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Abstrakt
Cílem této práce je implementovat Genetické programování pro optimalizaci pohybových
vzorů modulárního robota. Modulární robot je složen z článků ovládaných kontrolery a
cílem je navrhnout výstupní funkci kontrolerů, pro kterou se robot bude pohybovat
maximální rychlostí k vytyčenému cíli.

Abstract

The aim of this work is to implement genetic programming to optimize movement
patterns of modular robot. Modular robot is composed of cells operated with controllers
and the goal is to design output function of these controllers for which the robot will
move at maximum speed to the target.
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Kapitola 1
Úvod

Ovládání robota je obecně netriviální úlohou, jejímž řešením se zabývá celé odvětví
robotiky. Existují různé přístupy k řešení této úlohy, mnohé z nich používají evoluční
principy pro vyšlechtění požadované ovládací funkce. V této práci se zabýváme
modulárními roboty složenými z jednodušších robotických organismů. Každý z těchto
menších bloků se řídí vlastní logikou a výsledné chování modulárního robota je dáno
koordinovaným řízením všech jeho částí. Výsledná podoba modulárního robota je závislá
na topologii a pohybové vzory pro každou možnou konfiguraci robota nejsou známy.
Vzhledem k tomu je jejich nalezení, byť pro jednu konkrétní zvolenou topologii,
komplexní úlohou.
Cílem této práce je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit metodu
automatického generování pohybových vzorů modulárního robota. Úlohou, na níž bude
tato metoda demonstrována, je pro známou konfiguraci modulárního robota a zadaný cíl
(definovaný relativně k výchozí pozici robota) vygenerovat pohybové funkce pro
jednotlivé moduly tvořící robota. Topologie modulárního robota uvažovaná v této práci je
robotický had, tj. moduly propojené v řetězci. Metoda je založená na evolučních
algoritmech a jejím výstupem je sada ovládacích funkcí pro jednotlivé moduly robota.
Pro řešení úlohy byla použita metoda genetického programování (dále GP). Jedná se o
speciální třídu evolučních algoritmů. GP pracuje s populací kandidátních programů,
kterou vyvíjí v procesu simulované evoluce s cílem najít optimální program pro danou
úlohu. Každý program v populaci je představován kořenovým stromem funkcí a
terminálů (grafová reprezentace programů známá z procedurálních programovacích
jazyků). Jednotlivé programy jsou v průběhu výpočtu reprodukovány a rekombinovány
ve snaze najít program s optimální hodnotou zadané účelové funkce. Vzhledem k tomu,
že přirozený pohyb v přírodě zahrnuje často prvky symetrie a opakování, byla použita
varianta GP s tzv. automaticky definovanými funkcemi (ADF), umožňující využití
symetrie a opakovaní pro návrh komplexního pohybového vzoru modulárního robota.
Genetické programování navržené v této práci je implementováno v jazyce Java a pro
testování vygenerovaných pohybových funkcí je použit fyzikální simulátor v jazyce C++.
Modul simulátoru je napojen na program GP pomocí aplikace Swig pracující nad JNI.
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Struktura práce sestává v první části z rozboru problému – tj. popisu použitého simulátoru
(Kapitola 3) a popisu obecných mechanik genetického programování (Kapitola 4). Ve
druhé části práce je navržena konkrétní implementace GP (Kapitola 5) a popis finální
podoby této implementace v jazyce Java (Kapitola 6). Závěrečná část se zabývá popisem
provedených experimentů a zhodnocení jejich průběhu (Kapitola 7). V poslední kapitole
jsou shrnuty výsledky experimentů a je učiněn závěr (Kapitola 8).
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Kapitola 2
Současné přístupy k problematice

Jak už bylo napsáno, generování řídících funkcí pro modulární roboty je netriviální úloha.
Existuje množství odlišných přístupů řešících tuto úlohu pomocí evolučních algoritmů.
Na následujících řádcích jsou nastíněny některé z nich.
Koevoluce
Jan Černý ve své diplomové práci [1] používá GP a koevoluci pohybových vzorů pro
jednotlivé končetiny čtyřnohého modulárního robota. Stejný systém modulárních robotů
[18] byl použit i pro experimenty prováděné v rámci této práce.
Central Pattern generator
CPG je neurální struktura produkující rytmický výstup bez senzorického vstupu. Pro
řízení modulárních robotů lze CPG použít formou kooperativní oscilace jednotlivých
modulů [3]. Ke každému modulu je připojen neurální oscilátor jako model CPG.
Jednotlivé neurony v modelu jsou reprezentovány pomocí nelineárních diferenciálních
rovnic. CPG pracují se stejnou periodou a vytváří pohybový vzor pro robota.
HyperNEAT
HyperNEAT je varianta generativních neuronových sítí – pomocí evoluce se neupravují
jednotlivé váhy mezi neurony, ale CPPN (Compositional pattern producing network).
CPPN je malá neuronová síť používající různé typy aktivačních funkcí. Jednotlivým
neuronům sítě jsou pak přiřazeny koordináty (např. plošné, prostorové, apod.). Vstupem
CPPN jsou koordináty dvou propojených neuronů a výstupem je váha tohoto propojení.
Vhodné rozmístění neuronů umožňuje zakódování struktury problému přímo do struktury
sítě. To představuje výhodu při ovládání modulárních robotů – HyperNEAT má už od
počátku informaci o topologii robota [4].
Gramatická evoluce
GE je třídou evolučních algoritmů založenou na lineární reprezentaci chromozomu, který
je dekódován pomocí zadané gramatiky. Toho lze například využít při optimalizaci
existujících pohybových vzorů fyzikálních modelů [5]. Z veterinárních publikací jsou
získána pohybová data kráčejícího koně. Tato pohybová funkce je pomocí Fourierovy
transformace vyjádřena jako suma sinusových funkcí. Nad touto reprezentací je následně
spuštěna GE s cílem optimalizace a zpřesnění dat.
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Snakebot
V práci Ivana Taneva [6] je použito GP pro nalezení pohybového vzoru simulovaného
snakebota. Na rozdíl od této práce, není tento simulovaný robot založen na fyzických
prototypech. Realizace jednotlivých modulů a simulačního prostředí jsou odlišné od naší
úlohy. Jednotlivé moduly robota jsou reprezentovány oválnými články s kruhovým
kloubem.
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Kapitola 3
Simulátor

3.1 Modulární robot
Konkrétní systém modulárních robotů, použitý v rámci této práce k experimentům,
vychází z projektů SYMBRION (Symbiotic Evolutionary Robot Organisms) a
REPLICATOR (Robotic Evolutionary Self-Programming and Self-Assembling
Organisms) [14,18]. Cílem těchto projektů je výzkum možností řízení multi-agentních
robotických organismů, s využitím evolučních teorií. Za tímto účelem byl navržen systém
modulárních robotů, skládající se z autonomních modulů schopných vzájemného
pospojování do jediného organismu. V rámci tohoto organismu disponují moduly
schopností symbiotického sdílení energie a výpočetních zdrojů. Jednotlivé moduly se
dokáží pohybovat i samostatně - robotickému organismu je díky tomu umožněna
dynamická adaptace vlastního pohybového ústrojí.

3.1.1 Popis robotického modulu
Modulární robot použitý pro experimenty je složený z SSSA modulů vyvinutých v rámci
projektu REPLICATOR [14,18]. Každý modul obsahuje vlastní napájení, výpočetní
jednotku, součásti umožňující samostatný pohyb a připojení k jiným modulům. Na
obrázku 3.1 vlevo je možné vidět vizualizaci modulu v simulátoru. Na témže obrázku
vpravo je pak zjednodušená vizualizace použitá v experimentech pro urychlení simulací.

Obrázek 3.1 Detailní pohled na jeden robotický modul
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Hlavní částí modulu je krychlové tělo (délka hrany 125.4 mm) obsahující výše zmíněné
vnitřní komponenty. Váha těla je cca 1 kg – v závislosti na konkrétní konstrukci modulu –
a představuje většinu hmotnosti modulu. K tělu modulu je připevněno 8 koleček (4 na
spodní a 4 na horní straně krychle) umožňující mu autonomní pohyb v případě, že není
zapojen do většího celku. Jedna ze čtyř ostatních stran je pak tvořena ramenem, zbylé
strany obsahují zámky (samice), do kterých se mohou připojit ostatní moduly.
Rameno představuje druhou největší součást modulu vážící 200 g. Rameno obsahuje
zámek (samce) pro připojení k ostatním modulům. Ovládání ramene má na starosti
elektromotor umístěný uvnitř těla modulu. Ten je schopný vychýlit rameno ve
vertikálním směru (vzhledem k základní poloze modulu umístěného na kolech) v rozmezí
od -90 do +90 stupňů. V krajních pozicích je tak zámek ramena přesunut nad horní (nebo
dolní) stranu modulu a efektivně zakrývá kolečka. Zámek ramene je uzpůsoben pro
spojení s jiným modulem i v případě, že jsou přiléhající zámky vzájemně pootočeny o 90,
180 nebo 270 stupňů.
Elektromotor ovládající rameno je schopný produkovat sílu až 50 N. V případě, že pohyb
ramene není žádoucí, je možné rameno zafixovat v libovolné pozici – k fixaci ramena je
použit stejný elektromotor a proto má fixace jen omezenou tuhost a současně vyčerpává
baterie modulu.
Hlavním účelem modulu není autonomní pohyb. Kolečka jsou použita pouze pro dosažení
požadované vzájemné pozice s ostatními moduly a spojení do jednoho robota. Díky
flexibilnosti ramena a použitých zámků je možné dosáhnout velkého množství různých
topologií robota.
Ve všech experimentech obsažených v této práci byly moduly vždy pospojovány do
většího celku. Pohyb a kooperace samostatných modulů je netriviální úloha mimo rámec
této práce.

3.1.2 Konfigurace modulárního robota
Modulární robot, pro něhož budou v rámci této práce vyvíjeny pohybové vzory, je
sestaven z modulů popsaných v předchozí sekci. V rámci experimentů bude použito
několik různých konfigurací (viz níže), nicméně v základu se bude vždy jednat o řadu
modulů (konfigurace typu „had“), kde každý modul je napojen pomocí svého ramene na
modul v řadě následující (poslední modul v řadě nemá ukotvené rameno). Rameno je
vždy ukotveno na stěnu protilehlou proti základní poloze ramene, jak je vidět na obrázku
3.2. Pro lepší představu je zde opět zobrazena jak detailní vizualizace, tak zjednodušená
varianta použitá v simulacích.
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Obrázek 3.2 Sestavený modulární robot

Pro experimenty budou použity tři různé konfigurace robota lišící se v natočení
jednotlivých robotů.






varianta A – jednotlivé moduly budou umístěny v základní poloze – tj. klouby
modulů se budou otáčet kolem os vodorovných vzhledem k terénu. Tato
konfigurace umožňuje otáčení pouze ve vertikálním směru (nahoru-dolů).
varianta B – moduly budou položeny „na bok“ - osy kloubů budou vzhledem k
terénu svislé. Tato konfigurace umožňuje otáčení pouze v horizontálním směru
(doprava-doleva).
varianta C – každý následující modul bude o 90 stupňů pootočen proti svému
předchůdci. Každá dvojice vzájemně pootočených modulů tak tvoří jednotku
s možností pohybu v obou směrech.

Jednotlivé konfigurace jsou vyobrazeny na obrázku 3.3. Je použita detailní vizualizace.
První dvě varianty umožňují hadovi pohyb pouze v rámci jedné roviny (vertikální nebo
horizontální). Poslední varianta byla navržena, aby kompenzovala neschopnost kloubu
pohybovat se ve dvou stupních volnosti.

Obrázek 3.3 Varianty použitých konfigurací
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3.1.3 Použité názvosloví
Jak v případě jediného autonomního modulu, tak v případě většího celku z modulů
složeného, mohou být použity termíny „robot“ a „ovládací funkce“. Je proto třeba
definovat jisté základní názvosloví použité v následujících kapitolách.
Pro jednu robotickou jednotku SSSA bude používán termín modul nebo článek (ve
smyslu článek hada). Pro celou sestavu modulárního robota v konfiguraci hada pak budou
použity termíny had, robot, popř. modulární robot. Stejně tak, bude-li použit termín
ovládací funkce, závisí jeho význam na kontextu. Ovládací funkce modulu označuje
pohybový předpis, jímž se bude řídit jeden konkrétní modul. Ovládací funkce robota pak
označuje souhrn ovládacích funkcí jednotlivých modulů v robotu obsažených.

3.2 Fyzikální simulátor
Výše popsané robotické jednotky SSSA se nacházejí ve fázi prototypů, a proto jsou pro
použití v experimentech v této práci nevhodné. Z toho důvodu je použit simulátor Sim
(implementovaný v rámci projektu REPLICATOR) [2,17], který umožňuje simulovat
SSSA roboty ve virtuálním prostředí. Použití simulátoru má rovněž další výhody proti
použití fyzických modulů. Není potřeba je mezi simulacemi dobíjet a je možné nastavit
robotickému ramenu větší sílu, než je schopný vyvinout motůrek použitý v prototypech.
Změna síly robotického ramena se ukázala být nutností, jelikož síla motůrku v prototypu
nebyla schopna zvednout několik dalších modulů najednou. Také je možné provádět více
simulací současně a tyto simulace nemusí běžet v reálném čase. Všechny tyto výhody
vedou k urychlení provádění experimentů, které by jinak zabraly měsíce a byly by
logisticky velmi náročné.

3.2.1 Popis simulátoru
Moduly SSSA v simulátoru jsou fyzicky totožné s robotickými prototypy – mají stejné
rozměry, hmotnost i součásti. Pro simulace byla zvýšena síla robotického kloubu z
původních 50N na 500N. To se ukázalo jako dostatečná síla pro to, aby testovaný
pohybový vzor nebyl deformován vahou robota neschopného uzvednout vlastní tělo. V
rámci experimentů byla rovněž vypnuta simulace koleček – robot je vygenerován již
sestavený ve své výchozí pozici a kolečka pro pohyb samostatných robotů nejsou v
experimentech použita – ušetřením procesorového času potřebného k jejich simulaci byly
experimenty opět urychleny. Rozměry simulovaného světa jsou zadány v decimetrech –
tj. délka hrany robotického modulu je 1.25 jednotek délky použitých v simulátoru.

3.2.2 Napojení simulátoru
Program realizující GP je implementován v programovacím jazyce Java, zatímco pro
simulátor Sim je použit jazyk C++. Z toho důvodu bylo nutné vypracovat určité
přemostění umožňující procesu běžícímu v JVM spouštět simulace. Pro vytvoření tohoto
přemostění byl zvolen program Swig (Simplified Wrapper and Interface Generator) [16],
který umožňuje automatické generování wrapperu pro C++, s jehož pomocí je pak tento
projekt zkompilován do sdílené knihovny schopné zpracovat volání z Javy. Současně jsou
také vytvořeny třídy používající rozhraní JNI (Java Native Interface) pro použití této
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sdílené knihovny. Ve výsledku pak stačí v Javovském procesu načíst sdílenou knihovnu a
volat statické metody interfacové třídy. Ta zajišťuje volání metod v C++ kódu, které byly
definovány při generování knihovny.
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Kapitola 4
Genetické programování

Genetické programování [7,8] využívá metod podobných biologické evoluci při vytváření
počítačových programů, které co nejlépe řeší danou úlohu. Jedná se o metodu strojového
učení, která spadá pod evoluční algoritmy, tj. snaží se vyšlechtit řešení v postupně se
zlepšující populaci počítačových programů.
Evoluční algoritmy jsou heuristické postupy používané pro řešení složitých problémů pro
které často ani neexistuje použitelný exaktní algoritmus. K tomuto účelu pak evoluční
algoritmy používají principy známé z evoluční biologie. Výsledné řešení je získáváno z
populace kandidátských řešení pomocí technik napodobujících evoluční procesy a
přirozený výběr.
Princip práce evolučního algoritmu je tvorba velkého množství různých variant řešení
daného problému, na něž se aplikuje teorie přirozeného výběru. Při řešení se uchovává
tzv. populace (množina jedinců představujících řešení daného problému). Jak v populaci
probíhá evoluce, řešení se postupně zlepšují. Tradičně je řešení reprezentováno binárními
čísly, řetězci nul a jedniček, nicméně používají se i jiné reprezentace (strom, pole,
matice, …). Typicky je na začátku (v první generaci) populace složena z náhodně
generovaných jedinců. V přechodu do nové generace je pro každého jedince spočtena tzv.
fitness funkce, která vyjadřuje kvalitu řešení reprezentovaného tímto jedincem. Podle této
kvality jsou stochasticky vybráni jedinci, kteří jsou modifikováni pomocí mutací a
křížení. Tím vznikne nová populace. Tento postup se iterativně opakuje, a kvalita řešení
v populaci se postupně vylepšuje. Algoritmus se zastaví po dosažení požadované kvality
řešení nebo po předem zadaném počtu generací.
Na všechny počítačové programy, bez ohledu na to v jakém jsou napsány jazyce
(JAVA,C,PASCAL), lze pohlížet jako na sekvence funkcí aplikovaných na argumenty.
Genetické programování pracuje s populací zpočátku náhodně generovaných programů,
které se snaží upravovat pomocí genetických operátorů. Proto je pro něj velmi přínosné,
když může pracovat s programem jako posloupností operací nad zadanými hodnotami.
S takovýmto programem může být jednoduše manipulováno jako s daty, jeho části mohou
být rozdělovány a nahrazovány a následně je možné tato data okamžitě vyhodnotit jako
program.
Z tohoto důvodu se programovací jazyk LISP tváří jako ideální kandidát na reprezentaci
programů v GP. Ačkoli genetické programování nevyžaduje LISP ve své implementaci a
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není na něm žádným způsobem založeno nebo závislé, jeho syntaxe je velmi často
používaná pro prezentaci výsledků získaných pomocí genetického programování.
LISP je jedním z nejčastěji citovaných funkcionálních jazyků a jsou v něm používány
pouze dva typy entit - atomy a seznamy. Seznam je tvořen seřazenou posloupností
položek, přičemž položkou může být atom nebo další (vnořený seznam). Oba tyto typy se
v rámci LISPu nazývají symbolické výrazy (S-výrazy) a LISP ze syntaktického hlediska
nerozlišuje rozdíl mezi programy a daty. Obojí je reprezentováno S-výrazy a LISP při
běhu programu postupuje tak že postupuje po S-výrazech a vyhodnocuje je. Pokud narazí
na konstantní atom, vyhodnotí ho jako jeho hodnotu. V případě seznamu je pak první
položka seznamu brána jako funkce a všechny další položky jako argumenty této funkce.
Pokud nastane situace, že některou z položek seznamu je další vnořený seznam, je
nejprve vyhodnocen tento vnořený seznam a jeho hodnota je použita jako argument pro
nadřazenou funkci. Ve výsledku lze tedy na program zapsaný v LISPu pohlížet jako na
kořenový strom, jehož jednotlivé vnitřní uzly jsou funkcemi a jehož listy jsou terminály
daného programu (konstanty a proměnné).
Přestože, jak již bylo napsáno výše, není ve většině implementací GP používán LISP
samotný, použití kořenového stromu jako reprezentace jedinců (programů) se stalo
ustálenou konvencí v GP a syntaxe LISPu je velmi často používána pro zápis těchto
programů [7]. Znalost syntaktických pravidel tohoto jazyka je proto velmi nápomocná pro
pochopení principů GP.
Genetické programování je jednou ze tříd evolučních algoritmů, kde každým jedincem
v populaci je počítačový program. Ačkoliv existují varianty GP s lineární reprezentací
jedinců, nejčastější formou reprezentace programů je kořenový strom funkcí a terminálů.
Prohledávaným prostorem GP je prostor všech možných počítačových programů
vytvořených pomocí funkcí a terminálů definovaných doménou problému. Těmito
funkcemi mohou být standardní aritmetické a programovací operace, matematické nebo
logické funkce, případně doménově specifické funkce unikátní pro řešený problém.
V případě že chceme aplikovat GP na námi zvolený problém, musíme nejprve definovat
množiny terminálů a funkcí které budou použity. Na množinu terminálů lze nahlížet jako
na vstupy do našeho (zatím ještě neobjeveného) programu a konstant, které bude moci
tento program používat. Množina funkcí musí být pak pečlivě zvolena tak aby pomocí
těchto funkcí mohly být definovány všechny složené matematické výrazy, které jsou pro
vyřešení problému potřeba.
Druhým krokem je určení způsobu měření fitness jedinců, určení parametrů a operátorů
pro genetický algoritmus a kritéria pro jeho ukončení. Pro příklad můžeme vzít jednu
z nejčastějších aplikací GP a tou je symbolická regrese – tj. proces kdy pomocí
adaptivního algoritmu (GP) hledáme symbolický předpis funkce podle trénovací
množiny. To znamená, že hledáme takovou funkci (program), který pro zadané vstupy
bude vracet žádané hodnoty na výstupu. Výslednou fitness funkcí může být suma (přes
všechny trénovací vzorky) rozdílů mezi požadovanou výstupní hodnotou a skutečným
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výstupem programu. V okamžiku, kdy program navrací pro všechny trénovací vzorky
hodnoty dostatečně blízké požadovaným, je hodnota fitness funkce dostatečně malá a
můžeme GP považovat za úspěšně ukončený.
Jiným příkladem může být symbolická regrese funkce, jejíž hodnoty neznáme. Pokud
například hledáme funkci pro ovládání robota, pak její konkrétní hodnoty neznáme a ani
nás příliš nezajímají. Fitness jednotlivých programů (funkcí) pak můžeme měřit jako míru
úspěchu robota, který se funkcí řídí, v jeho zadaném úkolu.

4.1 Operátory
V průběhu GP můžeme s populací pracovat víceméně stejným způsobem, jakým bychom
s ní pracovali v případě GA. Máme populaci jedinců, u kterých dokážeme změřit hodnotu
fitness funkce a naším cílem je v každé generaci vytvořit z těchto jedinců novou populaci.
Princip jednotlivých operátorů se nemění, jen je třeba je přizpůsobit tak, aby dokázaly
pracovat s programovými stromy místo lineárních řetězců používaných v GA.
Selekce – tento operátor není ovlivněn reprezentací chromozomu jedince, je proto možné
použít jakoukoli variantu z klasického GA (turnajová, ruleta…)
Křížení – operátor křížení má za úkol zkombinovat dva jedince do nové podoby a je
proto silně závislý na reprezentaci. V GP se tradičně používá varianta, při které se
v každém rodičovi zvolí jeden náhodný podstrom a oba rodiče si tyto podstromy vymění
[8]. To sebou ale nese jisté potíže, které je potřeba vyřešit (viz closure problem níže).
Vzniknou tak dva nové stromy funkcí jak je vidět na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1 Křížení dvou kořenových stromů

Mutace – operátor mutace u kořenového stromu funkcí je velmi podobný klasické mutaci
v GA. Mutace je založena na tom, že v programovém stromě je zvolen náhodný podstrom
a na jeho místo je vygenerován nový podstrom [8]. Příklad mutace je zobrazen na
obrázku 4.2.
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Obrázek 4.2 Mutace kořenového stromu funkcí

Permutace – nový operátor specifický pro stromy. V jeho průběhu je zvolen jeden
z vnitřních uzlů stromu a pořadí jeho argumentů je permutováno [8].

4.2 Closure problém
Jako closure problém (problém uzavřenosti) je pojmenována skutečnost, že ne všechny
funkce v doméně problému musí navracet (a vyžadovat ve formě argumentů) stejné
datové typy [7]. Tento problém se pak manifestuje například při křížení, kdy jsou
prohozeny dva podstromy, z nichž jeden vrací logickou hodnotu, zatímco druhý reálné
číslo. Příslušné nadřazené uzly těchto podstromů pak nedokážou pracovat s hodnotou,
kterou mají na vstupu. Jiným příkladem může být případ, kdy do jedné funkce vstupuje
více argumentů navzájem různého typu – pokud by na tento uzel byla zavolána
permutace, pak by opět došlo ke čtení hodnot odlišného typu, než je vyžadováno.
Existují v zásadě dvě varianty vyřešení tohoto problému. První z nich je takzvané STGP
(Strongly-typed genetic programming) které zachovává datové typy a zavádí metody,
které vynucují jejich zohledňování – např. jednotlivé typy uzlů jsou umístěny do kategorií
a mohou být prohozeny pouze podstromy, jejichž kořeny patří do stejné kategorie.
Druhá varianta přistupuje k řešení closure problému z opačné strany – pomocí
univerzalizace. Všechny funkce v doméně problému musí být definovány tak, aby vracely
hodnoty stejného typu (a stejný typ vyžadovali i na vstupu), všechny terminály jsou pak
tohoto typu. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nemusíme se kontrolováním typů
zabývat a program bude vždy validní. Bohužel v určitých případech chceme použít různé
vzájemně na sebe nekonvertovatelné typy (vektory, matice) a v takových případech
nemůžeme tuto variantu, jinak jednoduchou a elegantní, použít.

4.3. Zachování diverzity v populaci
Zachování diversity v populaci může být problém (zvláště v případě, pokud se
rozhodneme nepoužívat operátor mutace), protože bez toho, abychom do populace
přiváděli nový genetický materiál, se může snadno stát, že se v populaci začnou
objevovat stejní jedinci (případně se ve více jedincích začne opakovat stejný podstrom).
Existuje několik způsobů jak se vypořádat se ztrátou diversity [15]. Jednou z variant jak
zvýšit diversitu a oddálit konvergenci je kontrola a zakázání duplikátů při iniciaci
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náhodné první generace. Když do populace vkládáme nového člena, zkontrolujeme, zda
v populaci již není jiný jedinec reprezentující stejný program. Díky tomu, že každý člen
populace je unikátní, získáme tak maximum genetického materiálu pro evoluci při dané
velikosti populace.
Jinou z variant k zachování diversity je upravení operátoru selekce tím, že při každém
provádění selekce znevýhodníme ty členy populace, kteří byli vybráni v některé
předchozí selekci (v rámci jedné generace). Výsledkem pak bude, že jedinci s vysokou
fitness nebudou mít tolik potomků ve prospěch některých méně kvalitních, ale odlišných
jedinců.

4.4 Bloat
Bloat neboli nafouknutí kódu je neodmyslitelnou součástí GP [13]. Jedná se o proces, při
kterém jedinci v populaci GP postupně nabývají na mohutnosti tím, že často obsahují
jednoduché funkce vyjádřené složitějším způsobem nebo se v nich objevují tzv. introny.
Intron je benigní, nic neprovádějící kus programu (podstrom), jehož změna či odříznutí
nemá absolutně žádný vliv na výsledný program.
Objevení složitějších konstrukcí pro jednodušší funkce je logickým důsledkem použitého
prohledávaného prostoru programů. Ten zkrátka obsahuje mnohem více velkých stromů
reprezentujících složité programy nežli těch malých, jednodušších variant (v podstatě
každou funkci libovolné složitosti lze vyjádřit nekonečným množstvím složitějších
konstrukcí) a GP tak má přirozené sklony sklouzávat do tohoto hlouběji do tohoto
prostoru. Bojovat proti tomuto typu bloatu je možné pomocí penalizace fitness
jednotlivých jedinců v závislosti na jejich velikosti, nebo prostým zavedením ostrého
limitu velikosti (používají se varianty pracující s počtem uzlů ve stromě nebo jeho
hloubkou), kde každý jedinec překračující tento limit je zahozen. Obě tyto metody ale
vyžadují předchozí znalost problému a představu, jak velké řešení zhruba hledáme. Jinak
by se mohlo snadno stát, že limity nastavíme tak, že optimální hledané řešení leží mimo
hranice námi definovaného prostoru hledání a nebude nalezeno. V této práci je použita
metoda dynamického limitu pro kontrolu bloatu [13], která limit průběžně upravuje v
závislosti na aktuálním stavu populace, čímž se toto nebezpečí minimalizuje. Metoda je
podrobně popsána v kapitole 4.3.
Co se týče druhého projevu bloatu (objevení intronů ve stromech GP) – existuje mnoho
názorů, proč k němu dochází a jestli je pro proces GP škodlivý nebo prospěšný. Převládá
názor, že introny se objevují jako obranný mechanismus jedinců v GP proti křížení a
mutaci – jinak řečeno jedinci mající kousky, o které se nebojí přijít, mají větší šanci projít
křížením (mutací) nezměněni a bez toho aby byla narušena jejich funkční struktura.
Operátory křížení a mutace jsou obecně operátory destruktivní – výsledky mají velkou
šanci fitness spíše pokazit než vylepšit.

4.5 Automaticky definované funkce
Jednou z běžných programátorských praktik je znovupoužití kódu. Lidský programátor
píšící program, ve kterém je na několika místech třeba provést totožný výpočet (s
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odlišnými proměnnými), se pravděpodobně uchýlí k vytvoření subrutiny, která bude tento
výpočet řešit a na potřebných místech ji zavolá, místo aby vypisoval na čtyřech místech
totožný kód. Klasické GP takovéto zjednodušení neumožňuje. Pokud by pro řešení bylo
potřeba na několika místech provést stejný výpočet, pak algoritmu nezbývá nic jiného,
než každý z těchto výpočtů vyvinout zvlášť. Tato skutečnost působí při řešení složitějších
problémů značné omezení. Složitější problémy je však možné rozložit na jednodušší
podproblémy.

Obrázek 4.3 Struktura jedince s použitím ADF

Zavedení automaticky definovaných funkcí [9,10,12] se snaží tento problém řešit a díky
své podstatě umožňuje řešení mnohem složitějších úloh. V případě algoritmu GP
používajícího automaticky definované funkce, pak každý jedinec (program) v populaci
sestává z hlavního stromu (RPB - result-producing branch) a předem určeného počtu
funkčních stromů (ADF). RPB je hlavní strom programu, který bude použit pro
ohodnocení daného jedince. Tento strom používá problémem definovanou množinu
terminálů a k množině funkcí pak přidává všechny ADF. Každá ADF má pak vlastní
množinu terminálů složenou ze zástupných proměnných (dummy variables) – velikost
této množiny určuje, kolik bude mít vrchol reprezentující tuto funkci ve stromě RPB
potomků. Při vyhodnocování ADF jsou pak tyto zástupné proměnné nahrazeny
skutečnými hodnotami vstupujícími do funkce. Množina funkcí používaných v ADF je
stejná jako u RPB (s výjimkou samotných ADF). Příklad jedince používajícího tři ADF je
zobrazen na obrázku 4.3.
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Při křížení programů v rámci běhu genetického algoritmu jsou pak kombinovány
podstromy pouze mezi příslušnými částmi programů – tj. RPB může být kombinováno
s RPB druhého rodiče, ADF1 s ADF1 a tak dále. Tím je docíleno, že v rámci každé
funkce dochází k uzavřenému vývoji – jednotlivé funkce si tam mohou vyvinout
specifický účel.

4.5.1 Hierarchické ADF
Použití hierarchických ADF dále rozvíjí jejich původní myšlenku [11]. V takto
navrženém systému může být každá z ADF volána nejen v hlavním stromě (RPB), ale i
v každé vyšší ADF, a tím umožňuje další dekompozici řešeného problému.
Například v případě GP používajícího tři automaticky definované funkce může výsledná
hierarchie vypadat následovně: ADF1 může být volána v RPB, ADF2 a ADF3, ADF2
může být volána v RPB a ADF3 a ADF3 může být volána pouze z hlavního stromu RPB.
Hierarchické uspořádání funkcí je použito ve většině aplikací ADF, protože mění jen
velmi málo na principu funkcí a přináší mnoho možností.
Varianta, kde by automaticky definovaná funkce mohla volat sama sebe (případně by
všechny ADF mohly být volány ve všech ostatních ADF) by sice do GP přinášela
možnost rekurze, což je poměrně silný nástroj běžně používaný v klasickém
programování, ale problémy spojené s nekonečnými cykly vznikajícími ve funkcích jsou
natolik velké, že tato možnost se téměř nepoužívá. Rekurze zkrátka vyžaduje
sofistikovanější přístup definující ukončovací podmínku současně s jejím prvním
zavedením, čehož stochastické algoritmy nejsou schopné.
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Kapitola 5
Navržený systém GP s ADF pro řízení robota

Cílem implementace této práce je nalézt pomocí GP ovládací funkci pro robota. Robot je
složen z článků, kde každý článek může ovládat ohnutí těla robota v daném místě okolo
jedné osy. Výsledný program by tak měl generovat funkci určující natočení každého
článku robota v každém okamžiku simulace. Bude proto reprezentovat funkci dvou
proměnných



Čas
Článek robota

Z funkce budou navzorkovány hodnoty přes všechny články a přes všechny okamžiky
periody. Tyto hodnoty budou tvořit řídící funkci robota.

5.1 Reprezentace jedince
Genotypem jedince bude množina kořenových stromů (tvořených funkcemi a terminály).
Stromy budou dvou typů:



hlavní výkonné funkce – které budou přímo volány pro získání pohybových
vzorů robota
automaticky definované funkce – které mohou být použity v rámci hlavních
stromů jako modulární funkce.

5.1.1 Hlavní stromy
Jednou z variant přístupu k reprezentaci genotypy by bylo, aby jedinec byl tvořen tolika
hlavními stromy (funkcemi) kolik má článků, kde vstupním parametrem by byl čas.
Nevýhodnou této metody je nemožnost použít naučenou funkci pro hada jiné délky, než
pro kterou byla naučena. Také samotný průběh GP by byl ovlivněn snahou učit velké
množství nezávislých funkcí, které jsou ohodnoceny jedinou hodnotou – jediná nekvalitní
funkce, ovládající například prostřední článek, naprosto znehodnocuje jakýkoli přínos,
který by mohly mít funkce ostatních článků.
Proto byla zvolena reprezentace založená na menším počtu programových stromů
ovládajících všechny články současně. Hodnoty natočení jednotlivých sousedících článků
tak budou tvořeny hodnotami jediné spojité funkce, vzorkované v pravidelných
intervalech. Pro jednoduché konfigurace budou všechny články orientovány stejným
směrem (vertikálně nebo horizontálně). Proto bude jedinec obsahovat pouze jediný hlavní
strom se dvěma vstupy – čas a pozice článku po délce hada.
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Pro složitější konfiguraci, kde se vertikální články střídají s horizontálními, bude jedinec
obsahovat dva hlavní stromy. První strom bude generovat výstupy pro všechny
horizontální články a druhý pro všechny vertikální. Tím budou reprezentovat ohnutí hada
ve dvou rovinách. Na tuto konfiguraci lze nahlížet i tak, že každá dvojice článků (V-H)
tvoří jeden komplexnější článek, schopný se ohýbat ve více směrech a řízený dvěma
funkcemi.

5.1.2 Automaticky definované funkce
Druhou částí genotypu je pak skupina automaticky definovaných funkcí. Na každou ADF
lze pohlížet dvěma způsoby – jednak jako na kořenový strom s vlastní množinou funkcí,
terminálů a vstupních proměnných, a jednak jako na funkci s definovaným počtem
vstupních proměnných, která může být použita v rámci jiného kořenového stromu (hlavní
stromy nebo i jiné ADF).
Svojí strukturou se ADF neliší od hlavních stromů programu. Počet a parametry
použitých ADF budou nastavitelné v konfiguračním souboru aplikace a konkrétní
hodnoty budou vypsány u jednotlivých experimentů. V závislosti na nastavení
konfiguračního souboru budou ADF umožňovat hierarchické volání – pro každý strom
(HV i ADF) bude definována množina ADF, kterou bude moci použít ve svém těle. V
tomto ohledu musí být dodržena striktní hierarchie jednotlivých funkcí – mezi ADF
nesmí vznikat cykly mezi vzájemně volanými funkcemi, jinak by nebylo možné výraz
vyhodnotit.
Množiny funkcí a terminálů jednotlivých ADF se mohou lišit od příslušných množin
hlavních stromů a také mezi sebou, ale ADF na stejných pozicích budou tyto množiny
sdílet napříč celou populací, tj. ADF1 může být generována s pomocí jiné množiny funkcí
nežli ADF2, ale všechny ADF1 budou používat stejnou množinu funkcí.

5.2 Struktura jednoho Stromu
Jak už bylo popsáno výše, bude každá funkce v jedinci reprezentována kořenovým
stromem funkcí a terminálů, kde každý vnitřní uzel bude reprezentovat určitou funkci
(jeho potomci v rámci stromu pak vstupní parametry funkce) a každý listový uzel bude
reprezentovat terminál - konkrétní hodnotu konstanty nebo vstupního parametru funkce
představované stromem.

5.2.1 Uzavřenost
Výstupem funkce navržené pomocí GP má být reálné číslo, vstupy budou zadávány
rovněž ve formě reálného čísla. Pro vyřešení uzavřenosti (closure) pro zadaný problém
bude použito pouze funkce, jejichž vstupy a výstupy jsou reálné číslo, a terminálů
reprezentujících reálná čísla. Tím bude zajištěno, že nikdy nedojde k neadekvátní
kombinaci funkčních argumentů.

5.2.2 Použité funkce a terminály
Množiny použitých funkcí a terminálů se mohou pro jednotlivé stromy v jedinci lišit.
Mohou se dokonce lišit i pro jediný strom v rozdílných experimentech – proto budou
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součástí konfiguračního souboru, aby bylo možno je operativně měnit a nastavovat.
Všechny tyto množiny budou brány jako podmnožiny z následujících.
Použitelné funkce:




aritmetické operace ( +, - , *, / )
sinus, tangens, sigmoida, signum, absolutní hodnotu (jeden vstup)
min, max, avg (dva vstupy)

Použitelné terminály:



některé významné konstanty – 0, 1, π
náhodné číslo v intervalu <0,1> (konkrétní hodnota bude doplněna při iniciaci
uzlu a zůstane stejná po dobu jeho existence)

Každá z takto zvolených množin funkcí bude ještě doplněna o použitelné ADF a každá
množina terminálů o příslušné vstupy stromu (p1-pn).

5.3 Operátory
Pro běh genetického programování a šlechtění nových jedinců byly použity genetické
operátory popsané níže.

5.3.1 Selekce
Operátor selekce není žádným způsobem závislý na struktuře jedinců a není potřeba ho
vytvářet na míru, v projektu je proto použita klasická turnajová selekce, která zvolá N
náhodných jedinců z populace a za rodiče vybere toho s nejlepší hodnotou fitness.
Velikost turnaje byla vzhledem k předpokládané velikosti populace (cca 200 jedinců)
zvolena na 7 jedinců.

5.3.2 Křížení
Pro křížení kořenových stromů v GP existuje často používaný postup, kdy se v každém ze
dvou křížených stromů vybere náhodný podstrom, a tyto dva podstromy se vymění – tato
metoda byla použita i v této práci a díky použité uzavřenosti funkcí (4.2) není třeba
kontrolovat kompatibilitu vyměňovaných podstromů.Při volbě podstromu pro výměnu se
s 80% pravděpodobností vybírá z vnitřních (funkčních) vrcholů stromu a ve zbylých 20%
se volí z listových (terminálních) uzlů. Tím pádem se kříží spíše struktura stromu nežli
jeho konstanty.
Je také nutno přihlédnout ke skutečnosti, že jeden jedinec se skládá z několika stromů
s obecně odlišnými množinami funkcí a terminálů. Proto nedává smysl křížit stromy
odlišných typů mezi sebou – hlavní stromy se budou křížit jen s hlavními stromy, ADF1
pouze s jinou ADF1, atd.
Varianta křížení, při které je křížena jedna dvojice korespondujících stromů z obou
rodičů, je výrazně ovlivněna počtem stromů v jedinci. Pro jedince s malým počtem
stromů by křížení představoval o poznání větší změnu struktury nežli u jedinců s velkým
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počtem stromů. Opačný přístup – křížení všech dvojic stromů - by se naopak mohl
projevit jako příliš destruktivní. Proto byla zvolena varianta, při které je každá dvojice
korespondujících stromů zkřížena s fixní pravděpodobností. Tím pádem nemusí být při
křížení narušena struktura všech stromů v jedinci, ale počet provedených křížení mezi
stromy poroste s celkovým počtem stromů jedince.
Pro případ že by nebyla zkřížena žádna dvojice stromů, byla přidána klauzule, která
provede křížení na jedné dvojici stromů v případě, že by všechny stromy měly zůstat
nezkříženy. Nikdy se tak nestane, že by byli jedinci propagováni do další generaci úplně
beze změny.

5.3.3 Mutace
Operátor Mutace dvou stromů bude pracovat na principu, kde se náhodně vybere
podstrom a tento podstrom bude nahrazen nově vygenerovaným podstromem. V případě
tohoto operátoru je třeba dávat pozor na stejné věci jako u předchozího operátoru křížení,
jmenovitě, aby byl nově generovaný podstrom ze stejné množiny funkcí a terminálů a aby
se mutace týkala s určitou pravděpodobností všech podstromů.
Při důkladném prozkoumání požadovaného operátoru je zřejmé, že lze použít i podobné
řešení jako v případě předchozího operátoru. Mutace proto bude provedena jako křížení s
novým náhodně vygenerovaným jedincem. Tím bude splněna uzavřenost množiny funkcí
a terminálů (strom se zkříží jen se svým protějškem v novém jedinci) a současně se každý
strom zmutuje s určitou danou pravděpodobností.

5.4 Bloat Control
V této práci byla použita metoda dynamického limitu pro kontrolu bloatu založená na
zavedení proměnného limitu, jehož hodnota je založená na velikosti nejkvalitnějšího
jedince v populaci. Tento limit je používán pro omezení přidávání příliš velkých jedinců
do populace. Velikost jedince byla v této práci definována jako suma všech uzlů v jeho
jednotlivých stromech.
Při generování nové generace jsou všichni jedinci ohodnoceni a podle nejlepšího jedince
v této nulté generaci jsou nastaveny hodnoty dynamické fitness (dále DF) na hodnotu
fitness tohoto jedince a dynamického limitu (dále DL) na hodnotu velikosti tohoto
jedince. V každé další generaci, pokud je v jejím průběhu nalezen jedinec s menší fitness
nežli DF, je hodnota DF aktualizována na novou hodnotu dosud nejlepší nalezené fitness.
V případě, že takovýto nově nalezený šampion je větší než aktuální hodnota DL, je i
hodnota DL nahrazena velikostí nového šampiona. Tím pádem v průběhu GP je hodnota
DF nerostoucí a hodnota DL neklesající.
Když je pak přidáván do populace nový jedinec, postupuje se následujícím způsobem.
Pokud oba rodiče splňují velikostní limit DL, je jedinec posuzován podle tohoto limitu –
v případě, že tento limit nepřekračuje, je přidán do populace, v opačném případě je
zahozen. Pokud některý rodič (nebo oba) překračuje svojí velikostí limit DL je jedinec
namísto toho posuzován podle velikosti většího z obou rodičů. Tím pádem se může do
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nové populace dostat jedinec překračující limit, ale nikdy ne větší, než jedinec, který už v
populaci byl – překročení limitu se tedy nebude prohlubovat a velikost největšího jedince
v populaci tak bude postupně konvergovat k hodnotě DL.
Výjimkou v tomto postupu je situace, kdy by měl být zahozen jedinec, jehož fitness je
lepší nežli hodnota DF. Obě hodnoty jsou pak aktualizovány (viz výše) a jedinec je
zachován do nové populace. To znamená, že pokud dojde GP k závěru, že zvětšením
jedince se můžeme dostat k lepší hodnotě fitness je pro všechny další generace zvýšen
limit a zvětšena velikost prohledávaného prostoru.

5.5 Ohodnocení jedince
Ohodnocení jedince probíhá s pomocí robotického simulátoru. Simulátoru je zadán cíl
(souřadnice ve virtuálním simulovaném prostoru), parametry robota a navzorkovaná
funkce reprezentovaná stromy daného jedince. Simulátor provede simulaci a následně
vrátí hodnotu fitness jako vzdálenost robota od cíle.

5.5.1 Fenotyp
Fenotyp (skutečná reprezentace pohybového vzoru pro robota) je získán z genotypu
navzorkováním hlavních stromů (funkce dvou proměnných) přes celý interval vstupních
hodnot jak ve směru času, tak ve směru délky hada. Takto získané hodnoty funkce jsou
pak použity jako řídící funkce pro jednotlivé moduly robota. Obrázek 5.1 ilustruje postup
získání těchto řídících funkcí.

Obrázek 5.1 Navzorkování řídících funkcí robotických modulů

Použité intervaly vstupních hodnot se pohybují pro obě veličiny v rozmezí <0, 2π> čímž
vycházíme robotovi vstříc a dodáváme mu určitý náznak periodicity. V ohledu článků
hada to znamená, že první článek bude mít hodnotu vstupu 0, a každý další bude mít
hodnotu tohoto parametru o 2π/N větší (pro hada délky N). V ohledu času je situace
obdobná jen bude vzorkování o něco hustší. Pro délku periody M bude vstupní parametr
času vzorkovat funkci s krokem 2π/M .V každém kroku simulace bude použita jedna
hodnota navzorkované funkce zadávající článku úhel, kterého by měl dosáhnout.
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Obrázek 5.2 Lineární transformace řídící funkce

Takto vygenerované pole vzorů o rozměrech N*M ale ještě není konečnou podobou
fenotypu. Jednak nám nikdo nezaručí, že funkce reprezentující natočení jednoho článku
bude mít stejné hodnoty na začátku i na konci periody (nesplnění této podmínky by mělo
za následek skok na přelomu periody) a že obor hodnot této funkce bude v rozmezí úhlů
dosažitelných ramenem robota (rameno robota se může pohybovat pouze v rozmezí ± π/2
a vyžadování hodnoty natočení mimo toto rozmezí by mohlo mít za následek chybu
simulace). Proto budou po vygenerování všechny hodnoty lineárně transformovány podle
první a poslední hodnoty v posloupnosti a následně ještě normalizovány do intervalu ±π/2
v případě, že z tohoto intervalu vybočují. Takto upravené hodnoty budou poté předány
simulátoru. Obrázkek 5.2 ukazuje příklad lineární transformace, na obrázku 5.3 je pak
znázorněna normalizace transformované funkce do požadovaného intervalu.

Obrázek 5.3 Normalizace řídící funkce

5.5.2 Fitness funkce
Simulátor následně spustí fyzikální simulaci a v každém kroku simulace vezme jednu z
hodnot v navzorkovaném poli a předá ji příslušnému článku jako požadovanou hodnotu
natočení – článek pak podle požadované a aktuální hodnoty natočení určí rychlost a směr
otáčení ramene pro následující časovou periodu. Pro délku pole vzorků M a délku
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jednoho kroku simulace T (v milisekundách) tak vystačí navzorkované hodnoty na M*T
milisekund simulace. Po tomto časovém úseku se vzorky začnou periodicky opakovat. Po
uplynutí požadovaného času je simulace přerušena a pro všechny sledované články je
spočtena vzdálenost do zadaných cílových souřadnic. Výsledná fitness je pak spočtena
jako průměrná hodnota vzdálenosti každého sledovaného článku od cíle.
Jaké budou sledované články, bude záviset na konfiguraci konkrétního experimentu. V
konfiguračním souboru bude na výběr sledování prvního článku (hlavy), posledního
článku (ocasu), prostředního článku, kombinace předcházejících anebo všech článků
robota. Současně bude možné nakonfigurovat více cílových souřadnic pro jednotlivé
články robota a tím de-facto definovat pozici v jaké chceme robota na cílové pozici mít.
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Kapitola 6
Implementace systému

Tato kapitola se zabývá samotnou implementací mechanik navržených v předchozí
kapitole.

6.1 Použité jazyky a prostředí
Volba prostředí, ve kterém bude a implementace proveden je velmi důležitým krokem
před počátkem samotného implementačního procesu. Jazyk zvolený pro implementaci
musel splňovat některé základní podmínky. Aby v něm bylo možné úspěšně
implementovat genetické programování, musí umožňovat snadnou reprezentaci
kořenových stromů (tedy grafů) a manipulaci s jejich podgrafy. Java, díky svému
objektově orientovanému přístupu, tuto podmínku splňuje, neboť je velmi snadné
pracovat s jednotlivými částmi grafu jako se vzájemně propojenými objekty. Druhou
podmínkou je pak možnost volání funkcí do C++, protože celá knihovna simulátoru
určeného pro ohodnocení jedinců v GP je napsána v tomto jazyce. I této podmínce Java
vyhovuje – díky použití JNI (Java Native Interface) je možné vytvořit rozhraní schopné
volat funkce z knihoven v jiných jazycích. Java také obsahuje vlastní Garbage collector,
což je v pro GP výhodné.

6.1.1 Java
Java je univerzální, vícevláknový a objektově orientovaný programovací jazyk, který je
speciálně navržen tak, aby měl co nejméně implementačních závislostí. Kód, který běží
na jedné platformě, není třeba překompilovat pro spuštění na jiném stroji. Java aplikace
jsou obvykle zkompilovány do bytecodu, který lze spustit na libovolném Java Virtual
Machine (JVM), bez ohledu na architekturu počítače.
Za nevýhodu Javy je většinou považována její rychlost, tou Java platí daň za svůj
objektový přístup, který sice vyjadřuje strukturu programu tak jak ji vnímá programátor,
ale často nenechává mnoho místa pro optimalizaci. V případě tohoto projektu ale leží
veškerá váha času na rychlosti simulátoru – ten běží v C++ – a rychlost Javy proto
nepředstavuje překážku.

6.1.2 Prostředí
Pro vývoj a implementaci aplikace bylo použito vývojové prostředí Eclipse, což je
open-source vývojová platforma určená pro programování v jazyce Java. K vývoji
aplikace bylo použito JDK verze 1.6 a JRE stejné verze je vyžadováno i pro její spuštění.
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6.2 Struktura aplikace
Aplikace se skládá ze tří základních částí, které bylo potřeba implementovat a následně
propojit do jednoho celku.
Část v Javě – hlavní část programu, která se zabývá strukturou genetického
programování a jeho průběhu. Tato část načítá konfigurační soubor obsahující nastavení
GP a simulace. Nastavení simulace je pak předáváno přes rozhraní do simulátoru a
simulátor je přes toto rozhraní volán, aby ohodnotil jedince z GP
Část v C++ - menšinová část programu napsaná v jazyce C++ nad simulátorem,
implementuje obsah všech funkcí použitých v rozhraní a jejím úkolem je správně
interpretovat předané parametry a na jejich základě sestavit požadovanou simulaci,
simulaci uskutečnit a vyhodnotit její výsledky.
Rozhraní Java-C++ - jeho úkolem je zpřístupnit všechny potřebné funkce z C++ části do
části Javy. Toho je dosaženo vytvořením wraperu pro C++ a zkompilováním celé této
části do sdílené knihovny. V Javě je pak tato knihovna načtena a její funkce jsou volány
pomocí JNI tříd.

6.3 Implementace GP
6.3.1 Základní třídy hlavního modulu
Hlavní modul GP je tvořen třídami reprezentujícími populaci a jednotlivé operátory pro
úpravu jedinců v populaci. Na obrázku 6.1 je zobrazen diagram tříd hlavního modulu.
GPObject.java – v hierarchii tříd v tomto projektu je tato třída na samém vrcholu a
všechny ostatní třídy od ní dědí (na následujících diagramech tříd se tato nevyskytuje –
celkový obraz by byl značně nepřehledný). Tím zajišťuje přístup ke svému obsahu všem
třídám a instancím napříč celou aplikací. Tato třída implementuje některé statické funkce
volané na různých místech projektu a udržuje si některé statické objekty, jako například
instance IndividualStructure, TreeStructure a konfigurace načtené ze souboru – tyto
proměnné jsou pak ve své podstatě „globální“.
GeneticProgramming.java – hlavní třída programu, obsahuje metodu main(). Zajišťuje
načtení konfigurace, vytvoření instance populace a spouští nad ní jednotlivé kroky
(přechody do nové generace).
Population.java – tato třída představuje objekt populace v GP. Na vstupu konstruktoru
vyžaduje načtený konfigurační soubor a na jeho základě inicializuje populaci jedinců a
objekty operátorů. Mezi důležité metody třídy patří metoda initPop(), vytvářející novou
náhodnou populaci jedinců, a metoda step(), která provede jeden krok genetického
programování a s použitím načtených operátorů vytvoří novou generaci. V rámci této
metody tato třída také implementuje bloat control (jeho princip je popsán v 5.4) a výstup
programu (po dokončení nové populace je do výstupních souborů zapsán aktuální stav
evoluce – podoba nejlepšího nalezeného jedince a dosavadní průběh nejlepší, nejhorší a
průměrné fitness přes všechny generace).
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SelectorOperator.java,
CrossoverOperator.java,
MutationOperator.java
a
FitnessFunction.java – toto jsou ve své podstatě pouze šablony, jejichž úkolem je
zastřešit skutečnou implementaci operátorů v třídách od nich odvozených. Tím umožňují
použití různých definic jednotlivých operátorů bez toho, aby musel být měněn modul GP.
Objekt populace pak používá tyto třídy (nebo jejich potomky) v obecném běhu
evolučního algoritmu bez toho, aby musel znát přesnou implementaci jedince nebo
operátorů.

Obrázek 6.1 Diagram tříd hlavního modulu GP

TournamentSelection.java – dědí od SelectorOperator.java a definuje operátor selekce
jako turnajovou selekci z celé populace s velikostí turnaje 7.
AllTreeCrossover.java – dědí od CrossoverOperator.java a definuje operátor křížení
tak, jak byl popsán v kapitole 5.3.2. Každá dvojice příslušných stromů si s 60%
pravděpodobností navzájem vymění některý podstrom, a tyto podstromy jsou z 80%
vybírány z vnitřních uzlů a ve zbytku z listových uzlů.
AllTreeMutation.java – dědí od MutationOperator.java a definuje operátor mutace
tak, jak byl popsán v kapitole 5.3.3, tedy že každý ze stromů jedince je s 60%
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pravděpodobností zmutován tím, že některý z jeho podstromů je smazán a vygenerován
znovu (tyto podstromy jsou opět z 80% vybírány z vnitřních uzlů a ve zbytku z listových
uzlů stromu).
FitnessSnake.java – dědí od FitnessFunction.java a definuje fitness funkci, na jejímž
základě se určuje ohodnocení všech jedinců. Tato třída je ze všech operátorů tou
nejkomplexnější. Jejím úkolem je načíst sdílenou knihovnu simulátoru, navzorkovat
příslušného jedince a předat navzorkovanou funkci simulátoru. Po ukončení simulace je
pak jedinci přiřazena fitness, kterou vrátil simulátor, a jedinec je navrácen do populace.
IndividualStructure.java – objekt této třídy je vytvořen na začátku běhu programu a
reprezentuje strukturu jednoho jedince genetického programování. Tento objekt je po
celou dobu běhu programu neměnný a zajišťuje, že všichni jedinci (instance třídy
Individual.java) mají stejnou strukturu a jsou navzájem konzistentní. Tento objekt
obsahuje sadu objektů třídy TreeStructure.java které definují struktury jednotlivých
stromů jedince.
TreeStructure.java – sada objektů této třídy je vytvořena při iniciaci objektu
IndividualStructure.java a po celou dobu běhu programu zůstává neměnná. Každá z
instancí této třídy udržuje informace potřebné k vytváření nových stromů – tj. maximální
hloubku, počet vstupních parametrů a množinu použitelných funkcí a terminálů.

Obrázek 6.2 Diagram tříd jednotlivce
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6.3.2 Třídy implementující jednotlivce a strom funkcí
Při popisu jednotlivých tříd tvořících jedince bude postupováno v pořadí od
nejvnitřnějších tříd nahoru po hierarchii, a to z toho důvodu, že samotné vnitřní funkce
mají málo vazeb na své nadřazené objekty a jejich funkčnost není podmíněná jejich
funkčností – což naopak neplatí. Diagram tříd implementujících jednotlivce je zobrazen
na obrázku 6.2
Node.java – tato abstraktní třída uzlu ve stromě pod se bou zaštiťuje dva typy objektů –
listové (terminálové) a vnitřní (funkční) uzly. Všechny její funkce jsou abstraktní, protože
tyto dva typy uzlů mají jen málo společného ve svém chování.
FunctionNode.java – dědí od Node.java a představuje vnitřní uzel stromu reprezentující
určitou funkci. Každý vnitřní uzel stromu zná svého rodiče (nadřazený uzel), své
potomky a funkci, kterou má reprezentovat (instance třídy Function.java). Nejdůležitější
metodou nad tímto objektem je funkce evaluate(double[] params) která vyhodnotí funkci
reprezentovanou uzlem. Postup Vyhodnocení této metody je znázorněn na obrázku 6.3.
Při zavolání metody evaluate dostane uzel jako argument seznam hodnot parametrů – toto
jsou vstupní parametry celého stromu nikoli funkce reprezentované uzlem. Uzel zavolá
funkci evaluate na svých potomcích a seznam parametrů jim předá (obr. 6.3-A) – tím se
vstupní parametry stromu propagují z kořene do všech listů. Výstupní hodnoty od
potomků jsou vstupními parametry funkce tohoto uzlu. Ve druhém kroku (obr. 6.3-B)
zavolá uzel metodu evaluate nad svojí funkcí s tímto novým seznamem parametrů, a
výsledek volání funkce vrátí jako svůj výstup (obr. 6.3-C).

Obrázek 6.3 Postup vyhodnocení vnitřního uzlu

TerminalNode.java dědí od Node.java a představuje listový uzel stromu reprezentující
určitý terminál. Každý terminální uzel ví kterou konstantu či parametr představuje.
V okamžiku, kdy je na něm zavolána funkce evaluate(double[] params) pak uzel
představující parametr vrátí hodnotu příslušného parametru předanou na vstupu funkce.
(obr. 6.4-A). Uzel představující konstantu vrací hodnotu této konstanty bez ohledu na
vstupní parametry (obr. 6.4-B).
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Obrázek 6.4 Postup vyhodnocení listového uzlu

Function.java každá instance této třídy reprezentuje jednu konkrétní početní funkci
(sčítání, násobení, absolutní hodnotu…) se zadaným počtem parametrů. Tato třída
samotná je abstraktní a nemá implementovánu funkci evaluate. Sada instancí této třídy je
vygenerována na začátku programu pomocí třídy FunctionInitializer.java. Tento
inicializátor vytvoří po jedné instanci od každé použitelné funkce a doplní jim příslušný
kód do funkce evaluate. V celém běhu programu tedy existuje pouze jedna instance třídy
Function.java, která provádí sčítání a každý vnitřní uzel každého stromu, který
reprezentuje sčítání, si při svém vzniku zažádá o referenci na tuto instanci. Stejně tak to
platí pro ostatní použité funkce.
– tato třída představuje jeden kořenový strom programu. Každý strom zná svou strukturu
(zná referenci na příslušnou instanci TreeStructure.java), zná seznam svých vnitřních a
listových uzlů (tyto jsou potřeba, když se má volit uzel na kterém se bude provádět
křížení nebo mutace) a zná svůj kořenový uzel. V okamžiku kdy je potřeba vyhodnotit
strom pro nějaký seznam vstupních parametrů, je zavolána jeho funkce evaluate. Strom v
ní vezme svůj kořenový uzel a předá mu vstupní parametry stromu voláním evaluate nad
tímto uzlem. Seznam parametrů probublá do jeho listových uzlů a strom začne odspodu
vyhodnocovat výsledky svých funkcí (jak je popsáno výše) nakonec kořenový uzel vrátí
výslednou hodnotu celého stromu.
V okamžiku vytvoření stromu je strom prázdný (v konstruktoru je mu předán pouze
odkaz na jeho strukturu a jedince, ke kterému patří). Následně je proto na strom nutno
szavolat jednu z následujících metod:




generate() - nemá žádné vstupy a vygeneruje nový náhodný strom.
clone(Tree t) – má na vstupu jinou instanci stromu stejné struktury a vytvoří jeho
hloubkovou kopii, včetně všech hodnot konstant v listových uzlech.
read(Srtring s) – tato metoda dostane řetězcem reprezentovaný zápis stromu a
tento strom znovu vybuduje (pro načtení jedince ze souboru)

Díky tomu, že třída Tree.java je potomkem třídy Function.java, je pak možné, aby
určité funkční uzly měly v místě odkazu na funkci uložený odkaz na kompletní jiný
strom. V okamžiku kdy se takový uzel vyhodnocuje, pak zavolá vyhodnocení stromu,
který se chová jako každá jiná funkce – vezme seznam vstupních parametrů a vrátí svůj
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výsledek. Tímto způsobem byla elegantně implementována možnost automaticky
definovaných funkcí.

Individual.java – tato třída pak zaštiťuje objekty jednotlivých jedinců. Instanci jedince
lze vytvořit třemi rozdílnými způsoby. V prvním je použit konstruktor bez parametrů pro
vygenerování náhodného jedince, ve druhém volán konstruktor se vstupem jiného jedince
pro vytvoření kopie a ve třetím je použit konstruktor, kde je vstupem mapa Stringů
(každý string představuje zápis jednoho stromu) pro načtení jedince ze souboru.
Vytváření jedince pak probíhá vždy stejným způsobem, s výjimkou inicializační funkce
volané na jednotlivé stromy (viz výše). Třída navíc obsahuje sadu funkcí pro výpis
(toLisp,toString,toFile), které vypíší jedince ve formě Stringu. Stejnou sadu funkcí pak
obsahují všechny nižší třídy ve struktuře jedince a při výpisu jsou volány kaskádně z
jedince na stromy a ze stromů na uzly.

6.3.3 Konfigurační soubor
Vstupem aplikace implementující GP je konfigurační soubor (.properties) obsahující
parametry GP a simulátoru pro daný experiment. Jednotlivé hodnoty jsou zapsány v
souboru ve formátu klíč = hodnota na každém řádku, kde klíče jsou pevně definované
řetězce, které aplikace využívá k orientaci v zadaných hodnotách. Parametry obsažené v
souboru lze rozdělit do následujících tří skupin:
nastavení simulátoru






sim_visible – určuje, zda mají být simulace vizualizovány v reálném čase (hodnota
true/false)
sim_length – určuje, jak dlouhý časový úsek bude pokryt simulací (celočíselný, ve
vteřinách)
sim_robot_length – určuje délku robota (celočíselný, počet článků)
sim_robot_period – určuje jemnost vzorkování funkce v GP (celočíselný, počet
vzorků)
sim_target_num - počet bodů v prostoru, kterých má robot dosáhnout

- následující tři hodnoty je nutné definovat pro všechny cíle (n od 1 do sim_target_num)




sim_target_x_n – souřadnice x v prostoru pro n-tý cíl
sim_target_y_n - souřadnice y prostoru pro n-tý cíl
sim_fitness_target_n – sada hodnot definující pro které články hadova těla se má
měřit vzdálenost k n-tému cíli (může obsahovat kombinace následujících hodnot
oddělené čárkou – 'head', 'mid', 'tail' a 'all' viz 5.5.2)

nastavení parametrů GP


pop_size – velikost populace pro algoritmus GP (celočíselné)
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generation_size – počet generací pro algoritmus GP (celočíselné)
fitness_class, cross_class, mutate_class, select_class – tyto čtyři parametry
definují konkrétní třídy operátorů použité v algoritmu GP (operátory fitness
funkce, křížení, mutace a selekce). Hodnota je zadaná jako celá cesta ke třídě ve
struktuře projektu.
(příklad zadání: fitness_class = gp.operators.fitness.FitnessSnake)

nastavení struktury jedince



branch_main_count – počet hlavních větví v programech generovaných pomocí
GP
branch_adf_count -počet ADF v programech generovaných pomocí GP

- následně je třeba definovat strukturu každého programového stromu pomocí
následujících čtyř parametrů ('main' označuje, že parametr nastavuje strukturu
hlavních stromů, je potřeba ho nahradit řetězcem 'adf_n' pro strukturu každé
automaticky definované funkce – n = 1 až branch_adf_count)






imputs_main – počet vstupnčet vstupních parametrů programového stromu
depth_main – maximální hloubka při generování nového stromu
terminals_main – výčet množiny terminálů použitelných ve stromě, odděleno
dvojtečkou,
'rnd' pro náhodnou konstantu z <0,1>, 'pi' pro hodnotu čísla π, jiná číselná
konstanta zapsaná numericky jako číslo
functions_main = výčet množiny funkcí použitelných ve stromě, odděleno
dvojtečkou. Seznam použitelných funkcí je zachycen v tabulce 6.1
Tabulka 6.1 Množina funkčních symbolů

Název
add
mul
sub
div
sign
sig



Funkce
sčítání
násobení
odčítání
dělení
znaménko
sigmoida

Název
min
max
avg
abs
sin
tan

Funkce
minimum
maximum
průměr
absolutní hodnota
sinus
tangens

adf_main – výčet ADF použitelných v daném stromě, odděleno dvojtečkou
(příklad zadání adf_adf_1 = adf2:adf3 - v ADF1 je možné volat ADF2 a ADF3)

6.4 Implementace na straně simulátoru
Vzhledem k tomu, že simulátor nebyl uzpůsoben k tomu, aby se mu přes nějaké rozhraní
zadávala struktura simulace, bylo potřeba provést část implementace i na straně
simulátoru v C++.
simulator.cpp – hlavní funkcí tohoto souboru byla definice třídy S, jakožto konkrétní
instance simulátoru. Tato třída dědí od třídy Sim, což je obecná instance simulátoru bez
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konkrétního nastavení experimentu. Třída S pak implementuje některé metody, které
nastavují rozvržení virtuálního světa simulace, rozložení jednotlivých robotických
organismů na začátku simulace a jejich pospojování do jednoho celku. Simulace je pak v
okamžiku každého spuštění inicializována podle parametrů předaných z rozhraní.
Druhou částí souboru pak je implementace všech funkcí, které byly nadefinovány v
rozhraní a mohly tedy být volány přímo z GP. K tomuto účelu byly nadefinovány
následující funkce:











void set_snake_length(int length) – tato funkce předává simulátoru požadovanou
délku robota, po jejím nastavení je každá další simulace spuštěna s hadem
požadované délky, dokud není funkce použita znovu.
void set_period_length(int length) – stejně jako předchozí funkce nastavovala
délku robota, tato funkce nastavuje počet časových vzorků, které budou předány
každému jednotlivému modulu.
void input_init() - vzhledem k tomu, že reprezentace polí je poněkud rozdílná v
Javě a C++, nemohla být navzorkovaná funkce jednoduše předána přímo ve formě
pole. Z toho důvodu byla použita vytvořena metoda input_init(), která, poté co
byly nastaveny hodnoty délky hada a periody, inicializuje pole hodnot, do něhož
budou zapisovány jednotlivé navzorkované hodnoty řídící funkce.
void insert_value(int position, int time, double value) – poté, co bylo
inicializováno pole hodnot, je třeba předat simulátoru samotné hodnoty
navzorkované řídící funkce. S pomocí této metody je zapsána hodnota value pro
modul číslo position v čase time.
void clear_targets() - tato metoda vymaže všechny jednotlivé cíle, které byly
doposud nastaveny, aby mohla být nastavena další série cílů.
void add_target(int x, int y,int state) – pomocí této metody jsou nastavovány
jednotlivé cíle, pomocí kterých je na konci simulace vypočítána fitness pro danou
řídící funkci. Cíli je možné nastavit x a y souřadnici v prostoru (souřadnice z je
daná, všechny cíle se nacházejí na úrovni terénu) a v proměnné state je nastaveno,
pro které moduly robota se bude počítat vzdálenost k cíli (viz Tabula 6.2)
Tabulka 6.2 Nastavení cílů robota

Hodnota
0
1
2
3
4
5
6
7

Nastavení simulátoru
Všechny články hada
Články hlavy
Články středu
Články hlavy a středu
Články ocasu
Články hlavy a ocasu
Články středu a ocasu
Články hlavy, středu a ocasu

Hodnoty lze chápat, jako decimální vyjádření binárního zápisu kde první bit
zprava vyjadřuje, zda měříme k hlavě. Druhý bit je obdobný pro střed a třetí pro
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ocas. V případě nastavení všech bitů do nuly jsou použity všechny části robota,
nejen zadané tři.
void set_snake_config(int conf) – Tato konfigurační funkce nastavuje topologii
vytvářených robotů ve smyslu vertikálního a horizontálního natočení kloubů
jednotlivých modulů (viz tabulka 6.3)
Tabulka 6.3 Nastavení konfigurace robota

Hodnota
-1
0
1



Nastavení simulátoru
Pouze vertikálne orientované moduly
Kombinace vertikálně a horizontlně orientovaných
modulů (střídavě V-H)
Pouze horizontálně orientované moduly

double run_simulation(bool gui,int time) – tato funkce spustí simulaci a po jejím
ukončení vrátí hodnotu fitness funkce zadané konfigurace (tj. jak blízko se had
dostal vzhledem k zadaným cílům). Fitness je počítána jako průměrná vzdálenost
ze všech možných dvojic cíl-modul, pro všechny cíle a jim přeřazené moduly.
Vstupními parametry funkce je čas time (délka běhu simulace v sekundách) a
hodnota gui zadávající, zda má simulace běžet s vizualizací a v reálném čase
(true) nebo naopak bez vizualizace a ve zrychleném čase (false).

sinController.cpp a sinController.hpp - druhá část implementace na úrovni simulátoru. V
těchto souborech je definována třída SinController jako rozšíření obecné třídy Component
ze simulátoru. V okamžiku inicializace simulace je vytvořena sada těchto kontrolerů a
každému je zadán jeden robotický modul a jemu příslušná řídící funkce (tak jak byla
simulátoru předána). Třída Component má definovánu metodu cbPreStep(), která je pro
každou instanci volána před každým krokem simulace – Třída SinController tuto
funkčnost dědí. V rámci metody cbPreStep() tak každý kontroler zkontroluje aktuální
natočení ramene u svého přiděleného modulu, a podle aktuálního času a navzorkované
funkce zjistí jaké je požadované natočení ramene. Podle hodnot skutečného a
požadovaného natočení pak nastaví rychlost a směr otáčení kloubu robotka.

6.5 Propojení se simulátorem
K propojení simulátoru s aplikací genetického programování byl použit program Swig
(Simplified Wrapper and Interface Generator). Tento program umožňuje generování
wrapperu pro C++ a interfacových JNI tříd pro Javu. Jediným vstupem pro swig je
interfacový soubor s příponou .i ve kterém jsou definována jména funkcí použitých v
rozhraní a jejich vstupní a výstupní parametry. V následujících několika odstavcích bude
popsán obecný postup pro vytvoření rozhraní pro projekt z Javy do C++.

6.5.1 Generování wrapperu pomocí programu swing
Interfacový soubor na vstupu aplikace swig má svojí definovanou strukturu, v níž lze
zadat funkce a proměnné, které budou následně přístupné pomocí JNI rozhraní z Javy. Je
třeba v něm jako externí definovat hlavičky funkcí a proměnné, které chceme číst.
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Takto může vypadat obsah souboru example.i definujícího přístup k jedné proměnné a
jedné funkci se dvěma vstupními parametry:
%module example
%{
extern int my_variable;
extern int my_funcition(int x,int y);
%}
extern int my_variable;
extern int my_funcition(int x,int y);

Zakomentování řádky s modulem a závorkami patří do syntaxe interfacového souboru.
V případě, že máme na počítači nainstalovaný swing, pak můžeme použít následující
příkaz pro vygenerování wrapperu a JNI tříd:
$ swig -java -c++ -package pcg.example -outdir pcg/example example.i

výstupem tohoto příkazu bude soubor example_wrap.cxx, což je již avizovaný wrapper
pro C++ a soubory example.java a exampleJNI.java. Přepínače -java a -c++ určují, že
vytváříme wrapper pro kód z C++ směrem do Javy. Zdrojový přepínač není vždy nutné
uvádět, implicitně se pracuje s jazykem C. Cílový přepínač je nutné uvést vždy, abychom
věděli, pro který jazyk se snažíme kód zabalit.
Další přepínače -package a -outdir jsou určeny pro generované java třídy a určují adresář,
kam budou třídy uloženy a javovský balík, který budou mít nadefinován v hlavičce – tím
je možno okamžitě je zařadit do svého projektu v Javě a dále se jimi není třeba zabývat.

6.5.2 Kompilace sdílené knihovny
Prvním krokem pro kompilaci C++ projektu do sdílené knihovny je zkompilování
samotných souborů projektu – například takto:
$ g++ -c example_code.cpp

následně je potřeba zkompilovat soubor wrapperu,
$ g++ -c -fPIC example_wrap.cxx \
-I/usr/java/default/include \
-I/usr/java/default/include/linux

přepínač -fPIC umožňuje kompilaci kódu nezávislého na pozici (například relativní
adresování skoků) a je téměř nutností, je-li je naším cílem vytvořit sdílenou knihovnu.
Pomocí přepínačů -I jsou do zkompilovaného wrapperu přiloženy javovské knihovny
jni.h a jni_md.h. Tím je zajištěna kompatibilita s interfacovými JNI třídami vytvořenými
v předchozím bodě. Konkrétní cesta k těmto knihovnám se může lišit v závislosti na
systému.
Pro vytvoření sdílené knihovny je nyní nutné zkompilovat všechny vytvořené .o soubory
do jediné knihovny .so
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$ g++ -shared *.o -o libexample.so

všechny názvy sdílených knihoven by měly začínat předponou lib-. Díky ní pak systém
rozeznává, že se jedná o sdílenou knihovnu a ulehčuje její použití.

6.5.3 Použití v kódu Javy
Když je vytvořena sdílená knihovna, je třeba jí přesunout do defaultního umístění
knihoven pro Javu, nebo spustit náš Java program s následujícím parametrem
-Djava.library.path="/cesta/ke/slozce/kde/lezi/sdilena/knihovna"

tím je zaručeno, že běžící JVM uvidí sdílenou knihovnu. V konkrétní třídě, kde bude
sdílená knihovna použita, je pak knihovna načtena příkazem
System.loadLibrary(„example“);

Za povšimnutí stojí, že při načtení knihovny se název píše jak bez přípony .so, tak bez
předpony lib. Následně mohou být statické metody třídy example použity pro volání
knihovních funkcí, za předpokladu, že máme třídu example importovánu – jedná se o
třídu vygenerovanou programem swig v 6.5.1.

6.5.4 Tvorba sdílené knihovny pro simulátor
V případě že projekt, který kompilujeme do sdílené knihovny, obsahuje nějaké závislosti,
je třeba je při kompilaci zohlednit. V případě tohoto projektu to byla kompilace závislá na
projektu simulátoru. Ten samotný je závislý na knihovnách Bullet a Open Dynamics
Engine pro fyzikální simulaci a na knihovně Open Scene Graph pro visualizaci. Pro
vytvoření sdílené knihovny byl použit Makefile s následujícím obsahem:

CXXFLAGS = -Wall -pedantic -fPIC -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT
-I/usr/include/SDL -I/usr/include/opencv -I../sim/src
LIBDEPS = ../sim/src/libsim.a ../sim/src/ode/libsim-ode.a
../sim/src/bullet/libsim-bullet.a
LDFLAGS = -L../sim/src/bullet -lsim-bullet -L../sim/src/ode -lsim-ode
-L../sim/src -lsim -lrt -pthread -losg -losgDB -losgFX -losgGA
-losgParticle -losgSim -losgText -losgUtil -losgTerrain -losgManipulator
-losgViewer -losgWidget -losgShadow -losgAnimation -losgVolume
-lOpenThreads -lode -lBulletDynamics -lBulletCollision -lLinearMath -lSDL
-lpthread -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_highgui -lopencv_ml
-lopencv_video -lopencv_features2d -lopencv_calib3d -lopencv_objdetect
-lopencv_contrib -lopencv_legacy -lopencv_flann -losg -losgDB -losgFX
-losgGA -losgParticle -losgSim -losgText -losgUtil -losgTerrain
-losgManipulator -losgViewer -losgWidget -losgShadow -losgAnimation
-losgVolume -lOpenThreads -lode -lBulletDynamics -lBulletCollision
-lLinearMath -lSDL -lpthread -lopencv_core -lopencv_imgproc
-lopencv_highgui -lopencv_ml -lopencv_video -lopencv_features2d
-lopencv_calib3d -lopencv_objdetect -lopencv_contrib -lopencv_legacy
-lopencv_flann

35

all: cpp shared clean
cpp:
swig -java -c++ -package gp.sim -outdir gp/sim simulator.i
g++ -c -fPIC simulator_wrap.cxx \
-I/usr/java/default/include \
-I/usr/java/default/include/linux
g++ -c $(CXXFLAGS) simulator.cpp sinController.cpp $(LDFLAGS)
shared: $(LIBDEPS)
g++ -shared *.o $(LIBDEPS) -o libsimulator.so $(LDFLAGS)
clean:
rm *.o *.cxx

Tento makefile předpokládá umístění v kořenovém adresáři Java projektu se
zkompilovaným simulátorem ve vedlejším adresáři (../sim). Cesty ke knihovnám bullet,
ODE, openCV a SDL se mohou lišit v závislosti na systému, jedná se ale o závislosti
samotného simulátoru a je možné je vypsat pomocí příkazu $ make check-dep v
kořenovém adresáři simulátoru.
Použitý soubor simulator.i má následující obsah:
%module simulator
%{
extern int snake_length;
extern int period_length;
extern void input_init();
extern void insert_value(int position, int time, double value);
extern void add_target(int x, int y,int state);
extern void clear_targets();
extern void set_snake_config(int conf);
extern void set_snake_length(int length);
extern void set_period_length(int length);
extern double run_simulation(bool gui,int time);
%}
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern

int snake_length;
int period_length;
void input_init();
void insert_value(int position, int time, double value);
void add_target(int x, int y,int state);
void clear_targets();
void set_snake_config(int conf);
void set_snake_length(int length);
void set_period_length(int length);
double run_simulation(bool gui,int time);
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Kapitola 7
Experimenty

Pro otestování funkčnosti implementovaného systému pro automatické generování
řídicích funkcí robota byla navržena sada experimentů. Jednotlivými experimenty bylo
testováno, jakým způsobem se řídící funkce vyvine pro různé konfigurace natočení
článků robota a pro změnu pozice cíle vzhledem k umístění robota. Jinými experimenty
pak byla testovaná robustnost již natrénované řídící funkce pro změněné parametry úlohy
- jiná velikost robota nebo jiná požadovaná cílová pozice robota.
Protože GP patří mezi stochastické algoritmy, bylo potřeba provést několik výpočtů pro
každý experiment. Výsledky pak byly hodnoceny z pohledu typického chování algoritmu.
Vzhledem k časové náročnosti výpočtů byl každý experiment proveden osmkrát.
Videozáznamy jednotlivých experimentů jsou přiloženy na CD ve složce video. Viz
dodatek Obsah přiloženého CD pro referenci jednotlivých záznamů k experimentům.

7.1 Společné parametry experimentů
Ačkoli se mezi sebou jednotlivé experimenty liší v nastavení, některé parametry byly
zachovány napříč všemi testy. Jedná se především o nastavení struktury jedince a jeho
jednotlivých stromů, současně také nejsou měněny velikost populace a počet generací u
GP a počet vzorků a způsob vzorkování řídící funkce pro simulátor.
Ve všech simulacích je robot umístěn tak že jeho hlava (první článek) leží na
souřadnicích [0;0] a jeho další články jsou rozvinuty ve směru záporných hodnot osy x,
jak je znázorněno na obrázku 7.1.

Obrázek 7.1 Výchozí postavení modulárního robota
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Cílem experimentů nebylo odladit optimální nastavení parametrů GP, ale ověřit funkčnost
navrženého procesu. Proto byly použity hodnoty parametrů GP typické pro podobné
aplikace. Nastavení těchto globálních parametrů (viz tabulka 7.1) zůstává stejné pro
všechny experimenty, čímž je zajištěna porovnatelnost jednotlivých výsledků. Byla
použita jediná sada operátorů – ta je popsaná v části implementace.
Tabulka 7.1 Globální nastavení experimentů

Parametr
Velikost populace
Počet generací GP
Počet článků robota
Počet vzorků řídící funkce
Délka simulace

Hodnota
500
200
12
1000
10s

7.1.1 Struktura jedince
Struktura jedince zůstává stejná pro všechny experimenty. Jedinec obsahuje jeden nebo
dva hlavní stromy (v závislosti na konfiguraci článků robota), a tři automaticky
definované funkce. Struktury jednotlivých stromů jsou shrnuty v tabulce 7.2.
Tabulka 7.2 Nastavení jedince s ADF

main
adf1

Počet
vstupů
2
3

Max. hloubka
generování
10
5

Množina
terminálů
rnd
rnd, 0

adf2

3

5

rnd, -1, 1

adf3

3

5

rnd, pi

Strom

Množina
triviálních funkcí
add, mul, sub, div
add, mul, sub, div,
max, min, avg
add, mul, sub, div,
sign, abs
add, mul, sub, div,
sin,tan,sig

Množina adf
adf1,adf2,adf3
adf2,adf3
adf3

Tím, že každému stromu ADF byla přidělena pouze podmnožina přidělených funkcí, byly
sice násilím přinuceny se specializovat, ale současně tím byla omezena velikost
prohledávaného prostoru. Vzhledem k tomu, že automaticky definované funkce se mohou
volat navzájem, bylo minimalizováno nebezpečí, že by zvolená konfigurace zabránila
vzniku některých výhodných kombinací funkcí v různých stromech.
Pro porovnání přínosu automaticky definovaných funkcí byla u některých experimentů
provedena varianta bez použití ADF. Tato varianta používá velmi podobnou strukturu
hlavních stromů řídících funkcí s tím rozdílem, že množina použitých funkcí a terminálů
byla rozšířena o prvky, které se v předchozí variantě objevovaly pouze v ADF. Struktura
hlavního stromu je zachycena v tabulce 7.3.
Tabulka 7.3 Nastavení jedince bez ADF

Strom
main

Počet
vstupů
2

Max. hloubka
generování
10

Množina
terminálů
rnd, 0, 1, pi
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Množina triviálních funkcí
add, mul, sub, div, max, min, avg,
abs, sig, sign, sin, tan

7.2 Experimentální scénář 1: Dopředný pohyb
První série experimentů se zaměřuje na dopředný pohyb. Hadovi je zadán cíl na
souřadnicích [20, 0] v souřadném systému simulátoru (tj. vzdálenost cíle je 2 metry před
robotem ve směru jeho orientace viz 3.2.1). Fitness robota ve startovní pozici je tedy 20.
Vzájemná pozice robota a cíle je zobrazena na obrázku 7.2.

Obrázek 7.2 Pozice cíle pro dopředný pohyb

Pro experimenty pak byly vyzkoušeny různé konfigurace natočení jednotlivých článků
(viz 3.1.2). Pro experimenty s pouze jedním natočením článků, byla poupravena struktura
jedince tak, aby pracoval pouze s jedním hlavním stromem, ostatní parametry popsané
výše zůstaly zachovány.

7.2.1 Pouze vertikální články
Vzhledem k tomu, že všechny články hada jsou natočené stejným směrem (vertikálním),
je k jejich ovládání použita pouze jedna řídící funkce. Očekávané výsledky tohoto
experimentu jsou značně optimistické, protože robot leží se svým cílem v jedné rovině a
nemá ve své konfiguraci horizontální články, které by mu umožňovaly z této roviny
vybočit. Tím pádem se vlastním přičiněním může pohybovat pouze po ose x a mělo by
být snadné vyšlechtit úspěšnou řídící funkci
Souhrnné výsledky
Na obrázku 7.3 je možné vidět souhrnné výsledky všech osmi běhů experimentu.
Jednotlivé průběhy zobrazují medián nejlepší, průměrné a nejhorší hodnoty ze všech běhů
přes všechny generace GP, spolu s příslušnými hodnotami směrodatných odchylek. Jak je
vidět v grafu ve více než polovině běhů se robotovi podařilo vyvinout natolik kvalitní
pohybovou funkci, aby v průběhu deseti vteřin simulace překonal vzdálenost dvou metrů
a dostal se na několik decimetrů od cíle. I v nejhorším běhu pak překonal robot
vzdálenost téměř jednoho a půl metru.
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Obrázek 7.3 Výsledky experimentu (dopředný pohyb, vertikální konfigurace)

Ve druhé polovině běhů (tj. od sté generace do konce) už vylepšení není tak markantní
jako v první polovině – z toho lze usuzovat, že úloha byla natolik jednoduchá, že už v
první polovině běhu byla nalezena dostatečně kvalitní funkce s hodnotou fitness blížící se
nule.
Nejkvalitnější jedinec
Fitness nejkvalitnějšího jedince nalezeného v průběhu všech osmi běhů je 0.0813, což lze
považovat za velký úspěch – pomocí GP byla nalezena řídící funkce umožňující robotovi
nejen pohybu směrem k cíli, ale dokonce cíle dosáhnout. Při spouštění experimentu
nebylo počítáno s tím, že by byl robot natolik rychlý, aby se do cíle dostal – výsledek
proto může být lehce zkreslený tím, že řídící funkce byla vyšlechtěna s tím, aby hlava
robota byla v cílové lokaci přesně na konci simulace, a rychleji se pohybující robot byl
penalizován, protože cíl přeběhl. Je pravděpodobné, že pokud by byl experiment spuštěn
s kratším časovým limitem, nebo vzdálenějším cílem, byla by nalezena ještě rychlejší
funkce. Podoba výsledné funkce v jazyce LISP je následující:
(define (main1 p0 p1) (adf3 p0 (+ (+ p1 p1) (+ p0 (+ (- (adf1 (+ p1 p1) (+
(+ p1 p1) (+ p0 (adf2 (- 0.7600247558540962) (/ (- p0) p0) p1))) p1)) (adf3
p1 (/ (* p0 p0) p0) p1)))) p1))
(define (adf1 p0 p1 p2) (min (adf2 (* 0.47625081254651647 (+ (+ (- p2) p1)
p0)) p0 p0) (min p2 (* (avg p2 0.10520120675995248) 0.7976948227685386))))
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(define (adf2 p0 p1 p2) (/ 0.28729304185229254 0.7264133146220942))
(define (adf3 p0 p1 p2) (+ 3.141592653589793 (sig (sin p1))))

Jak je vidět z podoby těchto funkcí, dokázalo si GP zajímavým způsobem poradit se
skutečností, že ADF3 je v hierarchii automaticky definovaných funkcí na posledním
místě a nemůže tedy sama použít ADF1 a ADF2. Výstupy těchto funkcí jsou jí proto
předány v parametru. ADF2 byla použita pouze pro definici konstanty v několika místech
programu. Nesmíme zapomínat na to, že výsledné hodnoty byly ještě lineárně
transformovány a normalizovány, aby byla funkce periodicky spojitá a její obor hodnot
byl <-π/2, π/2>.

Obrázek 7.4 Pohybující se had (vertikální konfigurace)

Na obrázku 7.4 je zachycen robot v několika fázích svého pohybu. Je zde patrné, že robot
se pohybuje píďalkovitým pohybem, kdy zadní konec zapře proti terénu a vzniklou vlnou
pak propaguje celé tělo kupředu.
Na následujícím obrázku 7.5 je zobrazena navzorkovaná funkce jedné periody pro
všechny články robota. Jak je vidět, výsledkem jsou dosti symetrické funkce založené
svým tvarem na sinusu, na počátku a konci periody jsou symetricky zdeformované.

Obrázek 7.5 Tvar pohybových funkcí (dopředný pohyb, vertikální konfigurace)
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7.2.2 Pouze horizontální klouby
Stejně jako v předchozím experimentu jsou všechny články hada natočené stejným
směrem (tentokrát horizontálním) a k jejich ovládání je použita pouze jedna řídící funkce.
Na rozdíl od předchozího experimentu však nejsou očekávané nikterak závratné
výsledky. Protože robot nemá žádné vertikální články, nemá tak možnost zvednout
žádnou svou část nad terén a bude silně ovlivněn třením o terén. Experiment je přiložen
spíše pro úplnost – aby byly vyzkoušeny všechny varianty konfigurace.
Souhrnné výsledky
Jak je vidět na přiloženém grafu výsledků druhého experimentu (obrázek 7.6), jsou
vyšlechtěné řídící funkce velmi konzistentní, ale jsou současně velmi nekvalitní v
porovnání s předchozím experimentem – roboti se v podstatě nedokázali hnout z místa. Je
patrné, že schopnost vertikálního pohybu, alespoň některých článků hada, je pro
použitelné výsledky nejen výhodou ale téměř nezbytností.

Obrázek 7.6 Výsledky experimentu (dopředný pohyb, horizontální konfigurace)

Nejkvalitnější jedinec
Mezi výsledky jednotlivých běhů experimentu převládaly dva vzory. V první variantě
prováděl had plazivý, sinusový pohyb (obrázek 7.7). Bez možnosti zvednout některou
část těla však šlo pouze o vrtění na místě s minimálním dopadem na uraženou vzdálenost.
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Obrázek 7.7 Pokus o pohyb - plazení (horizontální konfigurace)

Druhým trendem bylo stočení zadní části do smyčky a následný pokus o odstrčení
(obrázek 7.8). Přestože vizuálně vypadal tento pohybový vzor schopným pohybu, narazil
opět na překážku ve formě neschopnosti vertikálního pohybu – s přední částí zabořenou v
zemi zůstalo opravdu pouze u pokusů o odstrkávání.

Obrázek 7.8 Pokus o pohyb - odstrkování (horizontální konfigurace)

7.2.3 Kombinovaná konfigurace
Tato varianta konfigurace (a všechny následující) již pracuje se dvěma hlavními větvemi
a při konstrukci hada používá střídavě vertikální a horizontální články. Vzhledem k
nevětším pohybovým možnostem byly do této varianty vkládány největší naděje.
Souhrnné výsledky
Z přiloženého grafu (obrázek 7.9) je patrné, že i v případě kombinované konfigurace byl
experiment úspěšný. Nejúspěšnějším robotům se podařilo urazit téměř polovinu cesty
k cíli. Nejedná se ovšem o natolik dobrý výsledek jako v případě experimentu
s vertikálními klouby (7.2.1) – důvodem k tomuto zhoršení je pravděpodobně skutečnost,
že vertikálně orientované klouby mají lepší předpoklady pro přímočarý pohyb.
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Nejkvalitnější jedinec
Při prozkoumání konkrétních řídících funkcí, vygenerovaných v průběhu experiment bylo
patrné, že teorie vyslovená v předchozím odstavci je více než pravdivá. Výsledné řídící
funkce bylo možné zařadit do dvou kategorií.
V první kategorii byly takové funkce, které používaly oba řídící stromy. Součinností
vertikálních a horizontálních kloubů vznikl zčásti plazivý zčásti valivý pohyb.
Nevýhodou tohoto způsobu pohybu je, že přestože se robot úspěšně přiblížil k cílovému
bodu, nedaří se mu držet přímou linku. Pokud by robot v tomto pohybu pokračoval, cíl by
minul.
Do druhé kategorie spadaly funkce, které byly variací na výsledky experimentu
s vertikálními články. Robot se naučil udržet horizontální články nehybné (konstantní
nula nebo k nule blízké číslo na výstupu hlavního stromu 2) a veškerý pohyb obstarávají
články vertikální. Na obrázku 7.10 jsou zachyceny jednotlivé fáze tohoto pohybu.

Obrázek 7.9 Pohybující se had (kombinovaná konfigurace)

Ani při této variantě nedosáhl robot takových výsledků jako při vertikální variantě.
Důvod je očividný – počet článků robota se efektivně snížil na polovinu a pohybová
funkce tím trpí.
Podoba výsledné funkce v jazyce LISP je následující:
(define (main1 p0 p1)
(adf3 p0 (+ (* 0.6878009180349379 p0) p1) (* 0.8670495617051377 (/ (- (*
0.6878009180349379 p0)) 0.8513661575405268))))
(define (main2 p0 p1)
(* 0.005303204280149854 (* 0.005303204280149854 (* 0.005303204280149854 (* (p0) (/ p0 p1))))))
(define (adf1 p0 p1 p2)
(* 0.0 0.0))
(define (adf2 p0 p1 p2)
(sign (- p1)))
(define (adf3 p0 p1 p2)
(/ (* (+ p0 (+ (sin p1) (/ (- (* (sig (+ (sig (sig 3.141592653589793)) (+ ((/ (tan p0) p1)) (- (* (sin p1) (sin (* p1 p0))))))) (sin (* p1
0.6831042851235098)))) p0))) (+ p1 p1)) (sig (- p0))))
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V grafu na obrázku 7.11 jsou pak zobrazeny průběhy pohybové funkce:

Obrázek 7.10 Tvar pohybových funkcí (dopředný pohyb, kombinovaná konfigurace)

7.2.4 Varianta bez ADF

Obrázek 7.11 Výsledky experimentu (dopředný pohyb, robot bez ADF)

Varianta bez použití ADF byla provedena za účelem srovnání, aby bylo možno zhodnotit
přínos použití ADF. Jak je vidět na přiloženém grafu (obrázek 7.12), jsou výsledky
srovnatelné jako v případě použití ADF, ačkoli v tomto případě nebyly tolik rozptýlené.
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Vzhledem k tomu, že srovnání bylo z časových důvodů provedeno pouze na osmi
průbězích GP, nelze tuto menší rozptýlenost považovat za směrodatnou.
Jediným dalším rozdílem oproti předchozímu experimentu byla nepřítomnost výsledků
spadajících do první kategorie (funkce, které používaly oba řídící stromy) a všechny
výsledky se ubírali cestou konstantní nuly na výstupu horizontálního stromu.
Za zajímavou lze považovat skutečnost, že výsledky tohoto experimentu byly obecně o
něco menší (viz 5.4 definice velikosti jedince) nežli v případě použití ADF. Z toho lze
usuzovat, že rozložení použitelných funkcí mezi jednotlivými stromy ADF nebylo úplně
optimální.

7.3. Experimentální scénář 2: Pohyb bokem
Ve druhém experimentu byla použita pouze kombinovaná V-H konfigurace robota,
protože jednoduší konfigurace postrádají potřebný druhý stupeň volnosti nutný pro pohyb
mimo přímo linku.
V tomto experimentu byl jeden cíl vpředu, před hadem, nahrazen třemi cíli na
souřadnicích [0;20], [-7; 20] a [-13;20]. Vzdálenost od těchto cílů se pak měří od hlavy,
středu a ocasu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Každý z cílů je umístěn na
stejné x-ové souřadnici jako část těla, k níž je nastaven s offsetem y-ové souřadnice o 20
jednotek – průměrná vzdálenost jednotlivých modulů od svého cíle (a tedy vypočítaná
fitness nehybného hada) je 20. Vzájemná pozice robota a cílů je zobrazena na obrázku
7.13.
Důvodem pro tento postup je snaha zabránit hadovi, aby přesunul pouze měřenou část na
úkor zbytku těla – například pokud by se měřilo pouze od hlavy, mohl by had získat
dobré postavení v populaci pouze natočením hlavy k cíli, což je ale nežádoucí chování.

Obrázek 7.12 Pozice cílů pro pohyb bokem
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7.3.2 Varianta s ADF
Souhrnné výsledky
Stejně jako v předchozích experimentech jsou na přiloženém grafu zobrazeny průběžné
hodnoty nejlepších, průměrných a nejhorších výsledků přes všechny běhy (obrázek 7.14).
Z hodnot grafu je patrné, že úkol vytyčený v experimentu byl splněn – GP ve většině
běhů úspěšně vygenerovalo funkci pro pohyb bokem, i když rychlost pohybu není natolik
markantní jako například v případě prvního experimentu (pohybu kupředu, vertikální
konfigurace).

Obrázek 7.13 Výsledky experimentu (pohyb bokem)

Nejkvalitnější jedinec
Pohyb bokem se opět ubírá dvěma hlavními směry. Prvním (méně úspěšným) způsobem
je valení, kdy se had prohne do mírného oblouku, aby se mohl zapřít, a následně
postupným protáčením postupuje kupředu. Jednotlivé fáze pohybu jsou zachyceny na
obrázku 7.15.

Obrázek 7.14: Rolující se had
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Druhým způsobem, který GP objevilo, bylo postupné přisouvání, kdy had nejprve zvedl
konce, ohnul je k cíli, zvednul břicho a přitáhl si ho. Každým přitažením byl zdolán
krátký úsek (obrázek 7.16). Pohyb byl současně stabilní (aby se robot nepřevrátil na bok –
pak byla naučená funkce bezcenná) i relativně rychlý. Robotovi se tak podařilo
překlenout velkou vzdálenost.

Obrázek 7.15 Přisouvající se had

Výsledná podoba druhé varianty v jazyce LISP je následující:
(define (main1 p0 p1)
(adf3 p1 (- (* p1 0.7975004348846598)) p1))
(define (main2 p0 p1)
(adf3 p1 0.4708979831476854 (* (- p1) (adf3 (adf3 0.1934029375624624 p1 (+
0.5763872370474974 p0)) 0.9300857420433292 (/ (adf1 p0 0.6534071528767867
0.10565571806532525) p0))))
(define (adf1 p0 p1 p2)
(/ (max (- p2) 0.0) (+ 0.6742047454840694 p0)))
(define (adf2 p0 p1 p2)
(* -1.0 (abs (- (/ p1 p1)))))
(define (adf3 p0 p1 p2)
(sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (sin (+ (*
3.141592653589793 3.141592653589793) (sin (+ (* (* p0 3.141592653589793)
0.9557477104051907) (- (* (* 3.141592653589793 3.141592653589793)
p0))))))))))))))))))

Jak je vidět ze zápisu funkce, oba hlavní stromy používají již v kořeni volání ADF3.
Jediným parametrem, který pak ADF3 používá je parametr p0. Na pozici parametru p0
pak oba hlavní stromy předávají vstupní parametr p1 (funkce času). Výsledné řešení tak
provádí stejnou funkci pro vertikální i horizontální články a tato funkce není závislá na
pozici článku v těle hada (viz obrázek 7.17).
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Obrázek 7.16 Tvar pohybových funkcí (pohyb bokem)

7.3.2 Varianta bez ADF
Stejně jako v předchozí kapitole, tak i v případě pohybu do strany byl proveden
srovnávací experiment bez použití ADF. Struktura jedince je totožná jako v předchozím
srovnávacím experimentu (7.2.4). Zbytek nastavení experimentu zůstává stejný jako
v základním experimentu pohybu do strany.
Souhrnné výsledky

Obrázek 7.17 Výsledky experimentu (pohyb bokem, bez ADF)
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Jak se ukazuje na grafu zobrazujícím souhrnné výsledky (obrázek 7.18), tak v případě že
nebyly použity ADF, mají výsledné fitness daleko menší směrodatné odchylky (tj.
jednotlivé výsledky se od sebe neliší tolik jako v předchozím experimentu). Nicméně při
porovnání s předchozím grafem byla průměrná kvalita výsledků menší. Můžeme tedy říci,
že použití ADF se u složitější funkce pohybu bokem osvědčilo.
Výsledné funkce byly obecně řečeno jednodušší co do velikosti, ale výsledné pohybové
vzorce tomu odpovídaly – robot ve všech variantách provádí určitou variantu valivého
pohybu, což je méně efektivní (v termínech uražené vzdálenosti) a méně predikovatelný
(v termínech přesného směru a konečné polohy robota) způsob pohybu. Postupnému
přisouvání, které je popsáno v předchozím experimentu, se robot nedokázal naučit.

7.4 Experimentální scénář 3: Otáčení na místě
Třetí scénář, navržený pro experimenty, má za cíl ověřit schopnost hada naučit se
konkrétním manévrům. Na rozdíl od předchozích scénářů se tak od hada nevyžaduje
pohyb v určitém směru „volným stylem“, ale dosažení konkrétní pozice zadané pomocí
cílů.
V okolí robota jsou umístěny tři cíle (na souřadnicích [-7,10],[-7,0],[-7,-10]) a stejně jako
v předchozím experimentu je každý cíl provázaný s jednou kostičkou robota. Hlava a
ocas robota jsou provázány s cíly ležícími na opačných stranách od robota, prostřední
článek je směřován k cíli uprostřed. Vzájemná pozice robota a cílů je zobrazena na
obrázku 7.19.

Obrázek 7.18 Pozice cílů pro otočení na místě

Cílem experimentu je nalezení takové řídící funkce pro robota, při které se robot pootočí
o 90 stupňů od své počáteční pozice
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Souhrnné výsledky
Graf znázorňující výsledky tohoto experimentu (obrázek 7.20) bohužel není tak
informativní jako v ostatních případech. Neznázorňuje totiž vzdálenost, kterou robotovi
chybělo urazit do cíle, nýbrž jeho odchylku od cílové pozice.

Obrázek 7.19 Výsledky experimentu (otočení na místě)

Vzhledem k tomu, že délka robota, měřená od středu prvního článku ke středu posledního
článku, je menší nežli vzdálenost obou krajních cílů od sebe, pak nejlepší fitness jaké je
robot schopen dosáhnout nastane v případě, že střední článek bude ležet přesně na svém
cíli a koncové články budou směřovat ke svým příslušným cílům.
Tato ideální hodnota se pohybuje kolem 2 – délka robota je 13.75, vzdálenost krajních
cílů je 20. Robotu tedy vždy bude v součtu chybět alespoň 6.25 (pokud střed bude na
svém cíli). Protože fitness se počítá jako průměr chybějících vzdáleností mezi články a
cíli vychází hodnota 2.083. Z grafu je možné odečíst, že řídící funkce této hodnoty téměř
dosáhla. V žádném samostatném běhu pak nedošlo k výrazným odchylkám. Výsledek
experimentu lze považovat za uspokojivý.
Nejkvalitnější jedinec
Jak je možno sledovat na následující sérii obrázků zachycující pohyb, otáčí se had pomocí
švihových pohybů. Nejprve zvedne oba konce do vzduchu a máchne jimi v požadovaném
směru. Když ho pohybový moment pootočí, robot konce opět spustí a sérií drobných
přešlapů se narovná do výchozí polohy ovšem o 45 stupňů pootočené.
Vzhledem k tomu, že za běhu simulace proběhly přesně dvě periody naučeného pohybu,
není udivující, že se vyvinul pohyb, kterým bylo cíle dosaženo ve dvou krocích. Je silně
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pravděpodobné, že pokud by simulace probíhala ve třech periodách, pak se naučená řídící
funkce v jedné periodě pootočií o 30 stupňů.

Obrázek 7.20 Otáčení hada na místě

Podoba výsledné funkce v jazyce LISP je následující:
(define (main1 p0 p1)
(adf3 (adf3 (adf1 p0 (+ (/ p0 p0) (+ (- p1) 0.23961664303909624)) (adf3 (/ p1
p0) 0.5811986458708274 (adf1 p1 p0 p0))) (/ 0.9999561553019964
0.8584054055905698) (adf3 (adf1 (adf3 (- (* p1 (adf3 p1 (+ p1 (/ p0 p0))
0.7519265551256508))) (+ (/ p1 (adf3 p1 p1 0.6321451882676248)) (+ (adf1 p0
0.17087027986854686 0.8236839255201545) (adf1 p0 p0 p1))) 0.5632799915903132)
0.48889850864739914 0.7281422357468469) 0.6133831227634011 (*
0.020733523151012956 0.7233081168322426))) 0.6133831227634011 (+ (* p1 p1)
0.3921492436891849)))
(define (main2 p0 p1)
(adf3 (adf2 (+ (adf3 p0 (+ 0.9146517192752376 (adf1 p0 p0 (0.1450028136992907))) (* 0.3263201810879037 (adf3 (adf3 (- (/ (0.26827946307051065) (- 0.9365636639452927))) (adf3 (adf1 p1 (*
0.11211131380688188 (- (adf1 p1 0.038194687875754085 p1))) (- p0)) (adf2 p1 p1
(/ p0 (/ p1 (* p1 0.07613051407221738)))) (* (adf3 p1 0.20104457792708663
0.7795818307579175) p0)) p1) p0 p0))) 0.6002386795859193) (adf1 p1 (*
0.3263201810879037 (adf3 (adf3 (- (adf3 p1 (adf1 (adf1 0.85289931927005 (adf3
(* (+ p0 0.7471060167158403) (adf2 0.7438836787578124 p1 0.5770957799117573))
p1 p0) 0.6479560844009208) (- (- 0.24424400107108812)) (adf1 p0 p1 (+ p1 p1)))
p0)) (adf3 (+ 0.9349193610328067 p0) (/ p1 p1) (* (adf3 p1 0.5120588068186835
0.7795818307579175) p0)) p1) p0 p0)) p0) p1) (/ p1 p1) p0))
(define (adf1 p0 p1 p2)
(min p2 (min (* 0.8291183911447862 p0) p2)))
(define (adf2 p0 p1 p2)
(sign (+ (- 0.877666953666724) (abs p2))))
(define (adf3 p0 p1 p2)
(* p1 (sin p2)))

Jak je vidět ze zápisu funkce, bylo řešení silně závislé na opakovaném volání několika
ADF a přesných hodnot číselných konstant. Na grafu na obrázku 7.22 jsou pak zobrazeny
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průběhy funkcí. Funkce, které na začátku dosáhnou maximální (minimální) hodnoty a
následně se vrací k nule, představují pohybovou funkci horizontálních článků. Rychlý
švih pro otočení a pak návrat k původní pozici. Zrychlující se sinusoida pak předepisuje
pohyb vertikálních článků. Na začátku pohybu jsou konce zvednuty do vzduchu,
postupné zrychlování pak znamená přechod do přešlapů na místě, čímž si had pomůže při
vyrovnávání horizontálních článků.

Obrázek 7.21 Tvar pohybových funkcí (otáčení na místě)

7.5 Experimentální scénář 4: Robustnost řídících funkcí
V závěrečných experimentech je otestována robustnost řídících funkcí vygenerovaných v
průběhu předchozích experimentů. Tato kapitola poskytuje odpovědi na otázky, jak by
robot reagoval v případě, že by řídící funkce byla vzorkována s jinou frekvencí, co by se
stalo, kdyby bylo robotu přidáno více článků a zda by bylo možné získat novou funkci
pro pohyb ruční změnou funkce stávající.

7.5.1 Změna rozměrů robota
Jako výchozí bod v prvním testu robustnosti byla vybrána jedna z naučených řídících
funkcí z experimentu dopředného pohybu s vertikální konfigurací. Na funkci samotné pak
nebyly provedeny žádné změny, upraven byl pouze konfigurační soubor nastavující počet
článků hada.
Tabulka 7.4 Dosažená fitness
v závislosti na délce

Velikost
8
10
12
14
16

Fitness
11.94
7.88
1.54
0.97
0.56

Obrázek 7.22 Nejkratší had (8 článků)
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Obrázek 7.23 Krátký had (10 článků)

Pro testování byly vybrány dvě varianty kratšího hada a dvě varianty hada delšího. Pro
porovnání je zahrnut původní had. Na přiložených obrázcích (7.23, 7.24, 7.25, 7.26 a
7.27) je možné porovnat provedení stejného manévru u hadů odlišných rozměrů.

Obrázek 7.24 Základní had (12 článků)

Robotům se sice dařilo dodržet pohybovou funkci, nicméně menší roboti se i přesto
pohybovali pomaleji a cíle nedosáhli (viz tabulka 7.4). Velcí roboti sice cíle dosáhli, ale
na konci simulace již bylo patrné, že díky své větší hmotnosti neprobíhá pohybový vzor
tak, jako u originálního robota. Roboti po několika cyklech začali ztrácet rytmus.

Obrázek 7.25 Dlouhý had (14 článků)

Všeobecně proběhla aplikace řídící funkce na hada odlišné délky úspěšně. Pro lepší
výsledky by pravděpodobně bylo nutné, aby byla upravena konstrukce hada – u
maximální velikosti je vidět, že had už neunese svou váhu takovým způsobem, jak to od
něho řídící funkce vyžaduje. K dalšímu vylepšení by mohlo vést, pokud by funkce prošla
několika dalšími cykly evoluce, aby se přizpůsobila novému tělu.
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Obrázek 7.26 Nejdelší had (16 článků)

7.5.2 Změna vzorkování jedné periody
Stejně jako v předchozím testu byla vybrána jedna z naučených řídících funkcí
z experimentu dopředného pohybu s vertikální konfigurací. Změny v konfiguračním
souboru v tomto testu zahrnovaly změnu vzorků na jednu periodu pohybu. Efektivně je
tím změněna délka periody, neboť simulace použije v každém kroku přesně jednu
hodnotu funkce – více vzorků = delší perioda.
Efekt změny periody na pohyb hada nebyl na první pohled tak dobře pozorovatelný, jako
v předchozím případě. Při větší odchylce od původní hodnoty byl ale dobře patrný.
Snížením periody vzorkování došlo k tomu, že robot procházel svou řídící funkcí o něco
rychleji. To mělo za následek, že jednotlivé moduly nedokázaly pohyb dotahovat – než se
modul stačil natočit do pozice, které dosáhl v původní simulaci, už měl zadán další úhel
natočení. Pro pokračování v experimentu byla proto v simulátoru zvýšena rychlost
otáčení kloubů jednotlivých modulů. Po vyladění správné rychlosti již moduly dokázaly
dosáhnout správné pozice a pohybový vzor probíhal stejně jako v původní simulaci,
ovšem rychleji. Robot tak urazil delší vzdálenost.
V případě prodloužení periody vzorkování bylo třeba analogicky zpomalit otáčení
modulů, protože v tomto případě had pohyby zase přetahoval – čímž pohybová funkce
trpěla stejně jako v případě nedotažených pohybů. Po vyladění rychlosti modulů dokázal
had reprodukovat pohybovou funkci zpomaleně. To sice snížilo výslednou fitness, ale je
dobré vědět, že funkci lze upravovat i tímto směrem a tak nastavit konkrétní délku
periody.
Pokud byla perioda příliš zkrácena či příliš prodloužena, začalo se to na robotovi
projevovat negativně. Prodloužením periody a zpomalením průběhu tak pohybová funkce
ztrácela schopnost pohybu švihem, na kterém mohla záviset úspěšnost v původní simulaci
– pomalý pohyb si nedokázal vybudovat dostatečný pohybový moment. Dalším
zkracováním periody bylo dosaženo přesně opačného efektu – robot nabíral pohybový
moment tam, kde předtím nebyl, a to vedlo k narušení pohybu nebo převrácení robota.

7.5.3 Inverze směru pomocí změny funkce
V tomto experimentu byla testována možnost inverze směru pohybu robota ručním
upravením funkce. Pro experiment byly zvoleny funkce pohybu bokem (7.3.2) a funkce
otáčení na místě (7.4). U těchto dvou funkcí by bylo velkým přínosem, pokud by mohla
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být inverzní funkce odvozena ze stávající. Robot by tak mohl použít stejnou funkci pro
pohyb (otáčení) doleva i doprava. V případě kombinace několika pohybových vzorů pro
pohyb prostorem by takovýto robot byl výrazně mobilnější.
Pro experiment s každou funkcí byly provedeny následující akce.
1. Vytvoření inverzní pohybové funkce vložením nového uzlu (s funkcí odečítání)
nad stávající kořen hlavního stromu pro horizontální pohyb. Tím se funkce tohoto
stromu zneguje a veškeré horizontální pohyby modulů by měly být stranově
převrácené.
2. Vytvoření inverzního konfiguračního souboru. Konfigurační soubor je totožný
s původním kromě pozic cílů – ty jsou vůči startovní pozici zrcadlově převrácené.
3. Křížové otestování obou řídících funkcí s oběma konfiguračními soubory –
v případě úspěchu by výsledná fitness měla být téměř totožná (průběh simulace
není stoprocentně deterministický) pro kombinace původní-původní a
inverzní-inverzní. Pro opačné kombinace (původní-inverzní a inverzní-původní)
by měla být fitness stejným způsobem špatná – robot je nastaven na cestu od cílů.
Jak je vidět z přiložené tabulky (7.5), výsledky invertované funkce jsou pro příslušné
pozice cílů srovnatelné. To platí pro oba zvolené scénáře. V případě pohybu bokem ušli
roboti řízení invertovanou funkcí o něco kratší vzdálenost nežli jejich protějšky. To lze
vysvětlit výše zmíněným nedeterminismem simulace.
Tabulka 7.5 Výsledky testů s inverzní funkcí

konfigurace

původní
inverzní

Pohyb bokem
Původní
Invertovaná
funkce
funkce
1.34
38.74
39.16
1.75

Otáčení namístě
Původní
Invertovaná
funkce
funkce
2.34
11.58
11.5
2.6

Převrácení horizontální funkce pracovalo tak, jak se od něj očekávalo. To dokazuje teorii,
že specifické pohybové vzory pro robota je možné (a snadné) stranově invertovat.
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Kapitola 8
Závěr

Prvním cílem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus genetického
programování s automaticky definovanými funkcemi. Tohoto cíle bylo úspěšně dosaženo.
Výsledná implementace byla plně konfigurovatelná a doménově nezávislá.
Druhým hlavním cílem práce bylo použít tuto implementaci pro optimalizaci pohybové
funkce pro modulárního robota ve tvaru hada (řada modulů za sebou). Za tímto účelem
byla použita existující implementace simulátoru vytvořeného v rámci projektu
REPLICATOR. Aby bylo možné použít simulátor k ohodnocení jednotlivých funkcí, byla
vytvořena kompilace simulátoru do sdílené knihovny. Část GP zodpovědná za výpočet
fitness pak tuto sdílenou knihovnu použila pro spouštění simulačního scénáře
s ohodnocovanou pohybovou funkcí. Úspěchy dosažené algoritmem v případě
jednotlivých experimentů byly uspokojivé. Aplikací naučené pohybové funkce se
modulární robot dokázal úspěšně pohybovat ve směru vytyčeného cíle.
V první části experimentů bylo použito několik různých konfigurací robotických modulů
pro naučení pohybové funkce v přímém směru před robotem. Nejúspěšnější konfigurací
byl modulární robot sestavený pouze z vertikálně orientovaných článků, kterému se
podařilo dosáhnout cílové souřadnice. V případě robota sestaveného z kombinace
vertikálních a horizontálních článků se ukázalo, že pro pohyb v přímé lince jsou
horizontální články spíše destruktivní. Učícímu algoritmu GP se podařilo horizontální
články fixovat pomocí konstantní nulové řídící funkce, a dále učení probíhalo stejně jako
u vertikální varianty pouze s použitím vertikálních článků. Vzdálenost uražená tímto
kombinovaným robotem byla kratší než u vertikální varianty. Důvodem je menší
pohyblivost robota – při stejné délce měl kombinovaný robot pouze poloviční počet
vertikálních článků. Poslední testovanou variantou byl robot pouze s horizontálními
články. Tato konfigurace se ukázala neschopná pohybu. Schopnost zvednout část těla nad
terén pomocí horizontálního článku je tedy pro pohyb kritická.
Ve druhé části experimentů pak byla použita pouze kombinovaná konfigurace robota
složená střídavě z horizontálních a vertikálních článků. Cílem experimentů bylo otestovat
další varianty pohybu. Pohyb bokem a otáčení na místě. V obou případech byla naučená
řídící funkce schopná navigovat robota až k cílovým souřadnicím. V obou případech byl
také robot po dosažení cílových souřadnic ve stejné pozici jako před začátkem simulace
(ležící v rovné linii). To znamená, že robot je po ukončení pohybového manévru schopný
úspěšně navázat pomocí jiné pohybové funkce. S použitím několika pohybových funkcí
sekvenčně za sebou je tak možné dosažení dílčích cílů a navigace ve složitějším terénu.
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V závěrečné části experimentů byla testována robustnost naučených pohybových funkcí.
Ukázalo se, že i robot odlišné délky je schopen úspěšně použít již naučenou funkci pro
pohyb. Výsledky takovéhoto pohybu jsou sice obvykle horší než u robota, na kterém byla
funkce naučena, nicméně tato funkce je použitelná jako základ pro optimalizaci na míru
konkrétnímu robotu. Současně byla úspěšně vyzkoušena modifikace již naučené funkce
pro vytvoření zrcadlově převráceného pohybu. Z funkce pro otočení doleva je tak možné
vytvořit funkci pro otočení doprava a to bez nutnosti její další optimalizace pomocí GP.
Roboti pohybující se v simulovaném prostředí tak ve všech experimentech splnili
očekávání na ně kladená. Pro pokračování této práce by bylo zajímavé otestovat naučené
pohybové vzory na skutečných prototypech robotů. Dalším pokračováním práce by
mohlo být vytvoření složitější pohybové funkce s použitím dílčích manévrů naučených
v rámci provedených experimentů. Robot vybavený touto složitější funkcí by mohl být
schopný pohybu ve složitějším terénu, například průchodu bludištěm.
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pohyb bokem (Obrázek 7.14)
pohyb bokem (Obrázek 7.15)
otáčení na místě (Obrázek 7.20)
změna velikosti, nejmenší (Obrázek 7.22)
změna velikosti, malá (Obrázek 7.23)
změna velikosti, velká (Obrázek 7.25)
změna velikosti, největší (Obrázek 7.26)
změna vzorkování – zkrácení periody
změna vzorkování – prodloužení periody
inverze pohyb. funkce – pohyb bokem
inverze pohyb. funkce – otáčení na míst
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