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Abstract
The problem of pirate attacks against merchant vessels is a vital current issue that still
plagues the shipping industry. The effort to minimize this threat gives rise to a variety of
security measure proposals. However, it is unthinkable to test these measures in the real
world. Instead, computer simulations can be used. This means that it is necessary to obtain
a reliable model of the real–time situations. There is the problem of the absence of expert
knowledge, especially when trying to simulate the behavior of maritime pirates. One of the
solutions is to create a model of behavior of an entity using machine learning algorithms.
Reinforcement learning algorithms improves responses of a model based on rewards received
by trial–and–error. This principle imitates human learning and is therefore applicable to
pirates. The aim of this work was to design such a model of pirate which learns to locate
the places where it receives rewards (due to an attack on transport ship) and to avoid
places where it receives a penalty (due to being captured by a patrol). Its integration into
a simulation platform, which is referred to as AgentC, and its evaluation on a set of test
scenarios has followed. The experiments have indicated that this model is able to achieve
the desired success rate and therefore it can be used in situations where the necessary data
for the design of a rule–based agent is missing.

Abstrakt
Pirátské útoky na obchodní lodě jsou stále aktuálním problémem, který zásadně negativně postihuje lodní dopravu. Při snaze tuto hrozbu minimalizovat vzniká řada návrhů
bezpečnostních opatření. Je však nemyslitelné tato opatření testovat v reálném provozu. Nabízí se proto využití počítačových simulací. To znamená, že je třeba získat věrohodný model
skutečné situace. Problémem však může být nedostatek expertních znalostí, a to zejména při
snaze simulovat chování námořních pirátů. Jednou z možností, jak vytvořit model chování
nějaké entity, je použití algoritmů strojového učení. Učení s posilováním zlepšuje odezvu
modelu na základě odměn získaných metodou pokus–omyl. Tento princip imituje učení lidí,
a je tedy použitelný i pro piráty. Cílem této práce bylo navržení takového modelu piráta,
který se učí lokalizovat místa, v nichž dostává odměnu (za útok na dopravní loď), a vyhýbat
se místům, kde dostává trest (za polapení hlídkou). Následně byla provedena jeho integrace
do simulační platformy AgentC a evaluace na sadě testovacích scénářů. Z experimentů vyplynulo, že tento model je schopen dosáhnout požadované úspěšnosti a může tedy být použit
v situacích, kdy nejsou k dispozici data potřebná pro návrh pravidly řízeného agenta.
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Kapitola 1

Úvod
Jedním z aktuálních světových problémů je vzrůstající množství pirátských útoků na
námořní lodě. Nejrizikovější oblastí je okolí Somálska1 , kde bylo v roce 2011 hlášeno 237
z celkových 439 útoků [1]. 470 uneseným členům posádek byla způsobena fyzická nebo psychická újma a podle [2] se celkové náklady spojené s pirátstvím v této oblasti pohybují
mezi 6 a 7 miliardami dolarů. Kromě zdraví posádek lodí tato situace primárně ohrožuje
celosvětový obchod, poněvadž pirátské útoky jsou vedeny zejména proti lodím, které převáží obchodní zboží. Dříve se piráti soustředili na Adenský záliv a pobřežní vody Somálska.
V posledních letech se — díky některým opatřením a lepší výbavě útočníků — útoky přesouvají do Indického oceánu, jehož enormní rozloha hatí snahy o opakované použití technik
fungujících při obraně zálivu [3].
Návrh a validace efektivních protiopatření si tak žádá použití pokročilých metod, které
dovolí odhadnout úspěšnost navržených bezpečnostních kroků. Příkladem takové metody je
počítačová simulace. Pro vytvoření věrného simulačního modelu je však třeba získat popis
chování modelovaných obchodních, pirátských a vojenských lodí. V současnosti lze získat
data o trajektoriích dopravních lodí a místech, v nichž došlo k útoku2 (jako např. [5]).
Model získaný založený na těchto historických údajích ale není schopen reagovat na změny
v námořním provozu.
Pro modelování adaptivních autonomních agentů se typicky používají metody strojového
učení [6]. Strojové učení je odvětví umělé inteligence zabývající se vývojem algoritmů, které
zlepšují své chování na základě získávaných znalostí a zkušeností. Sem patří i algoritmy,
které v různých situacích metodou pokus–omyl zkouší, která reakce je nejvhodnější. Za každý
takový pokus očekávají ohodnocení (odměnu, resp. trest), které říká, jak dobře zvolily. Takový
přístup, zvaný učení s posilováním (reinforcement learning), lze často identifikovat i u lidí
a zvířat.
Učení s posilováním je velmi robustní metodou řešení úloh, pro něž lze ohodnotit kvalitu získaného řešení, ale je příliš náročné (nebo nemožné) popsat strategii tvorby takového
řešení. Proto se tyto algoritmy už desítky let aplikují na problémy z nejrůznějších oblastí.
1

Oblast Adenského zálivu, Rudého moře, Arabského moře, Ománu a Indického oceánu.
Ne všechny pirátské útoky bývají hlášeny. Jednak se společnosti obávají navýšení pojistného a jednak
zvýšení počtu útoků na jejich lodě, například kvůli odhalení ochoty platit výkupné [4]. Díky tomu mohou
být takové seznamy zkreslené.
2
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Z těch současnějších lze například zmínit použití učícího algoritmu v proměnných dopravních značkách v simulátoru provozu, jejichž cílem bylo směrovat vozidla po alternativních
trasách tak, aby zajistily větší plynulost provozu [7]. Dalším příkladem je návrh adaptivního
rozhraní mezi mozkem a protetickou pomůckou včetně experimentu na potkanech [8]. Učení
s posilováním bylo například také použito v humanoidním robotu, jenž se snažil vystoupat
po schodech [9].
Díky tomu jak tyto algoritmy pracují (pokus–omyl a odměna), jsou přirozeně použitelné
i na úlohy z oblasti her. Hra je takový problém, v němž se více jedinců tvořících rozhodnutí
snaží dosáhnout svých cílů. Tito hráči typicky buď spolupracují, nebo si navzájem oponují.
Množina možných strategií hráčů — tj. preferencí k volbě některých posloupností reakcí —
je vymezena pravidly hry. Po skončení hry zpravidla následuje ocenění účastníků v závislosti
na tom, jak daleko jsou od dosažení svého cíle. Hráčovo chování se pak často vypočítává
pomocí metod teorie her, jako je tomu například v [3]. Další variantou je udržovat si sadu
možných strategií, identifikovat, kterou z nich používá protihráč a která je proti ní úspěšná.
Carmel a Markovitch popisují metodu učení oponentovy strategie, proti níž pak počítají
optimální strategii [10].
I v oblasti her našlo učení s posilováním své uplatnění. Ukázalo se, že je vhodné například
kvůli tomu, že umožňuje vytvořit robustní strategii i proti velmi sofistikovaným oponentům,
a to i v nedeterministickém a dynamickém prostředí. Navíc je schopné strategii adaptovat na
případné změny v chování ostatních hráčů. Často zmiňované jsou aplikace na všemožné deskové hry [11]. Stone a Sutton zase touto metodou učili simulované robotické hráče RoboCup
fotbalu [12]. Konkrétně se jednalo o disciplínu, v níž se několik spolupracujících hráčů snažilo
získat míč a s použitím přihrávek si ho udržet, v čemž jim bránilo družstvo spolupracujících oponentů. Další použití v této hře je popsáno v [13]. Mění-li se aktivně strategie všech
hráčů, je lepší vyčlenit všechny hráče z prostředí — dosud popsané metody totiž považují
chování oponentů za součásti projevů prostředí. Toho lze docílit například formulací úlohy
jako Markovské hry (Markov game). Tím se zabývá [14] společně s ilustrací na zjednodušené
hře fotbal. Další rozšíření pro hry a jiná multi–agentní prostředí jsou rozebrána v [15].
Cílem této práce je aplikovat metodu učení s posilováním za účelem modelování chování
námořního piráta v prostředí, které lze klasifikovat jako prostředí herní3 . Smyslem této snahy
je ověřit použitelnost tohoto přístupu. V případě kladného výsledku by pak takový pirát mohl
sloužit k odhalení slabých míst ve vojenské obraně a byl by tedy použitelný jako testovací
oponent při návrhu nových bezpečnostních opatření. Navržený model je třeba implementovat
v podobě počítačového programu. Úspěšnost výsledného modelu bude vyhodnocena pomocí
počítačové simulace na sadě několika testovacích scénářů. Pro simulaci námořní domény bude
použit pravděpodobně jediný významný nástroj svého druhu, simulátor AgentC vyvíjený na
Českém vysokém učení technickém v Praze.
Zbytek tohoto textu je uspořádán následujícím způsobem. Ve 2. kapitole jsou nastíněny
příčiny vzniku a aktuální stav námořního pirátství. Seznámení s problematikou učení s posilováním je předmětem kapitoly 3. Jsou zde uvedeny základní pojmy a nejznámější metody
řešení úloh spadajících do této oblasti. Kapitola 4 se zabývá řešením úlohy návrhu adaptivního modelu chování piráta. Její nezbytnou součástí je formulace prostředí námořní dopravy,
3

Na rozdíl od dříve uvedených aplikací se však v této doméně strategie ostatních hráčů nemění tak
radikálně a lze je tedy považovat za fixní.

3

s nímž interaguje zvolená metoda učení s posilováním. V kapitole 5 je popsán postup implementace učící metody a její integrace do agenta simulační platformy AgentC. Metodika
uvedená v kapitole 6 definuje seznam testovacích scénářů, na nichž byla provedena evaluace
modelu. V závěru této kapitoly jsou pak diskutovány dosažené výsledky. Poslední kapitola
(tj. kapitola 7) vyhodnocuje celou práci, shrnuje vlastnosti navrženého modelu a nabízí možnosti dalšího rozšíření.

4

KAPITOLA 1. ÚVOD

Kapitola 2

Doména námořního pirátství
Mnoho somálských pirátů uvádí, že k reinkarnaci pirátství došlo v době, kdy do somálského teritoria začaly přijíždět cizí lodě, které díky používání ilegálních rybářských praktik
připravily místní rybáře o živobytí. Faktu, že díky nestabilní politické situaci v Somálsku
nejsou prostředky na obranu místních vod, využily také společnosti, které se zde zbavovaly
toxického odpadu. Chudoba zdejších obyvatel a nahromaděná zlost dala vzniknout modernímu pirátství. Jedná se zejména o silně vyzbrojené skupinky mladistvých, které na rychlých
motorových člunech přepadávají dopravní lodě1 plující po frekventovaných námořních trasách. Zkrachovalí somálští rybáři pak často řídí jejich lodě, poněvadž je tato práce placena
mnohem lépe, než jakékoliv jiné zaměstnání. Za přepadené lodě je následně zpravidla vymáháno výkupné. To pak šéfové pirátských organizací, nacházející se v bezpečí vnitrozemí,
rozdělují mezi piráty, místní autority (čili úplatky) a vybavení (lodě a munici). Jedinou
místní, ne však všemocnou, silou potírající tento zločin (na souši) je Svaz islámských soudů
(Islamic Courts Union). Přestože se boje s piráty účastní armády různých národů, nedaří
se pirátství v této oblasti vymýtit tak efektivně, jako se to podařilo například v Malackém
průlivu [4].
Spojenecké lodě operují pouze v mezinárodních vodách, kde je hlavním problémem rozlehlost tohoto území a nedostatek financí na umístění dostatečného počtu hlídek. Jelikož
není akt pirátství definován jednotně, další problémy plynou z nejasností, jak v které zemi
polapené piráty soudit. Existují také zmínky o tom, že pro některé piráty není uvěznění ve
vězeních bohatších států žádnou hrozbou. Ovšem náklady na dopravu vězňů k soudu jsou
často tak vysoké, že hlídky vězně předávají soudům okolních afrických zemí (podle vzájemné
dohody), které jsou však příliš vytížené na to, aby rozsoudily alespoň 10 % všech případů.
Není pak výjimkou, že jediným trestem, kterého se pirát dočká, je jeho odzbrojení a následné
propuštění [4].
Doména námořní dopravy tedy zahrnuje tři hlavní aktéry. Jedná se o plavidla (a jejich
posádky), která lze rozlišit podle jejich cílů. První skupinou jsou dopravní lodě, které na velké
vzdálenosti přepravují náklad mezi dvěma přístavy. Jelikož bývají vybaveny satelitní navi1

Moderní obchodní lodě jsou pro piráty snadnou kořistí, protože jejich posádky mají jen minimální počet
členů, kteří nebývají ozbrojeni. Jedinou obranou pak bývá snaha co nejvíce ztížit přístup na palubu různými
způsoby opevnění lodi. Samotná posádka pak může mít na lodi těžko přístupnou místnost, v níž se může
skrývat [4].
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gací a sledovacími zařízeními, je možné zpětně z různých veřejných zdrojů získat přibližnou
informaci o trajektoriích, které vykonaly (obrázek 2.1).

Obrázek 2.1: Vizualizace tras obchodních lodí z pravidelných hlášení jejich pozic z let
2005–2008 [16].

V posledních letech přibývala plavidla druhé významné skupiny, a to pirátské lodě. Ty ze
svého přístavu (nebo mateřské lodi) vyplouvají s cílem přepadnout (za pomoci zbraní a jiných
donucovacích prostředků) relativně pomalou dopravní loď. Ukořistěné lodi pak bývají typicky
i s nákladem a posádkou odvlečeny na základnu, přičemž za rukojmí a uloupený majetek pak
piráti požadují výkupné. Strategie pirátů jsou však dosud zmapované jen hrubě. Jisté vodítko
nabízí databáze míst jejich útoků (obrázek 2.2). Dohledat se také dají lokace některých
pirátských základen (např. Harardhere, nebo Hobyo [4]).
Třetím aktérem jsou armádní ozbrojené složky. Jelikož těchto lodí není dostatek vzhledem k rozlehlosti světových vodních ploch, jsou typicky nuceny strategicky hlídat pouze
nejrizikovější oblasti. Jejich cílem je tedy zejména chránit neozbrojené lodě před útoky pirátů. Z pochopitelných důvodů není o taktice vojenských lodí veřejně známo příliš mnoho
informací.
Na základě vypozorovaných závislostí mezi vzdáleností od pobřeží, členitostí oblasti, typickým počasím a pravděpodobností útoku bylo navrženo několik bezpečnostních opatření.
Pro Adenský záliv byl doporučen plavební koridor zvaný „International Recommended Transit Corridor“ (IRTC; obrázek 2.3). V rámci tohoto koridoru bylo vytvořeno schéma přiřazení
lodí do pěti skupin. Každé skupině náleží definovaná rychlost, příslušná plavební trasa a jediný časový interval tak, aby lodě proplouvaly nejrizikovějším místem v noci, kdy bývají
útoky vzácné. Díky tomu lze efektivněji rozmístit hlídky zde operujících mezinárodních vojenských jednotek. Vedlejším efektem tohoto opatření bylo snížení počtu falešných poplachů
způsobených záměnou pirátské lodi za civilní rybářskou loď [17].
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Obrázek 2.2: Mapa pirátských útoků hlášených v roce 2011 [5].

Obrázek 2.3: Vizualizace doporučeného plavebního koridoru pro Adenský záliv, v němž je
třeba lodě načasovat tak, aby nejrizikovější oblastí (žlutý obdélník) proplouvaly v noci [18].
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Kapitola 3

Učení s posilováním
Sutton a Barto definují problém „učení s posilováním“ jako problém, v němž se žák 1
(learner) učí prostřednictvím interakce s prostředím, které ho odměňuje a trestá za jeho
činy. Prostředím se rozumí vše, co není žák, a to včetně prostředků, kterými prostředí vnímá
(senzorů) a ovlivňuje (aktuátorů; actuators)2 . Cílem žáka je maximalizovat získané odměny
v dlouhodobém horizontu. Odměny nemusí žáka navádět k tomu, jakou cestou něčeho dosáhnout. Stačí, aby jimi byl informován o tom, jakého cíle má dosáhnout [11].
Metody učení s posilováním předpokládají, že řešený problém je zadán jako Markovův
rozhodovací proces (dále též MDP; Markov Decision Process). MDP je taková úloha, v níž
zadané prostředí splňuje Markovskou vlastnost (Markov property), tj. pravděpodobnost přechodu prostředí (iniciovaného např. nějakou konkrétní akcí) do některého z následujících
možných stavů je podmíněna pouze jeho aktuálním stavem (nikoliv stavy předcházejícími).
Tyto pravděpodobnosti se značí 𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝑎) a jejich sjednocení se říká přechodová funkce. Díky
tomu lze smyčku žákova iterativního učení (obrázek 3.1) zjednodušit tak, že v každém kroku
nejprve pomocí senzorů vypozoruje aktuální stav prostředí (včetně případných odvozených
znalostí) a odměnu za rozhodnutí v předchozím kroku. Na základě tohoto pozorování se
následně rozhodne, jak aktuátory ovlivní prostředí (tj. jakou akci vykoná).
Nepředpokládá se, že data, která je žák schopen vnímat pomocí senzorů, obsahují úplnou informaci o prostředí (tj. není nutné, aby byl schopen pozorovat to, co v modelované
skutečnosti pozorovat nemůže, nebo nesmí). Na druhou stranu se ale očekává, že všechny
jeho senzory jsou vždy funkční a spolehlivé (tj. v každém kroku jsou schopné podat přesně
tu informaci, kterou podat mají).
Jsou publikovány postupy, jak se vypořádat s nemožností formulace pomocí MDP nebo
splnění výše uvedených předpokladů; to je však mimo rozsah této práce. Obecně je možné
třeba zacházet s úlohou jako s částečně pozorovatelným MDP (Partially–Observable MDP;
MDP, v němž žák nemusí nutně vnímat stav úplně a s jistotou) a upravit metody pro práci
s ním tak, aby byl žák schopen odhadnout, s jakou pravděpodobností se prostředí nachází
v jakém stavu.
Ve zbytku tohoto textu se tedy předpokládá práce s plně pozorovatelnými Markovskými
rozhodovacími procesy. V takovém případě lze postup rozhodování žáka chápat jako zobrazení
1

Místo pojmu žák se také používá „ jedinec tvořící rozhodnutí“ (decision maker) nebo „agent“.
„Obecným pravidlem, kterým se řídíme, je to, že cokoliv, co nemůže být libovolně změněno agentem, je
považováno za jeho vnějšek a tedy za součást prostředí.“ [11]
2
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Obrázek 3.1: Diagram komunikace mezi učícím se agentem a prostředím — agent opakovaně
volí akci, která generuje nový stav prostředí a odměnu; tyto informace agent vyžaduje ke
svému dalšímu rozhodnutí [19].

ze dvojice (𝑠, 𝑎) do intervalu [0, 1]. To udává pravděpodobnost, s jakou žák ve stavu 𝑠 vybere
akci 𝑎. Tomuto zobrazení se říká strategie (policy). Během interakce s prostředím se tedy
žák učí, jakou odměnu dostává za jakou akci, a na základě toho upravuje svou strategii.
Optimální strategie volí takové akce, které vedou na maximální dlouhodobý zisk odměn.
Jako vzorový příklad (obrázek 3.2) lze použít úlohu učení autonomního robotického vysavače ve dvoupokojovém bytě. Cílem vysavače je udržet vymezený prostor čistý a minimalizovat spotřebovanou energii. Stavem prostředí může být informace o přítomnosti nečistot
v každém pokoji a pozice robota (zda je v prvním, nebo druhém pokoji). Akční prostor může
být vymezen množinou akcí: „vyčisti první pokoj“, „vyčisti druhý pokoj“ a „zůstaň na místě“.
Robotický žák neví o tom, že jeho cílem je vyčistit celý byt (a spotřebovat co nejméně energie). Snaží se pouze maximalizovat získanou odměnu. Prostředí musí vysavač pomocí odměn
navést k dosažení tohoto cíle. Vysavač by tedy mohl dostávat +1 za vyčištění znečištěného
pokoje, 0 za odpočinek (nečinnost, jsou-li oba pokoje čisté) a -1 za vyčištění čistého pokoje
a za zahálku (nečinnost, přestože existuje nečistý pokoj).

Obrázek 3.2: Ilustrace vzorového příkladu, v němž se robot učí uklízet dvoupokojový byt.

Zisk (return) v každém stavu je jednoduše součet všech odměn, které ještě žák v budoucnosti získá. To platí, je-li problém zadán epizodicky, tj. tak, že proces interakce s prostředím
probíhá po omezenou dobu (v některém časovém okamžiku skončí). Úloha ale může být
i spojitá (continuing task), tj. s nekonečným interakčním procesem. V takovém případě by
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však zisk mohl být nekonečný. Proto je třeba budoucí odměny vážit diskontním faktorem 𝛾
(discount factor), pro který platí 0 ≤ 𝛾 < 1. Zisk je pak dán vztahem:
𝑅𝑡 = 𝑟𝑡+1 + 𝛾 · 𝑅𝑡+1
= 𝑟𝑡+1 + 𝛾 · (𝑟𝑡+2 + 𝛾 · (𝑟𝑡+3 + 𝛾 · (𝑟𝑡+4 + · · · )))
= 𝑟𝑡+1 + 𝛾 · 𝑟𝑡+2 + 𝛾 2 · 𝑡𝑡+3 + 𝛾 3 · 𝑟𝑡+4 + · · ·
∞ (︁
)︁
∑︁
=
𝛾 𝑘 · 𝑟𝑡+𝑘+1 ,

(3.1)

𝑘=0

kde 𝑅𝑡 je zisk v kroku 𝑡 a 𝑟𝑡 je odměna získaná v kroku 𝑡.
„Diskontní faktor “ je tedy násobek sloužící k výpočtu aktuální hodnoty odměny, která
bude přidělena po několika následujících přechodech. I v epizodických úlohách má smysl
vážit budoucí odměny, protože nemusí být tak relevantní pro aktuální stav. Učení optimální
strategie může být znesnadněno nepříznivou hodnotou diskontního faktoru. Může nastat
například situace, kdy existuje taková akce, jež po 𝑘 (např. pěti) následujících akcích vede
′
na akci generující dlouhodobý zisk 𝑅𝑡+𝑘
(např. jedna), a zároveň existuje alternativní akce,
která po méně akcích 𝑙 (𝑙 < 𝑘, např. třech) vede na akci generující menší dlouhodobý zisk
′′ (𝑅′′ < 𝑅′
𝑅𝑡+𝑙
𝑡+𝑘 , např. jedna polovina). Je proto ideální nastavením hodnoty 𝛾 zajistit, aby
𝑡+𝑙
′′ +𝛾 ·𝑟 ′′ +· · ·+𝛾 𝑙−1 ·𝑅′′ . To znamená,
′
′
′
> 𝑟𝑡+1
𝑅𝑡′ > 𝑅𝑡′′ neboli 𝑟𝑡+1
+𝛾 ·𝑟𝑡+2
+· · ·+𝛾 𝑘−1 ·𝑅𝑡+𝑘
𝑡+2
𝑡+𝑙
′′
′′
′′
′
′
′
, musí
= 𝑟𝑡+1
= 𝑟𝑡+2
= · · · = 𝑟𝑡+𝑙−1
že kdyby například platilo 𝑟𝑡+1
= 𝑟𝑡+2
= · · · = 𝑟𝑡+𝑘−1
√︂
′′
𝑅
′′
′
a tedy že 𝛾 > 𝑘−𝑙 𝑅′𝑡+𝑙 . To v praxi vede na volbu
> 𝛾 𝑙−1 · 𝑅𝑡+𝑙
také platit, že 𝛾 𝑘−1 · 𝑅𝑡+𝑘
𝑡+𝑘

konstanty 𝛾 blížící se jedné (např. 0, 99) [20].

3.1

Základní metody řešení MDP

Většina algoritmů řešících problémy učení s posilováním neaktualizují přímo svou strategii, ale funkci hodnot, která udržuje očekávaný zisk pro každý stav („funkce hodnot stavů“ 𝑉 ;
state-value function), nebo stav a akci („funkce hodnot akcí“ 𝑄; action-value function). Pro
každou takovou funkci lze vypočítat odpovídající strategii, a naopak pro každou strategii lze
vypočítat jí odpovídající funkci hodnot stavů (resp. akcí). Optimální strategie je ta, jejíž
očekávaný zisk (hodnota z funkce hodnot) je v počátečním stavu prostředí nejvyšší.
Bellmanova rovnice (Bellman equation) [21] umožňuje pro stav 𝑠 vypočítat jeho skutečnou hodnotu 𝑉 * (𝑠):
∑︁
[︀
]︀
𝑉 * (𝑠) = max
𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝑎) 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑉 * (𝑠′ ) ,
(3.2)
𝑎

𝑠′

kde 𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝑎) je pravděpodobnost přechodu (podle přechodové funkce) ze stavu 𝑠 do stavu 𝑠′
po vykonání akce 𝑎 a 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝑎) je odměna za tento přechod. Funkci skutečných hodnot stavů
(a z ní optimální strategie) tedy lze vypočítat vyřešením soustavy nelineárních Bellmanových
rovnic pro každý stav.
To je však z důvodů výpočetní náročnosti možné jen pro malé stavové a akční prostory.
Proto je v praxi používán iterativní přístup, kdy se opakovaně pro všechny stavy aktualizuje
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jejich hodnota pomocí odvozené Bellmanovy aktualizace (Bellman update):
∑︁
[︀
]︀
𝑉𝑡+1 (𝑠) = max
𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝑎) 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑉𝑡 (𝑠′ ) ,
𝑎

(3.3)

𝑠′

kde 𝑉𝑡 (𝑠) je hodnota stavu 𝑠 v kroku 𝑡. Tomuto algoritmu se říká „iterace hodnot“ (value
iteration) [21] a de facto se jedná o metodu dynamického programování.
Jinou aplikací dynamického programování je algoritmus „iterace strategie“ (policy iteration) [22]. Nejprve je proveden výpočet hodnot funkce postupnou aplikací odvozeného
„ohodnocení strategie“ (policy evaluation):
∑︁
[︀
]︀
𝑉𝑡+1 (𝑠) =
𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝜋𝑢 (𝑠)) 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝜋𝑢 (𝑠)) + 𝛾 · 𝑉𝑡 (𝑠′ ) ,
(3.4)
𝑠′

kde 𝜋𝑢 je deterministická strategie z kroku 𝑢 (viz dále), a 𝜋𝑢 (𝑠) je tedy akce vybraná ve
stavu 𝑠. Přitom je možné, že výsledná funkce může generovat lepší strategii. Proto následně
dojde k vypočítání nové (alespoň tak dobré, jako byla předchozí) strategie ve fázi zvané
„vylepšení strategie“ (policy improvement):
∑︁
[︀
]︀
𝜋𝑢+1 (𝑠) = arg max
𝑃 (𝑠′ |𝑠, 𝑎) 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑉𝑡 (𝑠′ ) ,
(3.5)
𝑎

𝑠′

Protože ta zase může vést na lepší funkci, tyto dva kroky se cyklicky opakují, dokud obě fáze
generují nějaké změny.
Iterace hodnot a strategie jsou základní metody řešení MDP (resp. Bellmanových rovnic).
Existují další úpravy těchto algoritmů, které zrychlují výpočet, nicméně vždy je vyžadována
znalost „modelu prostředí“ (přechodové funkce a funkce odměn). Ve většině aplikací učení
s posilováním však model znám není. Jednou možností je během interakce s prostředím tyto
funkce aproximovat a na ně aplikovat výše uvedené algoritmy. Další možností je použití
metod, které model nevyžadují. Ty jsou uvedeny níže.

3.2

Základní metody učení s posilováním

Metody „Monte Carlo“ [11] se učí z konečných posloupností stavů, akcí a odměn (epizod).
Ty mohou být generovány interakcí s prostředím, která následuje jistou strategii. V každé
posloupnosti lze pro každý vzorkovaný stav a akci vypočítat očekávaný zisk jako váženou
(diskontovanou) sumu všech následujících vzorkovaných odměn. Jedna varianta metod Monte
Carlo pak vytváří funkci hodnot průměrováním vypočítaných zisků pro každý (tj. i opakovaný) výskyt stavu v každé epizodě. Jiná varianta průměruje zisky pouze pro každý první
výskyt stavu v každé epizodě. Takto získanou funkci hodnot lze pak použít pro vylepšení
strategie. Střídáním těchto dvou procesů (jako během iterace strategie) lze dojít k optimální
strategii.
Metody „temporálních diferencí“ (temporal–difference methods) na rozdíl od metod
Monte Carlo nemusí s aktualizací funkce hodnot čekat na konec epizody. Aktuální zisk totiž
nahrazují aktuální odměnou a očekávaným ziskem z následujícího stavu. Výhodou je, že
tento přístup lze použít i na spojité úlohy, případně je efektivnější v úlohách s dlouhými
epizodami.
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„Q-učení“ (Q-Learning) [23], jedna z metod temporálních diferencí, je v literatuře jednoznačně nejčastěji zmiňovaným algoritmem učení s posilováním. Učení funkce hodnot akcí
(„Q-funkce“) probíhá pomocí pravidla:
[︂
]︂
′
′ ′
𝑄𝑡+1 (𝑠, 𝑎) = 𝑄𝑡 (𝑠, 𝑎) + 𝛼 · 𝑅(𝑠 |𝑠, 𝑎) + 𝛾 · max
𝑄𝑡 (𝑠 , 𝑎 ) − 𝑄𝑡 (𝑠, 𝑎) ,
(3.6)
′
𝑎

kde 𝑄𝑡 (𝑠, 𝑎) je v kroku 𝑡 hodnota akce 𝑎 vykonané ve stavu 𝑠, 𝑠′ je následující stav a koeficient
0 ≤ 𝛼 ≤ 1 je tzv. „míra učení“. K optimální strategii lze opět dojít iterací strategie. Velmi
podobným algoritmem je pak „SARSA“ [24], který používá jen drobně upravené aktualizační
pravidlo:
[︀
]︀
𝑄𝑡+1 (𝑠, 𝑎) = 𝑄𝑡 (𝑠, 𝑎) + 𝛼 · 𝑅(𝑠′ |𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑄𝑡 (𝑠′ , 𝑎′ ) − 𝑄𝑡 (𝑠, 𝑎) ,
(3.7)
kde 𝑎′ je následující akce.
Z výše uvedeného vyplývá, že metody Monte Carlo pro své učení vyžadují znalost dvojice
stav–akce a aktuálního zisku (spočítaného z celé epizody), zatímco Q-učení se učí z dvojice
stav–akce, k tomu příslušné odměny a ještě stavu 𝑠′ , který v epizodě bezprostředně následoval. Pro učení SARSA jsou pak potřeba všechny čtyři hodnoty vyžadované Q-učením
plus akce zvolená ve stavu 𝑠′ . Z této pětice potřebných hodnot (𝑠, 𝑎, 𝑟, 𝑠′ , 𝑎′ ) také vzniklo
pojmenování tohoto algoritmu.
Aby algoritmy, které se učí ze vzorků epizod (to jsou Monte Carlo i metody temporálních
diferencí), měly šanci nalézt optimální strategii, musí být zaručeno, že strategie, která vzorky
generuje, navštíví všechny stavy a zvolí všechny akce nekonečněkrát. Toho lze například dosáhnout tím, že je postupně a opakovaně vynucen start ze všech kombinací stavů a akcí, nebo
tím, že jsou vzorky generovány na základě nějaké stochastické strategie. S touto strategií,
separovanou od hledané (optimální) strategie, pracují tzv. „off-policy“ metody. Zástupcem
off-policy metod je například Q-učení.
Malý rozdíl v aktualizačním pravidle Q-učení a SARSA zařazuje SARSA do kategorie
„on-policy“ metod. Tyto metody získávají vzorky epizod pomocí stejné strategie jako je ta
potenciálně optimální, kterou hledají. Stejně tak lze rozlišit i on-policy a off-policy Monte
Carlo metody. Je-li však generující strategie totožná s hledanou strategií, musí zároveň zaručovat, že prozkoumá všechny možné kombinace stavů a akcí (aby neuvázla v lokálním
optimu), a zároveň musí konvergovat do strategie maximalizující očekávaný užitek (aby byla
optimální). Toto dilema je v literatuře označováno jako problém „průzkumu versus využívání“
(exploration versus exploitation).
Strategie, která optimálním způsobem vyvažuje průzkum a využívání, zatím není známa.
V praxi se však hojně pracuje například s 𝜖-hladovou a softmax strategií. „𝜖-hladová“
(𝜖-greedy) strategie většinu času volí akci, která má největší hodnotu, s pravděpodobností 𝜖
však vybere nějakou náhodnou akci. „Softmax “ strategie, na rozdíl od 𝜖-hladové, zohledňuje
při selekci hodnotu vybíraných akcí. S větší pravděpodobností volí akce s větší hodnotou.
Typicky se pro výpočet pravděpodobnosti používá Gibbsovo (Boltzmannovo) rozdělení:
𝑃 (𝑠, 𝑎) = ∑︀

e𝑄(𝑠,𝑎)/𝜏

𝑎′

′

e𝑄(𝑠,𝑎 )/𝜏

,

(3.8)

kde 𝑄(𝑠, 𝑎) je hodnota akce 𝑎 ve stavu 𝑠 a koeficient 𝜏 > 0 je tzv. „teplota“. Aby strategie
konvergovala, musí se v průběhu času 𝜖 a 𝜏 blížit nule.
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3.3

Ostatní metody

Q-učení a SARSA, stejně jako metody Monte Carlo, předpokládají, že stavové a akční
prostory jsou diskrétní. V opačném případě nastává problém s reprezentací Q-funkce. Pro
spojitý prostor totiž nelze použít tabulku s hodnotami pro všechny stavy/akce. Q-učení
navíc při aktualizaci iteruje přes všechny akce, což také není možné pro (nekonečný) spojitý
akční prostor. Stejný problém nastává také při selekci akce v daném stavu, udržuje-li si žák
Q-funkci. Strategie je totiž nucena iterovat přes všechny akce, aby byla schopna vybrat tu
s nejvyšší hodnotou.
Neboť ale mnoho praktických úloh vyžaduje spojitou reprezentaci těchto prostorů, byla
popsána další rozšíření metod temporální diferencí. Se spojitým akčním prostorem se například vypořádají algoritmy založené na principu „aktér–kritik “ (actor–critic; viz [11]). Obecně
pak lze většinu metod upravit tak, že reprezentují funkci hodnot pomocí nějakého funkčního
aproximátoru. To redukuje paměťové nároky a umožňuje zobecnit znalost o hodnotě jednoho
stavu na stavy podobné. Tyto metody jsou však mimo rozsah této práce.
V některých úlohách mohou být metody temporálních diferencí příliš pomalé. Jedná se
například o úlohy, v nichž jsou vzorky epizod získávány simulací, jejíž běh je náročný na
výpočetní prostředky, nebo úlohy, v nichž se pracuje se skutečným hardwarem. V takových
případech lze použít techniku „opakovaného vkládání zkušeností“ (experience replay) [25],
tj. vygenerované vzorky jsou žákovi předkládány několikrát. Další možnosti jsou tzv. „stopy
přípustnosti“ (eligibility traces) [11]. Jedná se o pohyblivé okno fixní velikosti, které se pohybuje po vzorku epizody a na jehož konci je vždy stav, z něhož se žák právě učí. Jedná se
tedy o jakýsi pohled do minulosti v rámci dané epizody s fixním horizontem3 . Při aktualizaci hodnoty stavu (resp. akce) se pak aktualizuje hodnota nejen aktuálního stavu (akce), ale
o stejnou hodnotu se aktualizují i všechny předchozí stavy (akce) v aktuální stopě. Resp. hodnota použitá pro předchozí stavy je vážená činitelem 𝑒(𝑠𝑡−𝑘 ) = 𝛾 𝑘 𝜆𝑘 (obrázek 3.3), kde 𝑘 je
vzdálenost (počet stavů/kroků ve vzorku) od aktuálního stavu a 0 ≤ 𝜆 < 1 je „míra poklesu
přípustnosti“ (trace–decay). Po nastavení 𝜆 = 0 se začne algoritmus používající stopy způsobilosti chovat jako klasická metoda temporální diferencí, zatímco 𝜆 blížící se 1 přibližuje
algoritmus Monte Carlo metodám. Takto implementované metody Monte Carlo jsou navíc
použitelné i na spojité úlohy [11].
Zástupcem metod, které si samy budují model prostředí, jejž následně využívají, je metoda „prioritního zametání“ (Prioritized Sweeping) [26, 27]. Ta opět iteruje přes vzorky
epizod, ale neprovádí okamžitou aktualizaci hodnot, nýbrž si upraví model podle stavu následujícího v epizodě a obdržené odměny. Zároveň si do prioritní fronty vloží aktuální stav
a akci s prioritou odpovídající velikosti potenciální změny hodnoty akce. Poté 𝑛-krát provede
následující: Vybere první stav a akci ve frontě, aktualizuje jej na základě odměny predikované modelem a do fronty přidá všechny dvojice stavů a akcí, které vedou do vybraného
stavu. Priorita přidaných dvojic opět odpovídá velikosti potenciální aktualizace vzhledem
k predikované odměně.

3

Horizont ve skutečnosti není fixní, ovšem při implementaci se zanedbávají hodnoty blízké nule, čehož
důsledkem je konečný počet uvažovaných aktualizací.
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Obrázek 3.3: Princip propagace odměny do minulosti pomocí mechanizmu stop přípustnosti,
kde 𝛿 je velikost změny hodnoty aktuálního stavu a 𝑒(𝑠𝑡−𝑘 ) je váha v čase 𝑡 − 𝑘 [28].

Další metody pracující s modelem, nebo konstruující přímo hledanou strategii4 (bez práce
s funkcí hodnot) nejsou využity v této práci, a proto nebudou dále rozebrány. Ze stejného
důvodu nebude ani rozvedena oblast distribuovaného (multiagentního) učení s posilováním,
kde je jedním z mnoha problémů exponenciální růst stavového prostoru s každým dalším
agentem.

4

Prostor strategií prohledávají například evoluční algoritmy (evolutionary algorithms), simulované žíhání
(simulated annealing) a další optimalizační algoritmy.
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Kapitola 4

Návrh adaptivního piráta
Cílem této práce je navrhnout nový model piráta, nikoliv rozšířit již existující model.
Proto je vhodné použít co nejjednodušší a nejznámější metody tak, aby se minimalizovala
pravděpodobnost, že případná chyba v modelu je zapříčiněna chybnou implementací zvolené
metody. Tyto vlastnosti bezpochyby splňují metody temporálních diferencí, a to zejména
Q-učení. Ostatní metody jsou samozřejmě také použitelné, ale buď rozšiřují tyto základní
algoritmy (aktér–kritik, modifikace pro spojité prostory, . . . ), čímž otevírají možnost navázání na tuto práci, nebo vyžadují úplnou (tj. expertní) znalost dynamiky prostředí a nedají
se tak snadno integrovat se simulacemi (dynamické programování). Metody Monte Carlo lze
navíc díky stopám přípustnosti považovat za speciální případ metod temporálních diferencí.
Je-li zvolen algoritmus učení, je třeba zformulovat úlohu tak, aby se algoritmus dal použít.
V rámci této práce se v úloze zohlední pouze obecně známá fakta. To jsou například základní
omezení pohybu na moři: lodě mají omezené množství paliva, viditelnost lodí se snižuje
s jejich vzdáleností, lodě se smí pohybovat pouze po hladině světových vod atd. Dále je
veřejně známo, že kromě cíle získat co nejvíce kořisti se také pirát snaží být efektivní (dostat
se ke kořisti v co nejkratším čase a minimalizovat spotřebu paliva) a vyhýbá se oblastem,
v nichž by mohl být přistižen vojenskými hlídkami.
Q-učení a SARSA předpokládají diskrétní stavový a akční prostor. Stav prostředí může
být v této úloze pro jednoduchost pouze aktuální poloha piráta, jelikož díky stálým dopravním cestám se pravděpodobnosti výskytu kořisti liší primárně podle místa. Tradičně
se poloha na zemském povrchu udává pomocí dvojice reálných čísel udávajících zeměpisné
souřadnice. S takovým stavovým prostorem by se pak de facto žák učil, na kterých souřadnicích může očekávat jaký zisk. To však znamená, že by se stavový signál skládal ze dvou
reálných hodnot a stavový prostor by tedy byl nekonečný. Diskretizace představuje jednoduchý způsob, jak získat prostor konečný. V úvahu připadá pravidelná teselace vodní plochy.
Ta navíc nevyžaduje žádnou dodatečnou doménovou znalost. Často používanou teselací je
mřížka, která rozdělí dvourozměrný prostor na konečný počet stejně velkých nepřekrývajících se očíslovaných čtverců. Každý stav je pak popsán jedinou proměnou — přirozeným
číslem (resp. v binární reprezentaci vektorem logických hodnot).
Čím hrubší je diskretizační mřížka, tím menší je stavový prostor a tím rychlejší je proces učení. Pro určení maximálních rozměrů buněk (dlaždic) v mřížce lze použít Nyquistův–
Shannonův vzorkovací teorém [29]. Pirátův rozhled o poloměru 𝑟 je daný. To lze také chápat
tak, že kořist je viditelná nejdále v okruhu o poloměru 𝑟. Jelikož se diskretizuje pravoúhlou
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mřížkou, lze pro dolní odhad uvažovat čtverce opsané těmto kruhům, tedy čtverce o hraně
délky 2 · 𝑟. Podle teorému tedy mohou být rozestupy v mřížce nejvýše poloviční, tedy maximálně 2𝑟
2 = 𝑟 (obrázek 4.1).

Obrázek 4.1: Grafické znázornění diskretizace stavového prostoru mřížkou s ohledem na
okruh, v němž se lodě navzájem vidí.

Dostatečně malá sada akcí, které pirát ke svému konání potřebuje, je taková, která mu
umožní se pohybovat po moři a útočit na jeho kořist. V prostoru rozděleném do mřížky
mohou postačovat akce „pluj na sever“, „pluj na východ“, „pluj na jih“, „pluj na západ“
a „útoč“. Je-li vzdálenost, kterou pirát urazí zvolením příslušné akce, fixní, tj. má-li simulace
neměnnou vzorkovací frekvenci (a pirát má neměnnou rychlost), může diskretizace prostoru
porušit Markovskou vlastnost prostředí. Například akce „pluj na západ“ vykonaná na konkrétních souřadnicích reprezentovaných jedním výchozím stavem totiž může vyvolat přechod
na souřadnice reprezentované jiným stavem. Ovšem ta samá akce vykonaná v tom samém
výchozím stavu na jiných výchozích souřadnicích může vyvolat přechod na jiné souřadnice
reprezentované tím samým (výchozím) stavem (obrázek 4.2). Vzhledem k této skutečnosti je
součástí modelu piráta předpoklad, že lze simulaci upravit tak, že zvolená akce se vykonává
tak dlouho, dokud se nezmění (diskrétní) stav prostředí. De facto se tedy vynutí proměnná
vzorkovací frekvence simulace. Situace, kdy by po vybrání akce nedošlo do konce simulace ke
změně stavu, nastat nemůže, protože mřížka je rovnoměrná a daná množina akcí nutí piráta
se neustále pohybovat. Navíc má pirát omezené množství paliva.
Definice přechodové funkce je v tomto případě zřejmá. Je-li pirát v nějakém stavu a zvolíli „pluj na západ“, loď piráta se přesune směrem na západ a stav prostředí se změní na stav
reprezentující souřadnice západně od původních souřadnic. Stejná intuice leží i za akcemi
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Obrázek 4.2: Ilustrace případného porušení Markovské vlastnosti způsobeného diskretizací
stavového prostoru při zachování fixní vzorkovací frekvence.

„pluj na sever“, „pluj na východ“ a „pluj na jih“. Rozhodne-li se však pirát plout směrem na
pevninu, mělčinu nebo jinak neprůjezdnou oblast, přejde prostředí do stavu zvaného „mimo
rozsah“ a přesune piráta zpět do nějakého přístavu. Stejná situace nastane, když pirát opět
zvolí akci pohybu, přestože už nemá palivo na další cestu. Akce útoku vyvolá simulaci útoku.
Ta samozřejmě proběhne, pouze pokud je v dosahu nějaká kořist. Během simulace útoku
nebo pohybu piráta může také dojít k jeho dopadení armádní lodí. V takovém případě je
zneškodněn a opět přesunut do nějakého přístavu.
Z popisu přechodové funkce lze vytušit, že existují stavy, které jsou konečné a které
rozdělují interakce s prostředím na nezávislé sekvence přechodů (epizody). Těmito konečnými
stavy jsou situace, kdy pirát narazí na neprůjezdnou oblast, vypotřebuje svoje palivo, ukořistí
dopravní loď nebo je zneškodněn vojenskou hlídkou. Ve všech těchto případech je přesunut
do přístavu a je zahájena nová epizoda.
Na závěr je třeba formulovat strategii udělování odměn. Provede-li pirát úspěšný útok
(ukořistí dopravní loď), měl by dostat nejvyšší možnou odměnu, protože tento čin je jeho
primárním cílem. Naopak jestliže byl pirát zneškodněn, dostal se na dohled hlídky, spotřeboval všechno palivo nebo narazil na mělčinu, měl by být maximálně potrestán, protože těmto
situacím by se měl vyhýbat. Neutrální stav (tj. stav, kdy se pirát pouze přesunul a nedošlo
k žádné události) by měl také implikovat drobný trest za to, že jeho loď spotřebovává palivo.
Tento trest musí být nižší než v předchozím případě, protože je třeba dát větší důraz na
to, aby se pirát vyhýbal armádě. Zbylé situace — neúspěšný útok (loď se pirátovi ubránila) a neplatný útok (na jiného piráta, armádu nebo na neexistující loď) — jsou situace,
kterým pirát (vzhledem ke stavovému signálu) nemůže předejít. Proto by měla být odměna
(resp. trest) stejná jako v případě neutrálního stavu.
S takovýmto modelem prostředí lze očekávat, že si pirát vybuduje znalost (funkci hodnot)
o tom, ve kterých buňkách se často nachází kořist (dostává vysokou odměnu), a o tom,
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kde se vyskytuje armáda a mělčina (dostává vysoké tresty). Technika udělování malého
trestu v neutrálních stavech je běžně používaná a de facto nutí piráta k minimalizaci ujeté
vzdálenosti.

Kapitola 5

Implementace učení s posilováním
Vzhledem k tomu, že je třeba model integrovat do platformy AgentC a tato platforma
je napsaná v jazyce Java, bylo nutné implementovat algoritmy učení také v jazyku Java
verze 1.6. Tento jazyk v podstatě vynucuje používání tříd. Proto byly algoritmy realizovány
pomocí těchto konstrukcí. Zdrojový kód bohatě využívá dědičnosti a sleduje tak společné
rysy a vztahy mezi koncepty v oblasti učení s posilováním. Jediným dosud nepopsaným konceptem, se kterým se ale v kódu hojně pracuje, je pozorování. Dokáže-li žák pomocí senzorů
pozorovat úplný stav prostředí, je tento koncept zaměnitelný se stavem prostředí. Pokud
však některé informace vypozorovat nemůže, je lepší hovořit o pozorovaní stavu prostředí.
Kód byl navržen tak, aby byl přehledný a modulární. Umožňuje budoucí rozšíření o další
metody bez nutnosti větších zásahů do kódu. V podstatě se jedná o jednoduchý framework,
který poskytuje struktury, jež jsou nezávislé na použité doméně. Tento fakt byl ověřen nejen
tím, že se podařila integrace s AgentC, aniž by bylo potřeba kód frameworku upravovat, ale
byl použit i na testovací doménu malého diskrétního bludiště, v němž žák hledal cestu k cíli
(obrázek 5.1).
Aby bylo možné aplikovat naprogramované algoritmy na nějakou konkrétní úlohu, je
třeba doplnit několik tříd, které doménu specifikují. V první řadě je vhodné rozšířit třídu
pozorování tak, aby poskytovala metody pro komfortní instanciaci. Instance této třídy musí
být porovnatelné a různé instance stejného pozorování musí mít stejný hašovací kód, aby
byla zaručena správná funkčnost tříd funkcí hodnot. Základní třída pozorování obaluje jedinou instanční celočíselnou proměnnou, která reprezentuje dané pozorování. Celá čísla lze
snadno porovnávat a snadno se používají pro hašování. Doménově specifická třída pozorování
se nejsnadněji programuje tak, že její konstruktor požaduje hodnoty všech specifických stavových proměnných, které zakóduje do jedinečné celočíselné hodnoty, jíž předá rodičovskému
konstruktoru.
Dále je třeba vytvořit výčet možných akcí a také odměn, které budou udělovány, a to
včetně jejich hodnot a popisu. Posledním nezbytným rozšířením je rozšíření abstraktní třídy
prostředí. Jelikož se očekává použití se samostatným simulátorem, je prostředí v podstatě
jakýsi jednotící pohled na simulátor (simulované prostředí). Poskytuje žákům jejich pozorování aktuálního stavu a výčet akcí, které lze v tomto stavu zvolit. Vyžaduje tedy referenci na
simulátor, z nějž čerpá potřebné informace. V jednoduchých aplikacích (jako výše zmíněné
testovací bludiště) není třeba implementovat separátní simulátor a simulace prostředí (de
facto přechodová funkce) může být začleněna přímo do konkrétní třídy prostředí.
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Obrázek 5.1: Vizualizace bludiště použitého pro testování implementovaného frameworku
učení s posilováním.

Na závěr je třeba upravit simulátor tak, aby komunikoval s těmito komponentami. Musí
dojít k instanciaci příslušné metody učení, která vyžaduje instance funkce hodnot a strategie. Funkce hodnot je pouhá nadstavba nad hašovací tabulkou, v níž se jako klíč používá
pozorování (případně i akce). Strategie je volitelný algoritmus řešící za žáka (metodu učení)
dilema mezi průzkumem a využíváním znalostí. Instance metody učení následně musí být
v příslušných okamžicích dotázána na volbu akce. Po tomto dotazu pak musí následovat
udělení odměny.
Aby byla zajištěna větší kontrola nad učícím procesem, nejsou odměny udělovány přímo
žákovi, ale instanci prostředí. Prostředí schraňuje rozhodnutí a odměny každého žáka ve
formě sekvencí zvaných epizody. Ty jsou pak (volitelně) po skončení epizody žákům předkládány k učení (obrázek 5.7). Toto oddělení umožňuje použít také metodu opakovaného
vkládání zkušeností (viz sekce 3.3). Zároveň ale implikuje, že je třeba, aby simulátor po
každém skončení epizody o této skutečnosti informoval instanci prostředí. Aplikace tohoto
frameworku se tím ale limitují pouze na epizodické úlohy. Inspirací k tomuto přístupu a některým dalším konstrukcím byla knihovna PyBrain [30].
Naprogramováno je jak Q-učení, tak SARSA. Jejich kód je jednoduchý a skládá se pouze
z dopředné iterace přes sekvenci stavů, akcí a odměn v epizodě a aktualizace funkce hodnot
podle vztahů 3.6 a 3.7. Jejich kód je na obrázcích 5.2 a 5.3, z nichž byly kvůli čitelnosti
odstraněny deklarace typů proměnných.
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for (i = 1; i < episode.size(); i++) {
prevObservation = episode.get(i - 1).observation
prevAction = episode.get(i - 1).action
prevReward = episode.get(i - 1).reward
curObservation = episode.get(i).observation
curActions = episode.get(i).actions
prevValue = qFunction.getValue(prevObservation, prevAction);
maxValue = qFunction.getMaxValue(curObservation, curActions);
qValue = prevValue +
(ALPHA * (prevReward + (GAMMA * maxValue) - prevValue));
qFunction.setValue(prevObservation, prevAction, qValue);
}
Obrázek 5.2: Java kód implementované metody Q-učení (bez deklarací typů proměnných).
for (int i = 1; i < episode.size(); i++) {
prevObservation = episode.get(i - 1).observation
prevAction = episode.get(i - 1).action
prevReward = episode.get(i - 1).reward
curObservation = episode.get(i).observation
curAction = episode.get(i).action
prevValue = qFunction.getValue(prevObservation, prevAction);
nextValue = qFunction.getValue(curObservation, curAction);
qValue = prevValue +
(ALPHA * (prevReward + (GAMMA * nextValue) - prevValue));
qFunction.setValue(prevObservation, prevAction, qValue);
}
Obrázek 5.3: Java kód implementované metody SARSA (bez deklarací typů proměnných).

5.1

Integrace s AgentC

AgentC je multi–platformní software simulující námořní provoz. Multi–agentní architektura systému modeluje každou loď jako autonomního jedince, který je schopen komunikovat
(vyměňovat si zprávy) s ostatními. Tím dociluje vysoké přesnosti v simulaci jejich vzájemné
interakce. Model je validován proti datům o reálném námořním provozu. Měří se zejména
hustota provozu a místa výskytů pirátských útoků.
Simulace zahrnuje oblast Adenského zálivu a Indického oceánu (nejrizikovější oblast; obrázek 5.4), v níž interagují obchodní, pirátské a vojenské lodě. Ostatní lodě, jako například
civilní, nebo rybářské, jsou zanedbány. Stejně tak je zjednodušený fyzikální model počasí
a pohybu plavidel po mořské hladině. Rozhodování agentů (lodí) je popsáno stavovými automaty.
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Obrázek 5.4: Mapa oblasti (sever Indického oceánu a Adenský záliv) simulované platformou
AgentC.

Obchodní lodě pouze čekají ve svém přístavu, poté vyplouvají do cílového přístavu, z nějž
se po nějakém čase opět vracejí. Je implementováno několik taktik vojenských hlídek. Základní strategií je statické hlídkování na dané pozici a vyčkávání na oznámení o právě probíhajícím útoku. Každá obchodní loď vždy nahlásí útok, jehož je obětí. Po přijetí oznámení,
je-li loď v dosahu, vyšle hlídka helikoptéru, která se pokusí piráta znehybnět. Mezitím se
vojenská loď vydá směrem k nahlášenému útoku a znehybněného piráta odzbrojí. Tento armádní agent si pirátských lodí nevšímá, dokud není nahlášen jejich útok. Stavový automat
implementovaného piráta pracuje se znalostí míst, kde je nejvyšší provoz obchodních lodí. Do
těchto míst pirát vyplouvá, pronásleduje své oběti a v případě úspěšného útoku své kořisti
unáší do přístavu, kde čeká na výkupné.
Konfigurace scénářů probíhá pomocí skriptů v jazyce Groovy. Simulované interakce lze
sledovat jednak v grafickém okně zobrazujícím události na časové ose a jednak jako přidanou vrstvu do aplikace Google Earth, kde se plynule překreslují umístění událostí a lodí
v každém časovém okamžiku (obrázek 5.5). Platforma obsahuje i další agenty a komponenty,
které však v této práci nejsou použity. Mezi ně patří například obchodní lodě vyhýbající
se nejrizikovějším místům, pirátské mateřské lodě, další strategie armádních hlídek, herně
teoretická optimalizace bezpečnostních opatření, analytické nástroje atd.
Kroky potřebné pro nasazení implementovaných učících algoritmů do konkrétních simulací byly popsány dříve. Deklarace výčtu akcí a odměn byla v tomto případě analogická.
Instanciace třídy pozorování stavu AgentC vyžaduje dvě reálné hodnoty, které jsou na základě vygenerované diskretizační mřížky přepočítány na souřadnice v mřížce a ty jsou za-
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Obrázek 5.5: Vizualizace námořního provozu, simulovaného platformou AgentC, v aplikaci
Google Earth [31].

kódovány do unikátní celočíselné hodnoty. Učící metoda byla vložena do pirátského agenta,
přičemž její rozhodnutí je vyžadováno vždy, když stavový automat piráta potřebuje výběr
cílové destinace.
Dále bylo potřeba provést několik drobných zásahů do AgentC tak, aby simulátor uděloval
pirátovi odměny za jeho akce. Na příslušných místech bylo přidáno volání metod instance
prostředí, které hlásily nastalé události (úspěšnost útoku, najetí na mělčinu, zneškodnění
piráta, . . . ). V případech, které jsou v kapitole 4 definovány jako konečné stavy (stavy ukončující epizodu), byly navíc přidány události nutící stavový automat piráta k návratu do
přístavu.
Aby se podařilo získat úplnou kontrolu nad pohybem piráta, byl vyřazen plánovací mechanizmus, který hledal nejkratší cestu mezi aktuální polohou jeho lodi a cílovou destinací.
Pokud by totiž byl pirát např. v přístavu na východním pobřeží a zvolil by si západní směr,
kvůli plánovači by ve výsledku plul např. na jih, aby nenarazil na mělčinu (obrázek 5.6).
Místo toho tedy pirát vždy pluje přímočaře zvoleným směrem. Také bylo třeba zařídit, aby
pirátova akce vždy trvala tak dlouho, dokud se nezmění stav prostředí z pohledu algoritmu
učení (viz kapitola 4). Proto se plující pirát periodicky, v každém kroku simulace, dotazuje
instance prostředí na změnu pozorování. Pokud ke změně nedojde, pokračuje s vykonáváním
dříve zvolené akce.
Poněvadž je proces útoku na loď v AgentC poměrně detailní (pirát loď zpozoruje, začne
ji pronásledovat zvýšenou rychlostí, provádí několik pokusů o únos, . . . ) a algoritmus učení
nemá ve stavovém signálu dostatek informací na to, aby byl schopen takový útok napodobit
(např. neví, kterým směrem se pohybuje jeho kořist, aby ji mohl pronásledovat), byla akce
útoku z množiny povolených akcí vypuštěna. Celé rozhodování bylo tedy zjednodušeno tím,
že pirát automaticky zahájí útok, jakmile zpozoruje potenciální kořist, přičemž proces útoku
probíhá nezměněn tak, jak je popsán stavovým automatem původního piráta.
Úspěšnost piráta je v AgentC determinována skutečností, zda oběť piráta zpozorovala
a zda se jí podařilo uprchnout. Kvůli automatizaci útoku ale pirát nemůže úspěšnost ovlivnit.
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Obrázek 5.6: Ilustrace nežádoucího případu, kdy pirát zvolí plavbu na západ (přestože je na
západě souš), ale plánovač i přes to naplánuje (bezpečnou) cestu na jih.

Proto je vhodné nastavit odměnu za neúspěšný útok na stejnou hodnotu, jakou má odměna
za úspěch. Dříve bylo uvedeno, že základní taktika armádních lodí v AgentC nezahrnuje
zneškodnění piráta, který je sice na dohled, ale neútočí. Z tohoto důvodu není třeba piráta
trestat za zpozorování vojenské hlídky. Snahou v této práci je pouze naučit piráta nalézt místa
s nejčastějším výskytem kořistí. Kvůli tomu nemá možnost se vrátit do přístavu a načerpat
palivo. Proto je nevyhnutelné, že palivo po určitém čase spotřebuje1 a nemá tedy smysl
piráta trestat za vyčerpání nádrže.

1

Ve skutečnosti AgentC neměří spotřebované palivo, ale pouze čas pobytu lodi na moři. To je ale při
konstantním pohybu a konstantních podmínkách na moři úměrné spotřebovanému palivu.
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Obrázek 5.7: Diagram komunikace mezi komponentami frameworku během učení s posilováním.
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Kapitola 6

Experimentální evaluace modelu
Aby bylo možné ověřit úspěšnost nového piráta, bylo třeba provést množství experimentů
na několika testovacích scénářích. Za účelem zjednodušení spouštění různých nastavení byla
rozšířena specifikace konfiguračních souborů AgentC tak, aby se pomocí Groovy skriptů daly
nastavovat i parametry učících algoritmů. Lze si tedy snadno zvolit, která učící metoda bude
použita, jakou bude používat explorační strategii, jak jemná bude diskretizace apod.
Dále byla přidána komponenta, která do souboru ukládá všechna rozhodnutí piráta a odměny, jež za ně získal. Na základě těchto souborů lze offline vyhodnocovat výkonnost modelu, tj. průměrnou velikost odměny, četnost útoků, ujetou vzdálenost a další. Zároveň jsou
v průběhu simulace do souborů ukládány znalosti (hodnota funkcí), které pirát dosud nabyl.
Pomocí těchto souborů se dá sledovat vývoj v informovanosti piráta.
První fáze experimentování (cca. 600 hodin) vytvořila dojem, že není reálné otestovat
model v plánovaném rozsahu. Běh jednoho simulovaného roku trval zhruba 2 hodiny skutečného času. Jelikož bylo třeba spustit přes 1000 simulovaných let, experimentování by trvalo
více než 2000 hodin.
Toto očekávání vynutilo vznik pomocné aplikace „správce experimentů“ (obrázky 6.1
a 6.2). Jedná se o jednoduchou multi–platformní aplikaci napsanou v jazyku Python. Správce
umožňuje bezobslužné spuštění naplánovaných experimentů. Nejenže lze do fronty přidávat
další Groovy scénáře a nastavit počet jejich opakování, je také možné zobrazovat náhledy
grafů úspěšnosti všech vykonaných experimentů. Tyto grafy lze také exportovat pomocí
skriptů v jazyku R do publikovatelných obrázků. Grafické rozhraní je vytvořeno pomocí
knihovny PyQt a náhledy grafů generuje knihovna Matplotlib.
Rychlá analýza souborů s historií rozhodnutí a odměn ukázala, že exponenciálně narůstá
doba potřebná pro provedení jednoho kroku simulace. Profilováním kódu pak bylo zjištěno,
že zvětšující se prodleva při výpočtu je zapříčiněna nedostatkem paměti, což se virtuální
stroj Javy snažil řešit opakovaným spouštěním garbage collectoru. Přesunutím výpočtů na
stroj s vyšší paměťovou kapacitou (17 GB RAM) se podařilo výpočet zrychlit. Po konzultaci
s vývojáři AgentC bylo dalšího zrychlení dosaženo zvětšením simulačního kroku, tzn. snížením vzorkovací frekvence simulace, přičemž nová frekvence je stále ještě vyšší, než je v tomto
případě nezbytné.
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Obrázek 6.1: Snímek vytvořené aplikace Správce experimentů.

Obrázek 6.2: Snímek generátoru grafů, jenž je součástí vytvořené aplikace Správce experimentů.

6.1

Testovací scénáře

Výchozí nastavení platformy AgentC předpokládá umístění lodí v okolí Somálska.
V Adenském zálivu jsou pozice vojenských hlídek a trajektorie obchodních lodí takové, že
každý pokus piráta téměř vždy skončí jeho dopadením. Dle vyjádření vývojářů AgentC
tento stav zhruba odpovídá realitě. Z tohoto důvodu budou experimenty prováděny pouze
v Indickém oceánu, což je také díky jeho rozlehlosti výhodnější pro pozorování chování modelovaného piráta.

6.1. TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

pokus o útok
neutrální stav
vypotřebování paliva
opuštění vymezené oblasti
pirát zneškodněn
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+1
−0, 125
0
−1
−1

Tabulka 6.1: Tabulka hodnot odměn udělovaných pirátům ve všech testovacích scénářích.

Jako jeden z nejjednodušších scénářů se jeví umístění pouze jedné 1 statické kořisti do
prostoru Indického oceánu, a to bez přítomnosti armádních lodí. Pirát by v tomto případě
měl prokázat, že je schopen se naučit, ve kterém místě se kořist nachází, a zaměřit svou
pozornost tímto směrem. Přirozeně se pak nabízí otestovat piráta také na situaci, kdy se
v jeho prostoru nachází více různě umístěných nepohyblivých dopravních lodí (například tři).
Tento experiment by měl ukázat pirátovy schopnosti prozkoumat větší prostor a nezůstat
pouze u prvního nalezeného řešení. Dále je třeba ověřit, že je pirát schopen se vyrovnat s tím
faktem, že se jeho kořist nemusí na daném místě vyskytovat vždy. Proto bude simulován
přímočarý neměnný opakovaný pohyb několika lodí mezi dvěma místy vytyčeným koridorem.
Finálním testem pak bude umístění piráta do plného provozu s cílem pozorovat jeho úspěšnost
a množství pozic, na nichž nalezl kořist.
Zmíněné experimenty ověřují schopnosti piráta nalézt svou kořist. Dalším možným scénářem je přidání vojenských hlídek. Názorné bude použití dříve uvedeného koridoru s umístěním
vojenské hlídky2 do jeho středu tak, aby část koridoru byla střežená a část zůstala nehlídaná.
Očekává se, že se pirát bude hlídané části vyhýbat a útočit bude až v oblasti, která je pro
něj bezpečná.
Všechny experimenty předpokládají fixní konfiguraci učícího algoritmu. Nalezení optimálních hodnot parametrů učení však není triviální a není ani cílem této práce. Na několika prvních experimentech byla empiricky nalezena sada parametrů algoritmu Q-učení
a 𝜖-hladové explorační strategie, s níž pirát dosahuje dostatečné úspěšnosti. Tato sada obsahuje míru učení 0, 5, pravděpodobnost průzkumu 𝜖 = 0, 3 a násobek 0, 99995, na jehož
základě je snižována pravděpodobnost průzkumu. Hodnoty odměn (viz tabulka 6.1) byly
stanoveny na základě diskuse v kapitole 4 při zvoleném intervalu [−1, 1].
Testovací scénáře definují změnu parametrů oproti nějaké základní konfiguraci. Ta je
odvozená z výchozího nastavení platformy AgentC (v revizi 1593). Pro tuto práci důležité
parametry jsou shrnuty v tabulce 6.2 spolu s parametry, které se liší od původního nastavení.
Zároveň byla zafixována pozice přístavu simulovaného piráta, která byla původně při každém
spuštění simulace jiná. Maximální doba pobytu piráta na moři byla také proměnlivá v závislosti na jeho cílové destinaci. Modelovaný pirát však neví, jak daleko se jeho cíl nachází,
a proto byl tento časový limit nastaven na 15 dní. Pro dosažení rozumného počtu stavů
byla zvolena velikost hrany buňky v diskretizační mřížce na 2, 4∘ a pirátův rozhled na 2, 5∘ .
Mřížka o těchto rozměrech má 126 buněk (stavů). Na základě diskuze v kapitole 3 a znalosti
1

Ve skutečnosti se v simulaci budou vyskytovat tři kořisti na stejném místě, aby byl pirát motivován
větším ziskem odměn.
2
Ve skutečnosti se v simulaci bude vyskytovat velké množství statických hlídek na různých místech. Jelikož
jsou ale mimo dosah, nemají na simulaci žádný vliv.
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global.step_duration
global.simulation_duration
global.random_seed
agent.transport.long_range.number
agent.transport.risk_aware
agent.transport.speed.avg
agent.pirates.number_in_io
agent.pirates.number_in_goa
agent.pirates.real_pirate.generate
agent.pirates.avg_speed
agent.army.northIO.patrols_number
agent.army.northIO.placing.type
agent.army.northIO.response_distance_threshold

15 minut
5 260 000 kroků
pravda
2000
nepravda
15 uzlů
1
0
nepravda
8 uzlů
50
LBG
100 kilometrů

Tabulka 6.2: Tabulka hodnot významných parametrů simulace použitých jako výchozí konfigurace testovacích scénářů.

počtu stavů byla hodnota diskontního faktoru stanovena na 0, 9, aby byla odměna za útok
ve vzdálených místech propagována v rozumné míře i do stavů poblíž přístavu piráta.

6.2

Výsledky

Model byl navržen tak, aby odhalil místa, kde má pirát vysokou pravděpodobnost nálezu
kořisti. Proto je v rámci této evaluace za úspěšnějšího považován ten pirát, který má vyšší
četnost pokusů o útok. Pro toto měření tedy není podstatné, zda byl výsledek útoku dobrý,
nebo špatný.
Platforma AgentC pirátovi bránila v opakovaném útočení na tu samou loď. To však
dělalo problémy se scénáři s malým počtem lodí. Proto byla v těchto scénářích paměť těchto
obětí vymazána se zahájením každé další epizody.
Každý experiment zahrnoval spuštění deseti simulací se stejným scénářem. Desetkrát
byla také spuštěna simulace pro piráta s vypnutou schopností učení (tedy náhodně se rozhodujícího piráta) na stejném scénáři, aby bylo možné sledovat vliv učení na chování piráta.
Každá simulace běžela 5 260 000 kroků (to odpovídá zhruba 150 simulovaným rokům a 4 000
– 35 000 epizod), jejíž výpočet trval 1 – 2 hodiny reálného času. Výjimku tvoří experiment
s plným provozem, kde simulace tolika agentů trvala příliš dlouho, a proto bylo přibližně za
1 hodinu odsimulováno pouze 750 000 kroků (cca. 21 let, 700 epizod).
Výsledky jsou publikovány ve formě grafů, které znázorňují množství sledovaných událostí v průběhu času (měřeného v epizodách simulace) a množství odměn (zisk; součet odměn
obdržených během dané epizody) v závislosti na čase (opět měřeném v epizodách). Křivky
grafů znázorňují aritmetický průměr z průběhů jednotlivých simulací dané konfigurace (scénáře). Výsledné křivky jsou navíc vyhlazeny klouzavým průměrem, tj. každá hodnota je
nahrazena aritmetickým průměrem 𝑛 předchozích hodnot, kde 𝑛 je rovno 10 % z celkového
počtu všech hodnot. Znalosti získané typickým zástupcem piráta jsou znázorněny tepelnou
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mapou, kde je každá buňka diskretizační mřížky vyplněna barvou odpovídající zisku, který
pirát očekává v daném stavu po výběru akce s nejvyšší hodnotou. Barvy v mapě jdou od
modré (záporná hodnota nejvyššího očekávaného zisku v dané simulaci) přes zelenou (0) po
červenou (nejvyšší očekávaný zisk v dané simulaci). Je také důležité zopakovat, že útok piráta je automatický, a jelikož je okruh viditelnosti lodí větší než velikost diskretizační buňky,
jsou pozice s nejvyšším očekávaným ziskem ty, ze kterých pirát na kořist vidí, a ne ty, na
kterých se dopravní lodě nachází.
Ve všech experimentech navštívil pirát (včetně toho, který se neučil) většinu dostupných
míst. Lze tedy říci, že dané konfigurace dostatečně podporují exploraci stavového prostoru
a jejich výsledky nejsou ovlivněny neznalostí zbytku prostředí. Tento stav ilustruje obrázek 6.3, v němž jsou zakresleny všechny cesty (úsečky spojující body s konkrétními zeměpisnými souřadnicemi, které odpovídají středům buněk v diskretizovaném stavovém prostoru),
které pirát vykonal v jedné ze simulací prvního scénáře. Tento obrázek je obdobný pro
všechny ostatní scénáře.

Obrázek 6.3: Všechny cesty vykonané pirátem v prvním testovacím scénáři zakreslené pomocí
úseček spojujících body s konkrétními zeměpisnými souřadnicemi, které odpovídají středům
buněk v diskretizovaném stavovém prostoru Indického oceánu. Čím více je oblast pokrytá,
tím více ji pirát prozkoumal.

Učící se piráti obstáli ve všech experimentech z hlediska měření jejich úspěšnosti (obrázek 6.4). Pirát ve scénáři s jednou statickou kořistí i ve scénáři s vytyčeným koridorem
postupně dosáhl četnosti tří útoků za epizodu (tj. zaútočil na všechny tři kořisti v oblasti).
V experimentu s více statickými kořistmi je četnost rovna pouze jedné, protože jsou kořisti
od sebe natolik vzdáleny, že pirát nemá dostatek paliva na to, aby v každé epizodě zaútočil
na všechny lodě. Přidání hlídek způsobilo očividný pokles počtu útoků, protože pirát nemohl
útočit na lodě, které zrovna byly pod ochranou armádní hlídky.
Grafy získaných odměn (obrázek 6.6) korespondují s předchozími. Rychlost učení je dána
parametry učícího algoritmu, tj. zejména mírou učení a snižující se pravděpodobností explorace.
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(a) Scénář s jednou statickou kořistí.

(b) Scénář s více statickými kořistmi.

(c) Scénář s jedním vytyčeným koridorem.

(d) Scénář s koridorem a přítomnou armádou.

Obrázek 6.4: Graf počtu útoků vykonaných učícím se pirátem v průběhu času (tj. pro každou
epizodu — každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický průměr všech simulací daného
scénáře a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím více pirát útočí, tím je úspěšnější. Výkyvy
v grafech jsou způsobené exploračními tendencemi piráta. Konvergence je způsobena snižující
se pravděpodobností explorace.

6.2. VÝSLEDKY

(a) Počet provedených útoků.
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(b) Suma získaných odměn.

Obrázek 6.5: Graf vývoje metrik učícího se piráta v průběhu času (tj. pro každou epizodu
— každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický průměr všech simulací scénáře s plným
provozem a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím vyšší hodnota dané metriky je, tím je pirát
úspěšnější. Výkyvy v grafech jsou způsobené exploračními tendencemi piráta. Konvergence
je způsobena snižující se pravděpodobností explorace.

Při krátké působnosti žáka v simulaci s plným provozem útočil pirát ke konci experimentu
zhruba jednou za epizodu (obrázek 6.5). Vzhledem k tomu, že zřejmě neměl dostatek času
na učení, lze i tuto hodnotu považovat za úspěch.
Ve srovnání s pirátem, který má vypnutou schopnost se učit, se také podařilo obhájit
fakt, že učící se pirát je výrazně úspěšnější, než ten, který se rozhoduje čistě náhodně.
To je zřejmé z grafu jeho úspěšnosti (obrázek 6.7), který je shodný pro všechny scénáře
(a to i pro náhodného piráta v plném provozu) a který je v čase neměnný. Křivka grafu je
sice ustálená na hodnotě blízké nule, to je však důsledkem univerzálně použité vyhlazovací
metody klouzavého průměru (viz komentář ke grafům v úvodu sekce), která odstranila řídké
výskyty nepravidelných útoků.
Nejenže učení zlepšilo pirátovu schopnost navigace ke kořisti, ale také dokázalo piráta
udržet ve vymezené oblasti. Vyjíždění z této oblasti téměř v každé epizodě je právě velkým
neduhem náhodného žáka. To je také příčinou téměř desetinásobku (o to kratších) absolvovaných epizod oproti učícímu se pirátovi. Následující grafy (obrázek 6.8) srovnávají četnosti
opuštění oblasti v každé simulované epizodě. Tyto grafy jsou opět podobné pro všechny
testované scénáře.
Pro ilustraci vývoje znalostí učícího se piráta následují sekvence tepelných map (obrázky
6.9–6.13) vytvořených po 1 024 krocích simulace (0 %), po 32 768 krocích (0,6 %), po
1 048 576 krocích (19,9 %) a na konci simulace. Tepelné mapy pro náhodného piráta uvedeny
nejsou, protože tento pirát žádné znalosti nesbírá. Mapy pro piráta v plném provozu nejsou
k dispozici pro 1 048 576. krok, protože jeho simulace byla kratší.
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(a) Scénář s jednou statickou kořistí.

(b) Scénář s více statickými kořistmi.

(c) Scénář s jedním vytyčeným koridorem.

(d) Scénář s koridorem a přítomnou armádou.

Obrázek 6.6: Graf součtu odměn získaných učícím se pirátem v průběhu času (tj. pro každou
epizodu — každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický průměr všech simulací daného
scénáře a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím více odměn pirát získá, tím je úspěšnější.
Výkyvy v grafech jsou způsobené exploračními tendencemi piráta. Konvergence je způsobena
snižující se pravděpodobností explorace.

6.2. VÝSLEDKY

(a) Počet provedených útoků.
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(b) Suma získaných odměn.

Obrázek 6.7: Graf vývoje metrik náhodně se rozhodujícího piráta v průběhu času (tj. pro
každou epizodu — každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický průměr všech simulací
kteréhokoli scénáře a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím vyšší hodnota dané metriky je,
tím je pirát úspěšnější. Stagnace je způsobená tím, že pirát není schopen se učit ze svých
zkušeností.

(a) Učící se pirát.

(b) Náhodně se rozhodující pirát.

Obrázek 6.8: Graf počtu opuštění vymezené oblasti daným pirátem v průběhu času (tj. pro
každou epizodu — každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický průměr všech simulací
daného scénáře a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím méně pirát opouští oblast, tím lepší
je jeho schopnost učení. Výkyvy v grafech jsou způsobené exploračními tendencemi piráta.
Konvergence je způsobena snižující se pravděpodobností explorace. Permanentní stagnace je
způsobená tím, že pirát není schopen se učit ze svých zkušeností.
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(a) Po 1 024 krocích simulace (0 %).

(b) Po 32 768 krocích simulace (0,6 %).

(c) Po 1 048 576 krocích simulace (19,9 %).

(d) Po 5 260 000 krocích simulace (100 %).

Obrázek 6.9: Tepelné mapy nad simulovanou oblastí znázorňující znalosti učícího se piráta
v daném kroku simulace scénáře s jednou statickou kořistí. Každý čtverec vyplněný barvou
spektra od modré (minimum) po červenou (maximum) reprezentuje jednu buňku diskretizovaného stavového prostoru. Barvy odpovídají hodnotám max. očekávaného zisku odměn.
Ideálně jsou v mapě vidět cesty od piráta (červená šipka) k červeným buňkám poblíž dopravních lodí (zelené šipky). Poblíž armády (modré šipky) by neměly být hodnoty příliš vysoké.
Protože se extrémy v různých scénářích liší, mají v různých mapách buňky se zápornými
hodnotami blízkými nule (typicky odpovídajícím trestům za spotřebované palivo) různou
sytost modré.
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(a) Po 1 024 krocích simulace (0 %).

(b) Po 32 768 krocích simulace (0,6 %).

(c) Po 1 048 576 krocích simulace (19,9 %).

(d) Po 5 260 000 krocích simulace (100 %).

Obrázek 6.10: Tepelné mapy nad simulovanou oblastí znázorňující znalosti učícího se piráta
v daném kroku simulace scénáře s více statickými kořistmi. Každý čtverec vyplněný barvou
spektra od modré (minimum) po červenou (maximum) reprezentuje jednu buňku diskretizovaného stavového prostoru. Barvy odpovídají hodnotám max. očekávaného zisku odměn.
Ideálně jsou v mapě vidět cesty od piráta (červená šipka) k červeným buňkám poblíž dopravních lodí (zelené šipky). Poblíž armády (modré šipky) by neměly být hodnoty příliš vysoké.
Protože se extrémy v různých scénářích liší, mají v různých mapách buňky se zápornými
hodnotami blízkými nule (typicky odpovídajícím trestům za spotřebované palivo) různou
sytost modré.
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(a) Po 1 024 krocích simulace (0 %).

(b) Po 32 768 krocích simulace (0,6 %).

(c) Po 1 048 576 krocích simulace (19,9 %).

(d) Po 5 260 000 krocích simulace (100 %).

Obrázek 6.11: Tepelné mapy nad simulovanou oblastí znázorňující znalosti učícího se piráta
v daném kroku simulace scénáře s vytyčeným koridorem. Každý čtverec vyplněný barvou
spektra od modré (minimum) po červenou (maximum) reprezentuje jednu buňku diskretizovaného stavového prostoru. Barvy odpovídají hodnotám max. očekávaného zisku odměn.
Ideálně jsou v mapě vidět cesty od piráta (červená šipka) k červeným buňkám poblíž dopravních lodí (zelené šipky). Poblíž armády (modré šipky) by neměly být hodnoty příliš vysoké.
Protože se extrémy v různých scénářích liší, mají v různých mapách buňky se zápornými
hodnotami blízkými nule (typicky odpovídajícím trestům za spotřebované palivo) různou
sytost modré.
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(a) Po 1 024 krocích simulace (0 %).

(b) Po 32 768 krocích simulace (0,6 %).

(c) Po 1 048 576 krocích simulace (19,9 %).

(d) Po 5 260 000 krocích simulace (100 %).

Obrázek 6.12: Tepelné mapy nad simulovanou oblastí znázorňující znalosti učícího se piráta v daném kroku simulace scénáře s vytyčeným koridorem a armádou. Každý čtverec
vyplněný barvou spektra od modré (minimum) po červenou (maximum) reprezentuje jednu
buňku diskretizovaného stavového prostoru. Barvy odpovídají hodnotám max. očekávaného
zisku odměn. Ideálně jsou v mapě vidět cesty od piráta (červená šipka) k červeným buňkám
poblíž dopravních lodí (zelené šipky). Poblíž armády (modré šipky) by neměly být hodnoty
příliš vysoké. Protože se extrémy v různých scénářích liší, mají v různých mapách buňky se
zápornými hodnotami blízkými nule (typicky odpovídajícím trestům za spotřebované palivo)
různou sytost modré.
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(a) Po 1 024 krocích simulace (b) Po 32 768 krocích simulace (c) Po 750 000 krocích simu(0 %).
(0,6 %).
lace (100 %).

Obrázek 6.13: Tepelné mapy nad simulovanou oblastí znázorňující znalosti učícího se piráta
v daném kroku simulace scénáře s plným provozem. Každý čtverec vyplněný barvou spektra
od modré (minimum) po červenou (maximum) reprezentuje jednu buňku diskretizovaného
stavového prostoru. Barvy odpovídají hodnotám max. očekávaného zisku odměn. Ideálně
jsou v mapě vidět cesty od piráta (červená šipka) k červeným buňkám poblíž dopravních lodí
(zelené šipky). Poblíž armády (modré šipky) by neměly být hodnoty příliš vysoké. Protože
se extrémy v různých scénářích liší, mají v různých mapách buňky se zápornými hodnotami
blízkými nule (typicky odpovídajícím trestům za spotřebované palivo) různou sytost modré.

Z map lze dobře vyčíst, že pirát vždy objevil všechna místa s kořistí a že jeho nabyté
znalosti ho vedou téměř nejkratšími možnými cestami. Při porovnání mapy pro scénář s vytyčeným koridorem a přítomnou a nepřítomnou armádou je zřejmé, že se pirát vyhýbal
místům, kde byl zneškodněn. V plném provozu pirát sice kvůli času, který měl k dispozici,
nenalezl všechna místa s kořistí, identifikoval ale místo, kde je kořisti nejvíce. Zkracující
se cesty ke kořisti ilustrují také grafy počtu rozhodnutí (akcí; obrázek 6.14), které v každé
epizodě předcházely prvnímu pokusu o útok.
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(a) Scénář s jednou statickou kořistí.

(b) Scénář s více statickými kořistmi.

(c) Scénář s jedním vytyčeným koridorem.

(d) Scénář s koridorem a přítomnou armádou.

Obrázek 6.14: Graf počtu rozhodnutí vykonaných před prvním útokem učícím se pirátem
v průběhu času (tj. pro každou epizodu — každý výjezd na moře) získaný jako aritmetický
průměr všech simulací daného scénáře a vyhlazený klouzavým průměrem. Čím méně se
pirát rozhoduje, tím rychleji bývá u kořisti. Výkyvy v grafech jsou způsobené exploračními
tendencemi piráta. Konvergence je způsobena snižující se pravděpodobností explorace.
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Kapitola 7

Závěr
Tato práce popisuje návrh piráta, jakožto oponenta v prostředí námořního provozu. Model je schopen metodou pokus–omyl adaptovat své chování do podoby, jež odpovídá strategii
námořních pirátů. Adaptace byla uskutečněna pomocí algoritmu učení s posilováním. Navržený model byl v rámci evaluace implementován v jazyku Java a integrován do simulační
platformy AgentC. Stovky hodin běhu simulací testovacích scénářů pak umožnily zhodnotit
úspěšnost adaptivního modelu, ale také sledovat vývoj ve znalostech, které si pirát uchovává.
Lze prohlásit, že navržený pirát byl ve všech simulacích úspěšný. Vždy prozkoumal celou
vytyčenou oblast, nalezl všechna místa, kde se vyskytovala kořist, a naučil se přímou trasu,
která k těmto místům vede. Byla-li přítomna armáda, vyhýbal se místům, kde mohl být
zneškodněn. Díky tomu byla ve všech případech četnost útoků téměř nejvyšší možná1 . Pomocí experimentů s pirátem, který se učit nemohl a rozhodoval se tedy čistě náhodně, bylo
ověřeno, že na jeho úspěšnost má velký vliv právě schopnost učení. Neadaptivní pirát sice
provedl několik pokusů o útok, ovšem jeho zásadním problémem bylo, že téměř v každé epizodě (jednom výjezdu z přístavu) nakonec vyjel z vymezené oblasti a jeho epizoda skončila
neúspěchem. Naopak učící se pirát začal hranice oblasti respektovat velmi rychle.
Původní pirát v AgentC se řídí fixním pravidlovým systémem a kořisti hledá v místech
s nejčastějším výskytem dopravních lodí. Ovšem tato místa mu musí vývojář předem sdělit.
Výhodou zde navrženého modelu je to, že je schopen cílové lodě sám objevit a nevyžaduje
tudíž tuto expertní znalost. Model se navíc velmi snadno implementuje a jeho integrace se
simulační platformou byla také bezproblémová. Nevýhodou oproti původnímu pirátovi je ale
fakt, že učící se pirát se rozhoduje pomaleji (čímž prodlužuje čas běhu simulace) a je třeba
investovat určité množství výpočetních prostředků, aby agent posbíral všechny znalosti, které
potřebuje k dosažení požadované úrovně úspěšnosti.
Učící se pirát je tedy použitelný v situacích, kdy vývojářům nejsou dostupná potřebná
data (znalosti prostředí). Umožňuje také identifikovat slabá místa v obraně námořního prostoru. Adaptabilita také pirátovi zaručuje vyšší míru robustnosti vůči vývoji simulovaného
1

Nejvyšší možný počet útoků v simulaci byl většinou roven počtu dopravních lodí v daném scénáři. Ve
scénáři s plným provozem však pirát neměl dostatek paliva pro útok na všechny lodě. Stejný problém měl
ve scénáři, v němž byly umístěny tři navzájem vzdálené lodě. V tomto případě kapacita palivové nádrže
dovolila pirátovi v každém výjezdu zaútočit pouze na jednu z těchto tří lodí. Maximální četnost útoků tedy
byla rovna jedné, přičemž tohoto stavu pirát dosáhl.
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prostředí, čili je schopen se přizpůsobit, dojde-li ke změně v chování dopravních nebo armádních lodí.
Navržený model však pracuje i s několika předpoklady a zjednodušeními. Na tuto práci
tedy lze navázat například zkomplikováním cíle piráta o nutnost vrátit se do domácího přístavu dříve, než vypotřebuje všechno své palivo. Kvůli tomu by bylo pravděpodobně třeba
informovat piráta o množství jeho paliva a udělovat mu odpovídající odměny za návrat domů.
Dále lze přidat akce, pomocí kterých může pirát realizovat samotný útok (včetně návratu na
základnu se svou kořistí). S tím však bude nutné rozšířit stavový signál o pozice lodí, které
jsou v dosahu, a informace o rychlostech piráta i kořistí. Tato práce nehledala odpověď na
otázku, který algoritmus učení s posilováním je nejvhodnější a která sada parametrů je pro
který scénář ta optimální. Velmi zajímavým poznatkem by pak také bylo porovnání úspěšnosti s pirátem, který nepracuje s diskretizovaným stavovým a akčním prostorem, nýbrž
s prostory spojitými (tj. jeho pozice je reprezentována zeměpisnými souřadnicemi, může si
volit kterýkoliv směr a rychlost pohybu apod.). S těmito prostory je třeba se vypořádat pomocí rozšířených metod učení s posilováním typicky v kombinaci s funkčními aproximátory,
které se použijí pro reprezentaci funkcí hodnot (viz [32]).
Tato práce obohatila současný model chování piráta v AgentC. Nový pirát zvětšuje škálu
možných scénářů, s kterými bude možné experimentovat. Umožní například evaluovat vývoj
fenoménu pirátství v čase.
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Příloha A

Obsah přiloženého CD
∙ agentc — Adresář se simulační platformou AgentC včetně integrovaného modelu učícího se piráta.
– apidocs — Adresář s vygenerovanými soubory dokumentace rozhraní.
– scenarios — Adresář s konfiguračními skripty scénářů.
– src — Adresář se zdrojovými kódy.
– agentc-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar — Spustitelný archív simulátoru.
∙ support — Adresář s podpůrnými skripty.
– controller — Adresář s aplikací Správce experimentů.
* doc — Adresář s vygenerovanými soubory dokumentace rozhraní.
* python27 — Adresář se zdrojovými kódy.
– results — Adresář, do něhož se ukládají výsledky experimentů.
– statistics — Adresář se skriptem generujícím publikovatelné grafy.
* draw.r — Generující skript.
∙ text — Adresář s textem diplomové práce a jeho zdrojovými kódy.
– text.pdf — Soubor s výsledným textem.
– text.tex — Soubor se zdrojovým kódem textu.
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Příloha B

Instalační a uživatelská příručka
Přiložené programy byly primárně používány v operačním systému Microsoft Windows 7.
Starší verze byly též testovány v operačních systémech Ubuntu, Linux Mint a openSUSE.
Pro spuštění některých experimentů může být vyžadováno až 20 GB RAM. Na procesor
nejsou kladeny speciální nároky.

B.1

Instalační příručka

Instalace spočívá ve zkopírování obsahu CD na disk s právy zápisu. Tento krok je nutný,
protože přiložené programy vyžadují možnost vytvářet ve svých adresářích dočasné soubory.
Pro spuštění platformy AgentC postačuje přítomnost virtuálního stroje pro jazyk Java
verze 1.6.0, případně aplikace Google Earth verze 6.2.1.6014. Pro práci s podpůrnými nástroji
se předpokládá předinstalovaný interpret jazyka Python verze 2.7.3, interpret jazyka R verze
2.15.1, nástroj Apache Maven verze 2.2.1, knihovna PyQt verze 4.9.1 a knihovna matplotlib
verze 1.1.0.

B.2

Uživatelská příručka pro AgentC

Po spuštění souboru agentc/agentc-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar se
zobrazí okno s výběrem scénářů, které je možné simulovat. Výběrem scénáře se zahájí simulace. Při prvním spuštění zahájí simulátor generování plánů, což se projeví výraznou časovou
prodlevou. V závislosti na konfiguraci scénáře se může zobrazit okno s uživatelským rozhraním. To umožňuje ovládat simulaci. Dovoluje-li to konfigurace scénáře, v adresáři agentc
se vytvoří soubor geLinks.kml, jehož otevření přidá do aplikace Google Earth vrstvu se
simulovaným námořním provozem.

B.3

Uživatelská příručka pro Správce experimentů

Správce experimentů se spouští přímo pomocí zdrojových kódů příkazem
python agentwoo/controller.py z adresáře support/controller/python27. Do tohoto
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adresáře musí také ukazovat systémová proměnná PYTHONPATH. Poté, co se zobrazí okno uživatelského rozhraní, je třeba zadat cesty, s nimiž může Správce pracovat. Cestu working path
je třeba nastavit na adresář support, cestu AgentC path na agentc a cestu R path na cestu
k interpretu jazyka R. Zdaří-li se konfigurace, zobrazí se v seznamu scenario scénáře, které je
možné simulovat. Tlačítka na spodním okraji okna umožňují upravovat frontu naplánovaných
experimentů a zahájit jejich simulaci.
V záložce statistics se po opětovném nastavené cesty do pracovního adresáře (working
path) zobrazí seznam výsledků experimentů. Výběrem některých výsledků a stiskem tlačítka preview se zahájí vykreslování zvoleného grafu. Tlačítko export uloží grafy do souborů
v pracovním adresáři.

