, 2, 1,5 a 1,25. 

Mapy se u tohoto experimentu neukládaly. 

 

Inflační 

faktor 

Bez stochastických 

překážek 

% 

5 50 100 

3 49 98 

2 46 92 

1,5 41 82 

1,25 30 60 

Tab. 1:  Testování vlivu inflačního faktoru s 10 stochastickými překážkami 
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Testování proběhlo dvakrát. První test měl 50 opakování a 10 stochastických 

překážek. Druhý 20 opakování a 15 stochastických překážek. 

 

Inflační faktor Bez stochastických 

překážek 

% 

5 20 100 

3 20 100 

2 18 90 

1,5 16 80 

1,25 10 50 

Tab. 2:  Testování vlivu inflačního faktoru s 15 stochastickými překážkami 

Z tabulky 1 a 2 je vidět, že algoritmus DCAO* s inflačním faktorem 5 našel trasu 

vždy bez stochastických překážek. U inflačního faktoru 3 byla cesta stejná až na jedinou 

výjimku. Při použití inflačního faktoru 2 byl zhruba ze čtyř pětin výsledek stejný. 

Z dosažených výsledků je tedy vidět, že při použití inflačního faktoru 2 a většího 

je téměř vždy cesta bez stochastických hran. Pro další testování s přihlédnutím 

k dosaženým výsledkům byly určeny sekvence vah s počátečním inflačním faktorem 1,5 

a 1,25. 

5.2 Prostředí s 10 stochastickými překážkami 

První fáze porovnávacích experimentů byla prováděna na náhodně generovaných 

prostředích o rozměrech 17x19 s 10 stochastickými překážkami. Startovní a cílový bod 

byly opět umístěny do protějších rohů (se souřadnicemi [0, 0] a [16,18] ). Prohledávání 

bylo zvoleno pro všechny stochastické překážky. Algoritmy použité pro tyto experimenty 

byly A*, lepší verze AO*, CAO* a 2x DCAO* se sekvencemi 

[1,5;  1,4;  1,3;  1,2;  1,1;  1] a [1,25; 1,2; 1,15; 1,1; 1,05; 1]. 

Uložené mapy a statistiky z testů jsou v příloze této diplomové práce. Všechny 

statistiky z provedených experimentů z této fáze jsou také sloučeny do jediného souboru 

s názvem Statistika-17x19-10-all.csv. 

Bylo provedeno celkem 182 testů s podmínkami popsanými výše. 

V tabulce 3 jsou výsledky z první fáze porovnávacích experimentů. Při porovnání 

časů lze jasně vidět, že algoritmus A* je velmi rychlý. Průměr výpočtového času není ani 

milisekunda. Má ale o dost snazší úkol než ostatní algoritmy. Zvláštní je, že algoritmus 

CAO* je podle výsledků pomalejší než AO*. To by podle výsledků představených v [6] 

mělo být naopak, a to výrazně v prospěch algoritmu CAO*. Předpoklad pro toto chování 

je nedokonalá implementace algoritmu CAO*. Jelikož ale hlavní cíl bylo zrychlit 

algoritmus CAO*, z kterého DCAO* vychází, a oba mají stejné nedokonalosti v rámci 

implementace, lze alespoň zčásti předpokládat, že by se dokonale implementované 

algoritmy CAO* a DCAO* chovaly podobně. Proto je pozitivní, že algoritmus DCAO* 
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řeší problém v průměru o cca 25 % rychleji než CAO*. DCAO* s počátečním inflačním 

faktorem 1,5 je rychlejší v průměru o necelých 29 % a s počátečním inflačním faktorem 

1,25 o necelých 21 %. Rychlost je zapříčiněna množstvím expandovaných uzlů, kterých 

je v případě DCAO* o 20 % v průměru méně než u CAO*. 

Bohužel však není algoritmus DCAO* vždy optimální. Ze 182 provedených testů 

nebyl algoritmus DCAO* s počátečním inflačním faktorem 1,5 optimální šestnáctkrát 

a s počátečním inflačním faktorem 1,25 jedenáctkrát. Délka u tras, které nebyly 

optimální, byla v průměru jen o 0,51 % delší než v případě optimální trasy. 

 
 

A* AO* CAO* DCAO* - 1,5 DCAO* - 1,25 

Čas [s] 

min 0,000 0,005 0,011 0,012 0,011 

max 0,003 1011,373 1097,290 673,434 927,510 

průměr 0,00033 14,5865 18,48431 13,18597 14,62668 

Optimálnost [%] 

 100 100 100 91,2 94,0 

Expandované uzly [-] 

min 33 2 11 11 11 

max 177 533763 62886 46842 46523 

průměr 121,8 5670,4 2351,9 1873,4 1890,1 

Tab. 3:  Test prostředí s 10 stochastickými překážkami a prohledáváním všech uzlů 

 

Obr. 19:  Trasa mapy Test9_6_13_35_51Map7 vypočítaná algoritmem DCAO* 

Na obrázku 19 je ukázáno prostředí, u kterého došlo k největšímu zrychlení oproti 

AO* i CAO*. Je zde i vykreslena trasa vypočítaná algoritmem DCAO* s počátečním 

inflačním faktorem 1,25. Výpočet tímto algoritmem byl optimální a trval 70,321 sekund 

s předpokládanou délkou trasy 62,23. DCAO* s počátečním inflačním faktorem 1,5 nebyl 
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optimální, jelikož předpokládaná trasa měla délku 62,54, ale výpočet trval pouhých 

21,316 sekund. Algoritmus CAO* zvládl výpočet za 127,89 sekund a AO* za 231,946 

sekund. DCAO* zkrátil dobu na 17 % výpočtového času CAO* při neoptimálním 

výpočtu a na 55 % při optimálním. 

5.3 Prostředí s 15 stochastickými překážkami 

Druhá fáze porovnávacích experimentů běžela za podobných podmínek jako v první fázi. 

Změněno bylo pouze prohledávání ze všech překážek na „důležité“, bylo přidáno 5 

stochastických překážek a přidán výpočet algoritmem DCAO* se sekvencí vah 

[1,05; 1,04; 1,03; 1,02; 1,01; 1]. 

Uložené mapy a statistiky z testů jsou opět v příloze této diplomové práce. 

Všechny statistiky z provedených experimentů z této fáze jsou také sloučeny do jediného 

souboru s názvem Statistika-17x19-15-important.csv. 

V této fázi bylo provedeno 54 testů. 

 
 

A* AO* CAO* DCAO*1,5 DCAO*1,25 DCAO*1,05 

Čas [s] 

min 0,000 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 

max 0,002 302,782 225,128 139,451 147,033 164,56 

průměr 0,00046 19,41398 16,09546 11,81574 11,75089 13,11319 

Optimálnost [%] 

 100 100 100 90,7 87,0 98,1 

Expandované uzly [-] 

min 38 2 1 1 1 1 

max 176 71495 31784 21584 21311 23937 

průměr 122,1 5222,3 2486,9 1988,6 1996,9 2153,8 

Tab. 4:   Test prostředí s 15 stochastickými překážkami a prohledáváním jen „důležitých“ uzlů 

V tabulce 4 jsou výsledky z druhé fáze porovnávacích experimentů. Lze vidět, že 

při prohledávání jen „důležitých“ stochastických překážek je už algoritmus CAO* 

v průměru rychlejší než algoritmus AO*. Algoritmus DCAO* opět urychluje CAO*. 

Průměrně je to zrychlení výpočtu o 24 %. 

Výpočet i v případě 15 stochastických překážek v prostředí není vždy optimální. 

Algoritmus DCAO* s počátečním inflačním faktorem 1,5 nebyl optimální pětkrát, 

s počátečním inflačním faktorem 1,25 sedmkrát a s počátečním inflačním faktorem 1,05 

jednou. Nebyl-li výpočet optimální, lišila se délka očekávané trasy v průměru o 0,4 % od 

délky očekávané trasy v optimálním případě.  

Rozdíl v minimálním počtů expandovaných uzlů je způsoben tím, že algoritmus 

AO* počítá do expandovaných uzlů i cílový bod, kdežto CAO* a DCAO* cílový bod 

jako expandovaný nepočítají. 
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Obr. 20:  Trasa mapy Test10_6_8_58_27Map1 vypočítaná algoritmem DCAO* 

Na obrázku 20 je ukázka prostředí s vykreslenou optimální trasou z druhé fáze 

porovnávacích experimentů. Algoritmy prohledávaly 9 stochastických překážek plus 

cílový bod. AO* dospělo k řešení v čase 302,782s, CAO* v čase 190,198s a DCAO* 

s časy 134,198s, 143,358s a 164,560s s počátečními inflačními faktory 1,5, 1,25 a 1,05. 

Algoritmus CAO* tedy dosáhl výsledku v 63 % výpočtového času algoritmu AO*. 

Algoritmus DCAO* zkrátil čas algoritmu CAO* v průměru na 77,5 %. Všechny 

vypočtené trasy byly v tomto případě optimální. 

5.4 Shrnutí výsledků 

Porovnávací experimenty podle dosažených výsledků dopadly pozitivně. Algoritmus 

DCAO* je v průměru o 25 % rychlejší než algoritmus CAO*. Není však vždy optimální, 

ale není-li optimální, liší se délka očekávané trasy v průměru o méně než 0,5 % od 

optimální délky očekávané trasy. Pro dosažení optimálního řešení lze použít jinou 

sekvenci vah. 

Lepších výsledků dosahovaly algoritmy CAO* a DCAO* oproti AO* v případě, 

kdy se neprohledávaly všechny stochastické překážky, ale jen ty „důležité“. Příčinou je 

pravděpodobně automatické expandovaní AND uzlů. To v případě stochastických 

překážek, které jsou úplně mimo optimální trasu, přidává zbytečný výpočetní čas navíc. 

Algoritmus DCAO* urychloval algoritmus CAO* obdobně v obou případech 

prohledávání stochastických překážek. 





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

 

61 

 

6 ZÁVĚR   

Tato diplomová práce se zaměřuje na problém hledání cesty v neurčitém prostředí. 

Hlavními cíli bylo charakterizovat problém plánování cesty v neurčitém prostředí 

a vypracovat přehled existujících metod řešení se zaměřením na metody typu AO*, 

navrhnout a implementovat metodu řešení založenou na prohledávání And/Or grafu 

a poté provést srovnávací experimenty. 

V první části této diplomové práce je charakterizováno neurčité prostředí. Poté je 

popsán problém kanadského cestujícího, na který se dále diplomová práce zaměřuje. 

Jedná se o situaci, kdy rozhodovací agent, například v podobě robota, zná mapu prostředí, 

ale některé úseky mohou být s předem danou pravděpodobností zablokovány. Jestli je 

daný úsek zablokován, zjistí rozhodovací agent, až jakmile dorazí na začátek tohoto 

úseku. Poté jsou objasněny způsoby řešení problému kanadského cestujícího s následným 

popsáním jednotlivých metod řešení založené na algoritmu AO*. 

V další části diplomové práce je představen algoritmus, který spojuje algoritmy 

CAO* a DAO*. Podle nich je také pojmenován DCAO*, což je zkratkou pro dynamický 

AO* s mezipamětí. Jedná se o algoritmus CAO*, který si od algoritmu DAO* přebírá 

vlastnost použití váženého heuristického ohodnocení s postupnou změnou váhy. 

Pro provedení ověřovacích a srovnávacích experimentů byl vytvořen simulační 

program Path Finder. Prostředí je provedeno pomocí 2D mřížky, ve které každá buňka 

představuje možnou pozici rozhodovacího agenta. Program umožňuje tvorbu prostředí 

ručně i náhodným vygenerováním. Rozhodovací agent se mřížkou může pohybovat 8 

směry. Program obsahuje nástroj pro provedení experimentů se zaznamenanými 

statistikami. Informace o programu Path Finder a o implementaci algoritmů jsou sepsány 

ve třetí části diplomové práce. 

Závěrečná část obsahuje výsledky z provedených experimentů. Bylo provedeno 

porovnání algoritmů A*, AO*, CAO* a DCAO*. Dosažené výsledky algoritmu DCAO* 

jsou pozitivní, jelikož časy výpočtů algoritmu DCAO* jsou v průměru o 25 % kratší než 

u algoritmu CAO*. Algoritmus DCAO* však není vždy optimální. Celková úspěšnost 

algoritmu DCAO* je přes 92 % a v případě neoptimálního řešení se od optimálního liší 

v průměru o méně než 0,5 % předpokládané délky trasy. Jelikož ale algoritmus DCAO* 

spojuje dva algoritmy, které jsou vždy optimální, měl by být také optimální. Hlavní 

problém bude nejspíše v nedokonalé implementaci. V implementaci algoritmů je tedy 

dále prostor pro zlepšení. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

• Složka s uloženými mapami a statistikami z porovnávacích experimentů 

• Složka s celým řešením programu Path Finder z Visual Studio 2017 


