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Optimální heuristika 
Heuristika h* je optimální, pokud pro každý stav     vrací skutečnou cenu nejlevnější cesty 

do cílového stavu. 

 

Dijkstrův algoritmus 
V každém kroku vybírá k expanzi uzel s nejmenší vzdáleností od počátku:  

         
      

( ( )) 

Greedy search 
V každém kroku vybírá k expanzi stav s minimální hodnotou heuristiky: 

         
      

( ( )) 

A* 
Kombinace Dijkstry a greedy searche, vybírá stav s minimální hodnotou součtu: 

         
      

( ( )   ( )) 

Optimálnost A* 
h je monotónní – A* najde optimální řešení 

h je přípustná, ne monotónní – A* najde optimální, pokud nepoužívá množinu CLOSED 

h není přípustná – A* nemusí najít optimální řešení 
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Hill climbing 
Využívá dosud nejlepší řešení x – generuje body v jeho okolí a pokud je vygenerovaný bod 

lepší, provede náhradu. Okolí nějakého vektoru      např. jiný vektor   vzdálený maximálně 

 . 

Steepest ascent hill climbing 
Modifikace hill climbingu, kde pro každé řešení vygenerujeme několik okolních sousedů a 

z nich vybereme nejlepšího 

Tyto dva algoritmy mají problém s lokálními extrémy, ze kterých se nedostanou, a s prokletím 

dimenzionality. 

Simulované žíhání 
Hill climbing rozšíříme o parametr  , teplotu: 

pokud  ( )   ( ), přejdeme k novému řešení. Pokud  ( )   ( ), můžeme přejít k novému 

(horšímu) řešení s pravděpodobností závislou na míře zhoršení  ( )   ( ), čím větší 

zhoršení, tím nižší pravděpodobnost; a aktuální teplotě  , čím vyšší teplota, tím vyšší 

pravděpodobnost. 

Tabu search 
Snaha zabránit oscilaci a vymanit se z lokálního optima. Zavádí se tabu list, popisující části 

prostoru, kam se řešení nesmí vrátit. 
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Evoluční výpočetní techniky 

Genotyp 
Reprezentace řešení, např. binární řetězce, vektory 

z   , stromy. „Gramatika“ řešení. 

Fenotyp 
„Sémantika“ řešení 

 

 

 

 

 

Genetický algoritmus 
Optimalizuje binární řetězce (vektory z {   } ) – přirozené kódování v informatice, nazývají se 

chromozomy. Mají pevnou délku a algoritmus řeší  ( )         {   }  

Genetické programování 
Genotypem jsou kořenové stromy, je flexibilnější – struktura a velikost řešení se také vyvíjí. 

Stromy sestávají z terminálů (listů) – vstupy programů, proměnné; a funkcí (vnitřních uzlů). 

Evoluční programování 
Optimalizuje stavové automaty  

Niching 
Rodina metod udržující populaci diverzifikovanou, příliš nepodobní jedinci se nekříží a 

nesoupeří mezi sebou: 

Ostrovní model 

Evoluce probíhá na různých ostrovech, k výměně mezi ostrovy dochází jen zřídka. 

Fitness sharing  

Příliš podobní jedince se dělí o společnou fitness. 

Deterministic crowding 

Potomci soutěží o přežití s podobnějším z rodičů. 
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Automatické plánování 
Chceme takovouto strukturu řešení: 

Problém    model   jazyk   solver   řešení 

Plánovací modely 

Dynamika systému 

- Deterministická – akce mají jediný výsledek, jsou vždy úspěšné 

- Nedeterministická – akce mají více možných výsledků 

- Pravděpodobnostní – akce mají více možných výsledků podle pravděpodobnosti 

Pozorovatelnost 

- Úplná – kdykoliv můžeme pozorovat kompletní problém 

- Částečná – problém můžeme pozorovat jen z části 

- Žádná – nemáme zpětnou vazbu o akcích které provádíme 

Spojitost 

- Diskrétní stavový prostor – konečně nebo spočetně nekonečně mnoho stavů 

- Spojitý stavový prostor – nespočetně nekonečně mnoho stavů 

 

Plánovací problém je kompaktní forma zápisu stavového prostoru. 

Obecný přístup k tvorbě heuristik pro STRIPS 

Relaxace 
Uvažuje problém stejné velikosti s méně omezujícími podmínkami, využití pro vyhovující 

plánování 

Abstrakce 
Uvažuje menší problém se stejnými omezeními, využití pro optimální plánování 
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Typy agentů 
- Izolovaní, ekvivalent single-agentního systému 

- Kooperativní, jednají společně za účelem dosažení týmového cíle 

- Self-interested, každý maximalizuje své dobro, zvažuje ostatní agenty 

- Kombinace výše uvedených 

Vlastnosti agenta 

- Autonomní 
o Řídí se snahou o dosažení svých cílů, nepotřebuje rady zvenčí 

o Může si vybrat vlastní cíl i způsob jak jej dosáhnout 

o Nemáme nad ním přímou kontrolu, jeho chování je určeno zkušeností 

- Reaktivní 
o Udržuje s prostředím nepřetržitou interakci 

o Reaguje na změny, které se v prostředí odehrávají 

- Proaktivní 
o Generuje cíle a snaží se jich dosáhnout 

o Není řízen pouze událostmi v prostředí, nýbrž i vlastní iniciativou 

- Sociální 
o Interaguje s ostatními agenty 

 Koordinace – správa vzájemných vazeb mezi akcemi agentů 



 Kooperace – týmová práce za účelem dosažení společného cíle 

 Vyjednávání – schopnost dosahovat shod ve společném zájmu 

Task environments (PEAS) 

- Metrika úspěšnosti (Performance measure) 
o Rychlé prohledání bludiště, přesun z místa na místo rychle a bez nehod... 

- Prostředí (Environment) 
o Bludiště, silniční síť, třídící linka 

- Efektory (Actuators) 
o Kola, nohy, úchytná ramena 

- Senzory (Sensors) 
o Kamera, radar 

Task environment definuje problém, jehož řešením je návrh agenta.  

Chování agenta je popsáno agentní funkcí, mapující vnímané sekvence na sekvence akcí:      . 

Typy agentů z hlediska agentních funkcí 

- Jednoduchý  reflexní agent 
o Reaguje vždy pouze na aktuální vjemy, nemá vnitřní stav 

o Řízen sadou if-then pravidel 

- Reflexní agent se stavem 
o Má paměť, kam ukládá historii vjemů 

o Stále řízen pevnými pravidly 

- Goal-based agent 
o Přijímá cíle, které má splnit (není pevně zakódované chování) 

o Akce jsou voleny s ohledem na cíle pomocí plánování 

- Utility-based agent 
o Zavádí utilitní funkci: 

 Mapuje stav prostředí na reálné číslo 

 Vyjadřuje kvalitu stavu 

 Umožňuje řešit konflikty mezi více cíli či možnými způsoby splnění 

  



Utilitní funkce 

Dva základní přístupy: 
- Relace preference (výhra>remíza, výhra>prohra, remíza>prohra) 

- Utilitní funkce      , numericky popisuje „kvalitu“ stavu 

Racionalita 

 

Uvažujme, že loterie je výsledkem akce agenta. 

 

Teorie her 
Komplikované situace, kdy jsou utilitní funkce agentů v interakci. Zabývá se jazyky pro zápis struktury 

her, jejich analýzou a strategiemi. 

Kategorie: 
- Kooperativní hry – modelovací jednotkou je tým hráčů 

- Nekooperativní hry – modelovací jednotkou je jeden hráč 

  



Popis her: 
- Normální forma – hra vyjádřena maticí 

- Extenzivní forma – hra vyjádřena stromem 

 

Paretova optima 
Změnou akčního profilu již žádný hráč nemůže zvýšit svou utilitu, aniž by se snížila utilita jiných 

hráčů. 

Nashovo equilibria 
Žádný hráč změnou své akce nemůže zvýšit svou utilitu. Tento profil je stabilní – nikdo není 

motivován změnit své rozhodnutí ani tohoto rozhodnutí litovat. 





 

Pozn. K nalezení Nashova equilibria stačí najít maximum ve sloupcích pro hráče N1 (první číslo – AF, 

BG, CE, DE) a maximum v řádcích pro hráče N2 (druhé číslo – DE, AF, BG). Společné prvky jsou 

equilibria. 
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Hráči MIN a MAX 
Uvažujeme-li zero-sum dvouhráčovou hru, lze utilitní funkce obou hráčů nahradit jedinou funkcí 

     . Hráče pak můžeme intuitivně pojmenovat: 

- MAX – uzly kreslíme jako   

o Je na tahu v kořeni herního stromu, snahou je maximalizovat 

- MIN – uzly kreslíme jako   

o Nahlížíme na něj jako soupeře, snahou je minimalizovat 

  



Perfect play 
Pokud máme k dispozici kompletní herní strom, můžeme tahy rozdělit na  

- Chybné 

o Hráč MAX nezahrál akci maximalizující zaručenou minimální hodnotu   v terminálu 

stromu bez ohledu na akci hráče MAX 

o Hráč MIN nezahrál akci minimalizující zaručenou maximální hodnotu   v terminálu 

stromu bez ohledu na akci hráče MIN 

- Bezchybné 

o Hráč učinil optimální rozhodnutí, jeho pozice se nezhoršila 

Řekneme, že hráč hraje perfektní hru, pokud nedělá chyby. 

U většiny her ale není výpočetně únosné zvážit všechny možné průběhy   využití aproximací a 

heuristik. Např. kvalitu konfigurace v šachách můžeme vyjádřit pomocí počtu různých figurek na 

vlastní/soupeřově straně. To vede na prohledávání herního stromu s omezenou hloubkou: 

- Uzly expandujeme do hlouky maximálně d 

- V hloubce d ohodnotíme uzly heuristickou evaluační funkcí 

- Těchto hodnot využijeme k odvození optimální akce v kořenu stromu 

Algoritmus Minimax 
- Předpokládá perfektní hru ze strany soupeře 

- Princip: 

1) Průchodem do hloubky generuj kompletní herní strom (do hloubky d) 

z počátečního uzlu    (MAX) 

2) Při uzavírání uzlu x anotuj hodnotou 

         ( ), je-li x terminál 

                (   ) , je-li x MAX uzel 

                (   ) , je-li x MIN uzel 

3)  Vrať akci              (    )  

- Prohledávání s omezenou hloubkou je zvládnutelné jen pro malé hloubky, základní variantu 

je tedy nutné optimalizovat – nejčastěji alfa-beta ořezáváním 

Alfa-beta prořezávání 
- Algoritmus v každém expandovaném uzlu uchovává dvě hodnoty: 

o   – největší utilita, kterou hráč MIN zaručeně nesníží při perfektní hře hráče MAX 

o   – nejmenří utilita, kterou hráč MAX zaručeně nezvýší při perfektní hře hráče MIN 

Pozn. Na počátku je          . Při ohodnocování stromu odspodu se v MAX uzlech mění 

hodnota   (maximální z následovníků). V MIN uzlech se mění hodnota   (minimální z následovníků). 

Pokud se stane    , prořežeme neexpandované následovníky tohoto uzlu. 
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Shlukování – učení bez učitele 
Cílem je najít skupiny dat, shluky, které obsahují vzájemně podobná data. 

K-středů (K-means) 
- Metoda se snaží rozmístit k bodů (středů) tak, aby shluk nejlépe reprezentovaly. 

- Na počátku se náhodně vygeneruje k středů, poté se iteruje, dokud algoritmus 

nezkonverguje: 

o Každý bod (vektor) se přiřadí nejbližšímu ze středů. 

o Pozice středů se upraví podle přiřazených bodů. 

Hierarchické shlukování 
- Na počátku se na data díváme jako na jednoprvkové shluky 

- V každém kroku algoritmu spojíme dva nejbližší shluky 

- Na úplném konci algoritmu bude jeden velký shluk, struktura shlukování vytvoří strom – 

dendrogram.  

- Počet shluků lze určit místem, kde dendrogram „uřízneme“ 

Klasifikace, regrese, predikce – učení s učitelem 
Dvě fáze: 

- Trénovací – generování modelu 

- Vybavovací – použití modelu 

K-NN (K nearest neighbors, neplést s K-means!) 
- Pro vstupní data najde k nejbližších (nejpodobnějších) dat a podle nich klasifikuje. 

 

Pro možnost určení kvality modelu e třeba rozdělit známá data na dvě části – trénovací a testovací. 

Křížová validace 
- Data se rozdělí na N stejně velkých částí 

- N krát se opakuje: 

o N-1 částí pro učení 

o 1 část pro zjištění chyby 

- Výsledná chyba je průměr z dílčích chyb 
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Umělá neuronová síť (ANN) 
- Výpočetní model založený na propojení množství jednoduchých elementů 

- Využití např. pro klasifikaci, regresi, clustering... 

- Snaha o masivně paralelní architekturu 

- Základním prvkem je neuron, ten má několik vstupů ( ), každý vstup má váhu( ). Dále má 

hodnotu vychýlení ( ), aktivační funkci ( ) a právě jeden výstup ( ). Platí  

   (∑(     )   ). 

Nejpoužívanější aktivační funkce 
- Heavisideova funkce – binární, buď aktivní nebo neaktivní (např. perceptron) 

- Sigmoidní funkce – omezená fce tvaru S – např.     ()  (vícevrstvý perceptron) 

 

Perceptron 
- Jednovrstvá neuronová síť + učící algoritmus 

- Heavisideova funkce 

Učící algoritmus 
- Náhodné váhy 

- Je-li výstup správně, váhy se nemění 

o Má-li být výstup 1, ale je 0, inkrementuj váhy na aktivních vstupech 

o Má-li být výstup 0, ale je 1, dekrementuj váhy na aktivních vstupech 

- Velikost změny vah závisí na zvolené variantě: 

o Aplikace konstantních přírůstků 

o Změna velikosti přírůstku v závislosti na velikosti chyby 

o Kombinace obojeho 

Vícevrstvý perceptron (MLP, multi-layer perceptron) 

 



- Aktivační funkce sigmoida: 

  
- Výstup není binární, ale v intervalu      , odpovídá míře příslušnosti do dané třídy. 

Učící algoritmus MLP 
- Algoritmus zpětného šíření chyby 

- 2 fáze: 

o Vypočítání výstupu neuronů ve všech vrstvách 

o Zpětná propagace chyby – úpravy vah od výstupní směrem ke vstupní vrstvě 

Neuronové sítě se dají šlechtit genetickým algoritmem - neuroevoluce 


