Èeské vysoké uèení technické
v Praze
Fakulta elektrotechniky
Katedra kybernetiky

Kooperace skupiny mobotù pøi
øe¹ení úloh

Bc. Jiøí Pavlíèek
28. ledna 2000

Anotace
Tato práce se zabývá problematikou kooperace skupiny mobilních robotù (mobotù). Cílem práce je navrhnout øídící systém, umo¾òující vyu¾ít výhod vzájemné
komunikace a kooperace, které jsou zalo¾eny na etologických principech.
Øídící systém je zalo¾en na bázi vrstvené architektury. Výhoda tohoto systému
spoèívá v relativnì rychlé odezvì na podnìty z okolního prostøedí pøepnutím na
vhodné chování pro danou situaci.
Navr¾ené øídící algoritmy byly testovány na skupinì ètyø mobilních robotù pomocí simulaèního programu vytvoøeného právì k tomuto úèelu.Výsledky provedených experimentù jsou shrnuty v závìru této práce.

Annotation
This thesis deals with a topic of cooperation in a group of mobile robots (mobots).The aim of this thesis is to design a control system that make possible use of
advantage of mutual communication and cooperation based on ethological principles.
Control system is based on subsumption architecture of which core is a set of
behaviours. Thea adavantage of such system is relativly quick respons on sensory
stimulus from the environment by switching the appropriate behaviour for given
situation.
Proposed control algorithms were tested in a group of four mobile robots by
using simulation program that was created for this purpose. Results of performed
experiments are summarized in conclusion of this thesis.
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Úvod
Vývoj multirobotických systémù v posledních letech postupuje kupøedu mílovými
kroky. Pøedpokládá se jejich masové nasazení v prùmyslové, komerèní i vìdecké
sféøe. Poèet robotù pou¾ívaných v souèasné dobì v prùmyslové oblasti se významnì
zvy¹uje. Vìdecký a prùmyslový vývoj pøipravil cestu pro pou¾ití robotických systémù
i v mnoha dal¹ích oblastech.
Metody pro øízení a komunikaci v multirobotických systémech se vyvíjí ji¾ dlouhou dobu. Dokud se pou¾ívaly multirobotické systémy pøevá¾nì xní, tedy bez mo¾nosti autonomního pohybu vlastního robota, øe¹ily se problémy jako koordinace a
plánování pohybu pomocí centrálního (hierarchického) øídícího systému. Takovéto
multirobotické systémy byly obvykle tvoøeny nìkolika typy robotù nebo manipulátorù.
S postupným vývojem se pøi¹lo na my¹lenku autonomních mobilních robotù, tedy
robotù, kteøí se umí v okolním prostøedí orientovat a také pohybovat. A díky tomu
se také objevily nové problémy jako orientace robota v okolním prostøedí, plánování
cesty, vyhýbání se pøeká¾kám apod. Výzkum autonomních mobilních robotù se zaèal
samozøejmì provádìt na jediném robotu interagujícím s okolním prostøedím.
V souèasné dobì se výzkum zamìøuje na na celé skupiny autonomních mobilních
robotù díky jejich vyu¾itelnosti v úlohách jako jsou vesmírné mise, práce v ¾ivotu
nebezpeèných prostøedích, armádní operace apod. Takovéto skupinové systémy pøiná¹ejí dal¹í problémy jako je kooperace, koordinace a autonomní navigace. A právì
touto oblastí mobilní robotiky, která mì tolik zaujala, bych se chtìl zabývat ve své
diplomové práci.
Kapitola 1 se zbývá analýzou problematiky kooperace a jejím vyu¾itím v oblasti
mobilní robotiky. Jsou zde uvedeny etologické principy na kterých je kooperace
zalo¾ena a pohled na kooperaci z hlediska umìlé inteligence. Dále jsou zde uvedeny
projekty ze souèasné doby zabývající se aplikací kooperativního jednání v rámci
skupin mobilních robotù.
Kapitola 2 se zabývá návrhem úlohy pro demonstraci kooperativního jednáni
ve skupinì mobilních robotù, jsou zde uvedeny výchozí podmínky návrhu, rùzné
omezující faktory a vlastní návrh úlohy.
Kapitola 3 popisuje návrh øídícího systému a algoritmy pou¾ité pro øízení mobotù
realizující kooperativní jednání a popis simulaèního programu vytvoøeného za úèelem
testování navr¾ených algoritmù.
5
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Kapitola 4 popisuje experimenty provedené k ovìøení úèelnosti kooperativního
jednání a jejich výsledky.

Kapitola 1
Analýza problematiky
1.1 Mobilní robotika (struèný pøehled)
Mobilní robotika se zabývá vyvíjením mobilních robotù (mobotù), kteøí jsou schopni
pohybovat se v prostøedí a zasahovat do nìj. Svým jednáním mohou vykazovat
urèitý stupeò inteleigence. Vlastnosti tìchto robotù mohou být rùzné podle úlohy,
pro kterou jsou urèeni. Nyní uvedu nekteré z mo¾ností pohledu na dìlení mobilních
robotù:

1.1.1 Základní dìlení mobilních robotù









øídící systém (reaktivní, neuronové sítì, neuro-fuzzy, genetické alg.),
zpùsob navigace (lokální okolí, globální mapa),
senzorický systém (kontaktní èidla, IR èidla, sonar, kamera ),
stupeò inteligence (manuální øízení, inteligentní øízení s plánováním pohybu),
zpùsob pohybu (nohy, kola, pásy, vrtule ),
morfologie (tvar, velikost),
prostøedí (vnìj¹í - vnitøní, vzduch - zemì - voda),
øe¹ení úlohy (samostatné, skupinové (multiagentní systém)) . . .

1.1.2 Oblasti vyu¾ití

 autonomní dopravní prostøedky (auta, lodì, vlaky, letadla),
 v prùmyslu (zemìdìlství, výroba, doprava, zábava),
7
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 nebezpeèná prostøedí nebo tì¾ko pøístupná prostøedí (manipulace s radioaktivním materiálem, chemikáliemi, výbu¹ninami, prùzkum potrubí) . . .

1.1.3 Speci cké aplikace








úklidové práce (leti¹tì, nádra¾í, nemocnice),
doruèovatelské slu¾by (zdravotní materiál, jídlo, po¹ta),
zemìdìlství (setí, sklízení, plení, hnojení),
manipulace s nebezpeènými materiály (výbu¹niny, chemikálie),
stavby (domy, silnice),
armáda (manipulace s výbu¹ninami, boj, ¹pioná¾),
zábava (inteligentní hraèky) . . .

Ve vý¹e uvedených aplikacích lze jistì najít mnoho úloh, kde se uplatní celá skupina mobilních robotù. Av¹ak pokud budou roboti pracovat samostatnì, efektivita
jejich konání zøejmì nebude vysoká. Pokud ale budou roboti moci spolu komunikovat a koordinovat tak svoji èinnost lze pøedpokládat nìkolikanásobné zefektivnìní
jejich èinnosti. Skuteènost, ¾e vzájemná kooperace pøiná¹í mnoho výhod pro v¹echny
jedince, ochotné spolupracovat, byla ovìøena dlouhodobým evoluèním procesem na
¾ivých tvorech. Chcem-li tedy proniknout do problematiky kooperace mezi jedinci,
a vyu¾ít tyto principy v oblasti mobilní robotiky, je nutné nejdøíve nahlédnout do
svìta ¾ivých tvorù a jejich chování. K tomuto úèelu nám dobøe poslou¾í vìdní obor
zvaný Etologie, který se právì chováním ¾ivých tvorù zabývá.
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1.2 Kooperace z hlediska etologie
1.2.1 Kooperace v øí¹i ¾ivoèichù

Zkusme se nyní podívat jak souvisí pojem kooperace s øí¹í ¾ivoèichù v etologickém
pojetí podle [1]. Mnoho ¾ivoèi¹ných druhù vytváøí buï na urèitou dobu, nebo trvale
sociální svazky, v nich¾ si jedinci tého¾ druhu nejen vzájemnì konkurují, ale také
kooperují. Zatímco konkurující si jedinci zkou¹ejí zvý¹it svoji zpùsobilost na úkor
jiných jedincù, aktivity kooperujících jedincù pøiná¹ejí prospìch nejen jim, ale i jejich
partnerùm.
V mnoha pøípadech je zøejmé, ¾e jedinci urèité sociální skupiny kooperují. Napø.:

 rodièe ptákù odchovávají spoleènì mláïata ,
 ve hmyzím státì pomáhají sterilní jedinci pohlavnì zralým jedincùm odchová-

vat potomstvo,
 sociálnì vý¹e postavení sameèkové primátù se podporují navzájem proti ní¾e
postaveným sameèkùm,
 gazely Thomsonovy se vzájemnì varují pøed plí¾ícím se lvem tak, ¾e provádìjí
vysoké signální skoky se strnulými konèetinami.
Proè ale jedinec spolupracuje, kdy¾ by vlastnì mìl maximalizovat vlastní zpùsobilost a minimalizovat zpùsobilost konkurentù? Na to jsou mo¾né tøi odpovìdi:
1. Zvíøata spolupracují, proto¾e jejich zájmy nejsou krátkodobé, ale dlouhodobì
toto¾né (princip oboustranné výhody).
2. Zvíøata spolupracují s pøíbuznými jedinci a podporují tím pøímo i pøedávání
jejich genù na dal¹í generaci (pøíbuzenská selekce).
3. Zvíøata spolupracují, proto¾e jsou kooperujícím partnerem klamána (manipulace)

1.2.2 Princip oboustranné výhody

Partneøi jednoho páru se geneticky podílí na spoleèném potomkovi z 50 %. Oba
proto musí mít zájem na tom, aby jejich mláïata pøe¾ila a rozmno¾ila se, proto
èasto spolupracují pøi odchovávání mláïat. Kooperativní agrese nebo spoleèný lov
mù¾e pøinést [spìch v¹em zúèastnìným jedincùm.
Jestli¾e si pomáhají jedinci nespøíznìní, popisujeme to jako reciproèní altruismus. Jako altruismus je kvali kováno chování, které je pro altruistu nevýhodné a
pro jedince, jemu¾ je urèeno, prospì¹né. Reciproký altruismus spoèívá na výmìnì
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vztahu mezi altruistou a u¾ivatelem. Mù¾e-li toti¾ altruista s dostateènou pravdìpodobností þoèekávatÿ, ¾e u¾ivatel mu altruismus pozdìji oplatí, lze evoluci takových
altruistických strategii vysvìtlit pøirozenou selekcí. Výdaje by pro altruistu v ka¾dém pøípadì nemìly být pøíli¹ vysoké, jinak by mohly ohrozit jeho pøe¾ití.
Reciproký altruismus pøedpokládá, ¾e þpodvodníciÿ, kteøí vyu¾ijí altruistické
chování, ani¾ by je oplatili, budou odhaleni. Dále by mìli pøíslu¹níci jedné sociální
skupiny ¾ít pohromadì dostateènì dlouho, aby u¾ivateli poskytnutá altruistická výhoda mohla být pozdìji oplacena. Reciproké altruistické strategie lze proto oèekávat
jen ve stabilních individualizovaných skupinách, disponujících dostateènými kognitivními schopnostmi v odhalení podvádìjících jedincù. Evoluèní teoretikové èasto
kladou otázku, proè reciproké altruistické strategie nejsou obcházeny strategiemi
podvodnými. Tento problém je formulován jako þvìzòovo dilemaÿ (angl.prisoner's
dilema).
Je mo¾né si pøedstavit dva zloèince, kteøí spoleènì vykonali loupe¾nou vra¾du a
byli oddìlenì vzati do vazby. Oba jsou vyslýcháni oddìlenì a ka¾dému je uèinìna
nabídka, ¾e bude propu¹tìn i s malou odmìnou, jestli¾e zradí druhého. V tomto
pøípadì bude zrazený zvlá¹» pøísnì potrestán. Jestli¾e se oba zloèinci vzájemnì nezradí, kooperují, budou oba propu¹tìni. Zradí-li se navzájem, oba se tedy podvedou
a zùstanou ve vazbì. Dilema spoèívá v tom, ¾e kooperující aktér neví, jestli druhý
kooperuje také, nebo jestli zradí.

1.2.3 Pøíbuzenská selekce

Kooperace mù¾e èasto vést i k tomu, ¾e ¾ivoèichové svùj úspìch - v extrémním
pøípadì dokonce i o pøe¾ití - do¾ivotnì pøenechávají partnerùm. V tomto pøípadì
jde o pravé altruistické chování, které je nejnápadnìj¹í u hmyzích státù. Potomci
královny jsou odchováváni sterilní kastou a ochraòováni èleny sterilních kast, jejich¾
obìtavost jde tak daleko, ¾e uskuteèòují altruistickou sebevra¾du.
Evoluce pravých altruistických strategií chování zùstávala dlouho nevyøe¹eným
evoluènì biologickým problémem. Jak je mo¾né, ¾e jsou vyvíjeny strategie, které
nezvy¹ují vlastní ¾ivotní zpùsobilost? Teprve teorie pøíbuzenské selekce pøispìla k
objasnìní výkladu. Pøíbuzenská selekce (v protikladu k individuální selekci) spoèívá
v tom, ¾e altruistické chování zvýhodòuje výluènì pøíbuzné. Hmyzí státy jsou velké
rodiny, ve kterých se dìlníci a vojáci obìtují pro vlastní rodièe a sourozence. Proto¾e
altruisté mají s jejich pøíbuznými na základì jejich spoleèného pùvodu i èást spoleèných genù, má jejich chování, oklikou pøes pøíbuzné, pøíznivý vliv na dále pøedávané
vlastní geny.
Jestli¾e ¾ivoèich ochraòuje vlastní potomstvo, je to prospì¹né, nebo» má s ka¾dým potomkem spoleènou polovinu vlastních genù. Stejný pøíbuzenský stupeò panuje i mezi ptaèími sourozenci, tak¾e se evoluènì vyplácí, jestli¾e si navzájem pomáhají.Nevlastní sourozenci nebo vnuci mají na základì svých pøíbuzenských vztahù
ji¾ jen jednu ètvrtinu spoleèných genù a bratranci ji¾ jen jednu osminu.
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V mezidruhové oblasti jsou roz¹íøené ¹álivé strategie jako pøedpoklad pro sociální
parazitismus, napø. u kukaèky. Samièky paèmeláka rodu Psithyrus se opatrnì pøibli¾ují ke èmeláèím hnízdùm, vyhýbají se kontaktu s dìlnicemi a zdr¾ují se koneènì
jeden a¾ dva dny na spodní stranì vo¹tin, kde tøením o hnízdo a tøením o pøilétající
sameèky získávají pach hnízda. Pak usmrtí královnu a kladou vlastní vajíèka o která
dìlnice peèují, jako by peèovaly o vajíèka vlastních sourozencù.
Je pravdìpodobné , ¾e manipulace vedla i k evoluci sterilních kast. Jestli¾e se
samièka blanokøídlého hmyzu dìlí o hnízdo se svou dospìlou dcerou. bylo by pro
matku výhodné, kdyby vajíèka dcery nahradila vlastními vajíèky. Dcera by naproti
tomu v závislosti na tom, s kolika sameèky matka kopulovala , mela bud nepatrné,
nebo vùbec ¾ádné ztráty, ponìvad¾ by místo vlastního potomstva peèovala buï o
vlastní, nebo nevlastní sourozence. Zatímco se o pøíbuzenské selekci jako o hnací síle
v evoluci hmyzích státù nepochybuje, je vliv manipulace na vývoj hmyzích státù
dosud neprokázaný.
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1.3 Kooperace v pojetí umìlé inteligence
Pro øízení skupiny mobilních robotù lze vyu¾ít teoretických základù z oblasti distribuované umìlé inteligence a multiagentních systémù, jak je uvedeno v [4].

1.3.1 Skupinové chování versus DUI

Jak je známo, nìkteré vìdní obory se sna¾í vyu¾ít pro své úèely principy pøevzaté
z ¾ivé i ne¾ivé pøírody, jejich¾ funkènost byla otestována staletími vývoje. Ani u
(Distribuované Umìlé Inteligence - DUI) tomu není jinak.
Nahlédneme-li do svìta ¾ivých organismù, zjistíme, ¾e jejich základní vlastností je
sdru¾ování do skupin. Proè je tomu tak? Výzkumy bylo prokázáno, ¾e v sdru¾ování
do skupin poskytuje mnoho výhod nejen jednotlivcùm, ale celé skupinì. Schopnosti
vzniklé skupiny toti¾ výraznì pøevy¹ují prostý souèet v¹eho, èeho je schopen dosáhnout kterýkoli z jednotlivcù. Skupina toti¾ poskytuje kupøíkladu vìt¹í ¹anci na
pøe¾ití, vìt¹í úspì¹nost pøi obranì i pøi lovu. Tìchto principù a jejich aplikovatelnosti
v oblasti techniky se zabývá právì DUI.
Zcela obecnì se DUI zabývá souèinností nìkolika toto¾ných èi rùznorodých systémù pøi øe¹ení spoleèného problému. DUI se soustøeïuje pøedev¹ím na problematiku
reprezentace, zpracování a vyu¾ití znalostí v tìchto systémech a hledá vhodné modely zpùsobu rozhodování. Ve¹keré úvahy týkající se chování a souèinnosti agentù v
multiagentovém systému vycházejí ze schémat a pøedstav o kooperaci a koordinaci
èinnosti cílevìdomých biologických jedincù, zejména lidí jako inteligentních bytostí v
uzavøené komunitì. Obdobnì jako v ka¾dé komunitì autonomnì jednajících jedincù
jsou i pøi návrhu technických øe¹ení multiagentových systémù v centru pozornosti
otázky kompetence agentù, zpùsob a formalismus komunikace mezi agenty , metody
a prostøedky koordinace aktivit, na vy¹¹í úrovni pak mo¾né zpùsoby kooperace apod.
I vnitøní organizace komunity agentù, která mù¾e sdru¾ovat rovnoprávnì komunikující zcela rovnocenné agenty èi agenty hierarchicky organizované, popøípadì být
komunitou s centrálním plánovaèem, bývá obvykle inspirována vnitøní strukturou
komunity jistého typu (napø. komunitou typu þgolfový klubÿ, þvojenský útvarÿ nebo
þcentrálnì plánované hospodáøstvíÿ).
Distribuované øe¹ení úloh reprezentuje tu tøídu problémù DUI, která se zabývá
hledáním mo¾ností jak pro pevnì zvolenou úlohu vhodnì rozdìlit práci na jejím
øe¹ení a potøebné znalosti o úloze mezi více modulù (uzlù) a jak mohou jednotlivé
moduly sdílet informace o postupu vzniku cílového øe¹ení. V souèasné dobì je vìnována rostoucí pozornost studiu chování skupin volnì propojených autonomních
systémù, které spolupracují v zájmu nìjakého spoleèného cíle. V tomto kontextu
kontextu se hovoøí o jednotlivých systémech jako o agentech, èím¾ se zdùrazòuje
jejich èásteèná samostatnost. Celý tento podobor se nazývá multiagentové systémy. Vyu¾ívá sice výsledkù a zku¹eností získaných pøi distribuovaném øe¹ení úloh,
ale soustøeïuje se pøedev¹ím na speci cké problémy související se souèinností agentù.
Agentem zde mù¾e být poèítaèový systém, senzor, robot nebo i èlovìk.
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Obì vìtve DUI, distribuované øe¹ení problémù a multiagentové systémy, se od
sebe li¹í pøedev¹ím problematikou, na kterou ka¾dá z nich klade dùraz.
Pøi distribuovaném øe¹ení problémù jde pøedev¹ím o to vytvoøit dobrý a efektivní systém z hlediska jedné, pevnì zvolené øe¹ené úlohy. Dílèí systémy (agenti) øe¹í
pøesnì speci kované úlohy, pøièem¾ jejich souèinnost bývá èasto pøesnì (mnohdy
centrálnì) pøedde nována. Dùraz se klade spí¹e na decentralizaci øe¹ení ne¾ na autonomnost agentù. pokud se napøíklad podaøí ukázat, ¾e v dané úloze je jistý typ
chování agenta prospì¹ný pro celý systém, pak se pozornost distribuovaného øe¹ení
problémù soustøedí právì na agenty vykazující zmínìný typ chování.
Naopak pro multiagentové systémy takový pøístup nepøipadá v úvahu, nebo» zde
jsou pøedev¹ím hledány mechanismy, které zajistí úèinnou spolupráci mezi libovolnými samostatnými agenty. Multiagentový pøístup mù¾e nanejvý¹ navrhnout takové
vlastnosti prostøedí systému, které motivují v¹echny zúèastnìné (tøeba i sobecké)
agenty, aby jednali po¾adovaným zpùsobem. Oblast multiagentových systémù klade
dùraz pøedev¹ím na autonomnost agentù a jejich spolupráci v rámci øe¹ení ¹ir¹ích,
obecnìj¹ích tøíd úloh. Vazby mezi agenty jsou volnìj¹í, exibilita systému vy¹¹í a
vnitøní ¾ivot komunity bohat¹í.
Je jistì zbyteèné pøipomínat, ¾e s pojmem agent se mù¾eme setkat i v nìkterých
zneklidòujících a nepøíjemných souvislostech. Na¹tìstí jediným zdrojem nebezpeèí,
které v rámci studia DUI hrozí, mù¾e být rozpor mezi chápáním pojmu agent v DUI
a v softwarovém in¾enýrství. V oblasti softwarového in¾enýrství je toti¾ pojem agent
chápán jako jakýkoliv výpoèetní proces spu¹tìný na dálku na vzdáleném poèítaèi.

1.3.2 Co je to DUI?

Pou¾ití multiagentového systému jak technického øe¹ení nabízí podobné výhody,
jakých si ceníme na týmové práci:

 zkrácení doby øe¹ení vzhledem k mo¾nostem paralelního postupu,
 sní¾ení nárokù na komunikaci, pokud se ka¾dý specializovaný èlen kolektivu

zabývá jen svou relevantní èástí údajù a pøedává ostatním pøedev¹ím své zámìry o nich,
 zvý¹ení operativnosti a spolehlivosti vlivem toho, ¾e tým mù¾e podle potøeby
pøibírat dal¹í specialisty, popø. se nìkteøí èlenové týmu mohou vzájemnì zastupovat.
Metodika návrhu multiagentového øe¹ení musí vycházet z dùkladného porozumìní problematice souèinnosti agentù. Tok informací a vývoj znalostí se v multiagentovém systému vztahuje k tìmto ètyøem skupinám otázek:
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1. Jak jsou problémy formulovány, popsány, dekomponovány a pøidìlovány agentùm? Zda jde o dynamický proces, nebo» problémy se mohou objevovat postupnì v prùbìhu øe¹ení výchozí úlohy. S dekompozicí samozøejmì souvisí i
zpùsob syntézy získaných dílèích výsledkù.
2. Jaké metody dorozumívání mezi sebou agenti pou¾ívají? Otázkou není jen to,
jaké jazyky a protokoly mají být pou¾ity, ale i co, kdy a komu má být sdìleno.
3. Jaké metody slou¾í k odhalení nestejných názorù èi rozporuplných zámìrù
agentù? Jak je zaji¹tìno, aby se rozhodnutí èi akce jednotlivých agentù vzájemnì neru¹ily nebo dokonce aby se doplòovaly?
4. Jsou k dispozici prostøedky, které dovolí agentovi uva¾ovat o akcích, plánech
a znalostech ostatních agentù?
DUI navrhuje a studuje rùzné pøístupy k øe¹ení tìchto otázek, hledá klíèové pojmy pro souèinnost slo¾itých skupin. Mezi takové pojmy patøí i dotaz, které typické
stavy øe¹ení problému je tøeba rozli¹it, jde li o zaji¹tìní úèinné koordinace práce
celé skupiny agentù. DUI se sna¾í identi kovat i mo¾né souvislosti mezi pou¾itím
jednotlivých metod pøíslu¹ných ka¾dému z naznaèených ètyø okruhù otázek. Gasser
upozoròuje, ¾e þ. . . rùzné procedury komunikace a interakce agentù pøímo ovlivòují
nutnou míru koordinace èinnosti agentù, která zaji¹»uje soulad ve výsledném chování. Rùzné metody dekompozice úlohy a odtud odvozené vznikající podproblémy
kladou rozdílné po¾adavky na druh interakce mezi agenty èi na jejich schopnost
uva¾ovat o chování ostatních agentù. Koordinace výsledného chování zále¾í na tom,
jak se rozhoduje o neshodách v síti agentù, kteøí agenti se na tìchto rozhodnutích
podílejí, . . . ÿ.
Technickým cílem DUI je navrhnout praktickou metodologii øe¹ení problémù
pomocí distribuovaných systémù. Vlastnosti výsledného øe¹ení zále¾í jak na schopnostech zúèastnìných agentù, tak na organizaci jejich spolupráce. Nabízejí se dvì
perspektivy pro pozorování svìta DUI a to:

 zdola, z hlediska jednotlivého agenta, a
 shora, z hlediska vztahù ve skupinì.
Samozøejmì zále¾í na tom, jaký stupeò rùznorodosti (heterogenity) agentù vykazuje budovaný systém. Tento ukazatel se odrá¾í pøedev¹ím v rozhodnutích, která
souvisejí s organizací celé skupiny. Ov¹em pro posouzení míry vzájemné podobnosti
mezi agenty musíme poukázat na ty vlastnosti agenta, které jsou podstatné z z
hlediska DUI.
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1.3.3 Významné charakteristiky agenta

Individuální agent mù¾e být charakterizován podle toho, zda a na jaké úrovni je
schopen zva¾ovat rozlièné varianty svého cíle. V tomto smyslu se rozli¹ují tøi základní
kategorie agentù - reaktivní, intencionální a sociální (Wooldridge a Jennnings,
1994):
 Reaktivní agent v¾dy pouze reaguje na podnìty z vnìj¹ího svìta. Má k dispozici pøedem známou mno¾inu akcí, které reprezentují napøíklad nìjaké stereotypní plány. Vedle toho mù¾e reaktivní agent upøesòovat svùj obraz svìta
tak, ¾e jej upravuje na základì vnìj¹ích podnìtù. Reaktivní agent mù¾e samozøejmì sdìlovat své výsledky ostatním. Výbìr ka¾dé z mo¾ných akcí závisí
na tom, zda aktuální svìt tak, jak je vnímán agentem, splòuje právì její podmínky pro zahájení. Proto reaktivnímu agentovi hrozí zacyklení, pokud se
dostane do situace, ve které je jeho vjem toto¾ný s vjemem, se kterým se u¾
døíve setkal. Schopnost øe¹it úlohy je v pøípadì reaktivního agenta silnì závislá
na pou¾itém souboru vjemù. Jako typický pøíklad agenta tohoto typu mù¾e
slou¾it napøíklad klasický expertní systém 1 generace. Ov¹em modelujeme-li
chování spoleèenství nìkterých ni¾¹ích ¾ivoèichù, pracujeme i s daleko
primitivnìj¹ími agenty.
 Intencionální nebo deliberativní agent zva¾uje své mo¾nosti dosáhnout nìjakého cíle. Ve volbì cíle se odrá¾í motivace agenta, který vytváøí k jeho dosa¾ení plán svých akcí. Koordinace èinnosti skupiny agentù probíhá tak, ¾e se
agenti vzájemnì informují, o tom èemu momentálnì vìøí, i o tom jaké akce
plánují.
 Sociální agent pracuje dokonce s explicitními modely chování ostatních
agentù, kteøí spolu s ním tvoøí multiagentový systém . Musí být schopen tyto
modely upravovat a aktualizovat, nebo» je u¾ívá pøi rozhodování, jak své plány
pøizpùsobit plánované èinnosti jiných agentù. Terminologie v této oblasti není
je¹tì úplnì ustálena, Mnohdy se vedle reaktivních agentù uvádìjí modelovì a
úèelovì orientovaní agenti - tyto tøídy zhruba odpovídají kategoriím sociální a intencionální agent. v reálném systému mù¾e agent v rùzných situacích
vykazovat typy chování odpovídající rùzným kategoriím. V takovém pøípadì
se hovoøí o agentu s hybridním chováním.
Existuje celá øada de nic a podrobných speci kací vlastností agenta. Pro ilustraci
uveïme nejcharakteristiètìj¹í z nich tak, jak je podávají rùzní autoøi:
1. Bond, Gasser, 1988 - agent je výpoèetní proces s jedním centrem øízení a
s urèitým (lokálním) cílem. Agenti koordinují hlavnì své znalosti, cíle, schopnosti a plány tak, aby je mohli vyu¾ívat spoleènì pøi akcích a øe¹ení úloh.
Agenti v multiagentovém systému mohou ve své èinnosti smìøovat k jednomu
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globálnímu cíli nebo k jednotlivým oddìleným cílùm, které spolu mohou, ale
nemusejí souviset. Agenti sdílejí znalosti o úlohách a øe¹eních.
2. Farhoodi, Graham, 1996 - inteligentní agent je entita, která je zodpovìdná
za rozhodování, zda a jak reagovat na externí podnìty. O agentovi obecnì
platí, ¾e:

 mù¾e posílat a pøijímat informace od jiných agentù za pou¾ití vhodných

protokolù,
 mù¾e zpracovávat pøijaté informace a uva¾ovat o nich (tj. provádìt odvozování, syntézu i analýzu),
 má soubor schopností provádìt akce, které se mohou i dynamicky mìnit.
Akce charakterizují úkoly, které doká¾e agent provádìt.
Inteligentní agent navíc dovede:

 uva¾ovat o schopnostech svých i o schopnostech ostatních agentù,
 generovat cíle nebo plány pro sebe i jiné agenty,
 úèastnit se slo¾itých interakcí s ostatními (napø. za úèelem vyjednávání a
delegování úkolù), dynamicky se zapojovat do skupin èi organizací (které
mohou napø. sdru¾ovat agenty s podobnou funkcí) nebo takové skupiny
opou¹tìt,
 získávat informace a pou¾ívat jejich zdroje a
 udr¾ovat explicitní modely dùvìry pro sebe a ostatní agenty.

3. Wooldridge a Jennings, 1995 - Wooldridge a Jennings pou¾ívají dokonce
hned dvì de nice agenta. První, obecnìj¹í oznaèuje agenta jako hardwarový
nebo èastìji softwarový systém, který je:
 autonomní, nebo» agent pracuje bez pøímého zásahu èlovìka a do jisté
míry øídí své akce a vnitøní stav,
 sociální, proto¾e agenti interagují s ostatními agenty (popø. s lidmi) prostøednictvím jazyka pro komunikaci mezi agenty,
 reaktivní s ohledem na to, ¾e agenti vnímají svoje okolí (fyzický svìt,
u¾ivatele za gra ckým a u¾ivatelským rozhraním , soubor jiných agentù,
Internet atd.) a reagují vèas na zmìny v okolí,
 proaktivní, proto¾e reakci agenta na podnìt z okolí neurèuje pouze momentální stav, ale jeho chování je øízené cíli v tom smyslu, ¾e agent mù¾e
sám pøevzít iniciativu pøi øe¹ení.
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4. Wooldridge a Jennings, 1995 - druhá speci ètìj¹í de nice dle Wooldridge
a Jennigse doplòuje právì uvedené vlastnosti o dal¹í po¾adavky, pro jejich¾
formulaci vyu¾ívá antropomorfní termíny (napø. dùvìra, zámìr, závazek). Za
agenta je pova¾ován autonomní reaktivní a proaktivní poèítaèový sytém, jeho¾
jednání vychází z pøedpokladù, ¾e jde o systém, který je také:
 mobilní, tj. má schopnost pohybovat se elektronickou sítí,
 korektní, tj. nebude vìdomì pøedávat nepravdivé informace,
 benevolentní, tj. sna¾í se v rámci svých mo¾ností splnit to, o co je ¾ádán,
 racionální, tj. jedná tak, aby dosáhl svých cílù, nikoliv tak, aby v nich
selhal (pøinejmen¹ím do té míry, jak mu to dovoluje jeho závazek).
Pro realizaci po¾adovaných schopností jsou podstatné nìkteré základní vlastnosti, které musí mít ve vìt¹í èi men¹í míøe ka¾dý z uvedených typù agentù. Jistì
není ¾ádným pøekvapením, ¾e jde o úlohy, kterými se umìlá inteligence u¾ izolovanì
zabývala, a je tedy mo¾né vyu¾ít øady metod vyvinutých v rámci þklasickéÿ umìlé
inteligence:
 Agent musí mít urèitou znalost o prostøedí, jeho¾ je souèástí. Tuto znalost
postupnì dotváøí a reviduje na základì novì získaných informací.
 Intencionální a sociální agent potøebuje uva¾ovat o svìtì, o druhých agentech
i o hypotetických situacích. Pro takové úvahy jsou vhodné napøíklad nìkteré
neklasické logiky.
 Adaptace èi uèení jsou vlastní ka¾dému ¾ivému organismu, proto i ka¾dý agent
by mìl mít mo¾nost tì¾it z pøedchozích provozních zku¹eností systému. Pro
dosa¾ení takového cíle se DUI inspiruje jak regulaèními principy pou¾ívanými
v lidských spoleèenstvích, které nabízí napøíklad trh, tak èistì biologickými
principy evoluce.

1.3.4 Charakteristiky spoleèenství agentù

Struktura multiagentového systému je dána vlastnostmi jednotlivých individuálních agentù a komunikaèní sítí, která je spojuje. Má-li takový systém zajistit øe¹ení
urèité tøídy úloh, pak je nezbytné, aby splòoval uvedené tøi podmínky:

 Mìl by zaruèit pokrytí v tom smyslu, ¾e pro ka¾dou významnou podúlohu

výchozí úlohy existuje skupina agentù (sestávající nejménì z jednoho agenta),
která ji dovede øe¹it
 Stejnì dùle¾ité je, aby agent mìl mo¾nost pøedávat své závìry agentùm, kteøí
na nì èekají a budou je dále vyu¾ívat - to závisí na existenci odpovídajícího

spojení
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 Aby bylo mo¾né plnì vyu¾ít mo¾ností, které nabízí pokrytí a spojení, mìl
by být k dispozici dostateèný výpoèetní potenciál (capability) i odpovídající
komunikaèní cesty, které zajistí vznik øe¹ení (v rozumném èase).

Úkolem organizace multiagentového spoleèenství je pak zajistit koordinaci, kooperaci a komunikaci mezi agenty:
 Vìcí koordinace je pøedev¹ím pøidìlovat nedostatkové zdroje a pøedávat me-

zivýsledky. Význam koordinace je zvlá¹» patrný napøíklad tehdy, potøebuje-li
jeden agent dílèí výsledky od nìkolika dal¹ích. V takovém pøípadì je tøeba
jejich práci vzájemnì synchronizovat. Podobnì, má-li více èinností vyu¾ívat
tý¾ zdroj, je nutné peèlivì rozprostøít jejich po¾adavky v èase. Metody koordinace mají svùj vzor v organizaci lidských kolektivù. Patøí mezi nì vzájemné
pøizpùsobení, direktivní velení, nebo i metody standardizace nìkterých aktivit.
 Cílem kooperace je zkvalitnìní práce multiagentového systému. Durfee (Durfee a kol., 1987) rozli¹uje ètyøi hlavní cíle, kterých kterých lze dosáhnout vlivem
kooperace:
1. zrychlení øe¹ení vyu¾itím paralelního zpracování,
2. roz¹íøení tøídy øe¹itelných úloh vyplývající z výhod sdílení zdrojù,
3. zvý¹ení poètu úspì¹nì zavr¹ených úloh vzhledem k tomu, ¾e tuté¾ úlohu
zkou¹í øe¹it paralelnì nìkolik rozlièných metod a
4. sní¾ení poètu kolizí mezi vzájemnì soutì¾ícími agenty.
Stupeò kooperace mezi agenty v systému se mù¾e pohybovat od vztahù plnì
kooperativních a¾ po antagonistické. Mezi metody kooperace patøí vyjednávání (negotiation), lidem dobøe známé tøeba z tvorby politických koalic, popø.
multiagentní plánování - souèasné vytváøení plánù pro více agentù najednou.
 Mo¾nost komunikace je nutnou podmínkou pro kooperaci i koordinaci, v
jejich zájmu se budují komunikaèní kanály slou¾ící pro pøedávání informací.
Systémy tvoøené reaktivními roboty se omezují na primitivní komunikaci, která
u¾ívá jen velmi malý soubor signálù, je¾ mají pøedev¹ím zabránit nebezpeèným
støetùm agentù. Pøi slo¾itìj¹í struktuøe pøedávaných zpráv se uplatòuje celá
¹kála metod od pøímé výmìny zpráv mezi agenty po metodu tabule, kdy
více agentù zasílá ke zpracování a vyhodnocení své zprávy do místa spoleèného
v¹em agentùm.

1.3.5 Metody komunikace

Komunikace je oznaèení pro dorozumívání, tedy pøijímání a vysílání informací. Zpùsob komunikace výraznì urèuje vlastnosti distribuovaného systému, proto¾e jeho

KAPITOLA 1. ANALÝZA PROBLEMATIKY

19

prostøednictvím se odehrává koordinace èinnosti jednotlivých øe¹itelù úloh.Základní
typy komunikace se li¹í podle cíle, kam smìøují zprávy ve spoleèenství agentù. Komunikaci lze dìlit ze dvou hledisek na:

 komunikaci pøímou - kdy je mo¾né zprávy zasílat pouze pøímo dal¹ím agentùm a

 komunikaci nepøímou - kdy se zprávy soustøeïují v pøedem zvolené struk-

tuøe, která odpovídá sdílené pamìti. Tento typ komunikace je obvykle realizován pomocí tabule.

Metody pøímé komunikace lze pøesnìji charakterizovat podle poètu potenciálních pøíjemcù výchozí zprávy:

 Adresné posílání zpráv - znamená pøedávat zprávy na speci ckou adresu

pøíjemce, která musí být odesílateli známa. MOtivací pro tento pøístup je výrazné omezení poètu vymìòovaných zpráv. K výhodám se poèítá i snadná
kontrola a zaji¹tìní bezpeènosti, proto¾e vysílající agent mù¾e zaruèit, aby
nesprávné informace nikdy nebyly zaslány nesprávným agentùm. Jeden z dùvodù toho, ¾e adresná zpùsob pøedávání zpráv je èasto pou¾ívaný, je jistì i
jeho snadná a efektivní implementace.
Ale právì adresnost uvedeného postupu je i hlavním zdrojem jeho nevýhod.
Jak se zajistí, aby agent vìdìl, kam má zprávu poslat? Tento problém se stává
zvlá¹tì aktuální pøi budování otevøených systémù, kde se poèet agentù mù¾e
dynamicky mìnit . Problém nastane napøíklad v okam¾iku, kdy zmizí adresát
zprávy.
 V¹esmìrové vysílání zpráv (broadcasting) - je to pøirozený mechanismus,
který se stále èastìji uplatòuje v distribuovaných systémech. Jeho podstatou
je posílání zpráv nikoliv na speci ckou adresu, ale v¹em agentùm najednou. k
jeho výhodám patøí tyto vlastnosti:
{ urèitý agent v systému mù¾e být nahrazen jiným agentem, který má
z vnìj¹ího pohledu ekvivalentní chování, pøièem¾ chování systému jako
celku, zùstane nezmìnìné,
{ je ideální pro systémy, kde jsou úkoly oznamovány a agenti buï soutì¾í,
nebo spolupracují pøi získávání kontraktù,
{ je ¹iroce pou¾ívané v adaptivních systémech a systémech odolných vùèi
poruchám, napø. v distribuovaných operaèních systémech. Agenti, kteøí
þodumøouÿ, mohou být nahrazeni jinými, co¾ umo¾ní systému pokraèovat
v èinnosti, i kdy¾ se nìkteré procesy porouchají.
V¹esmìrové vyslání zpráv má ale také své nevýhody:
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{ ka¾dý agent má pøístup k obsahu v¹ech zpráv, þdùvìrnéÿ informace jsou

tedy nedostateènì chránìny,
{ v distribuovaném systému, kde je pøedáváno znaèné mno¾ství zpráv, mù¾e
toto neadresné vysílání nadmìrnì zatì¾ovat nejen komunikaèní sí», ale i
ka¾dého agenta v systému,
{ z programátorského hlediska je pova¾ováno za slo¾ité
 Selektivní vysílání zpráv - nabízí kombinaci adresné a v¹esmìrové komunikace zalo¾enou na rozdìlení prostoru agentù do skupin. Ka¾dý agent je èlenem
nejménì jedné ze skupin. Jestli¾e agent vy¹le zprávu, bude zaslána v¹em èlenùm jedné nebo více skupin agentù. Tak je úplné v¹esmìrové vysílání zpráv
vlastnì nahrazeno výbìrovým vysíláním zpráv.

1.3.6 Architektura tabule

Nepøímé zasílání zpráv vychází z my¹lenky sdílené datové struktury (obvykle

nazývané tabule), do ní¾ jednotliví agenti zasílají výsledky, popø. mezivýsledky, své
èinnosti, které pova¾ují za významné a pro ostatní agenty potøebné. Sdílená datová struktura je pak dostupná v¹em agentùm, kteøí z ní mohou kdykoliv naèítat
informace, které je zajímají.
Komunikaci prostøednictvím jednoduché tabule lze chápat jako nepøímou komunikaci, kdy v¹echny dùle¾ité zprávy od v¹ech agentù jsou zasílány smìrovanì na
jednu adresu (do tabule). Na tuto adresu se souèasnì v¹ichni agenti obracejí jako
na (èasto jediný) zdroj informací o výsledcích èinnosti ostatních. Postup øe¹ení problému v tomto prostøedí odpovídá ¾ivé diskusi skupiny lidí - expertù, kteøí mají
znalosti z rùzných oblastí a pou¾ívají pro výmìnu informací køídu a tabuli. Tabule
zaji¹»uje þkooperativní interakci komunikujících zdrojù znalostíÿ.
Studujeme-li multiagentový systém s tabulí z pohledu distribuovaného zpracování znalostí (tedy nejenom ze zú¾eného pohledu nepøímé komunikace zpráv), lze
rozli¹it tøi hlavní komponenty:
1. Agenti (zdroje znalostí). Znalosti, potøebné pro øe¹ení globální úlohy, jsou
zachyceny v oddìlených, nezávislých souborech, které lze chápat jako agenty. Z
pohledu tabule jde tedy vlastnì o zdroje znalostí. Ka¾dý zdroj znalostí (agent)
musí znát své podmínky aplikace, které øíkají, jaký stav má být na tabuli pøed
tím, ne¾ je zdroj znalostí aktivován. Zdroje znalostí mohou být reprezentovány jako procedury, soubory pravidel nebo logických výrokù. Zdroje znalostí
modi kují vlastní obsah tabule. Tyto modi kace jsou explicitní a viditelné.
2. Datová struktura tabule informuje o aktuálním stavu øe¹ení úlohy, jejím
prostøednictvím se odehrává ve¹kerá komunikace a interakce mezi zdroji znalostí. Do tabule se zapisují objekty charakterizující vstupní data, dílèí øe¹ení,
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alternativy a koneèné øe¹ení (v nìkterých pøípadech i data). Zdroje znalostí
mìní obsah tabule, co¾ umo¾òuje budovat øe¹ení úlohy doplòováním údajù.
3. Øídící èást tabule. Zdroje znalostí reagují oportunisticky na zmìny na tabuli. Není vylouèeno, ¾e na jistou konstelaci zpráv na tabuli má zájem souèasnì
reagovat více zdrojù znalostí. Øízení zodpovídá za zamìøování pozornosti pøi
øe¹ení , tj. indikuje následující polo¾ku pro zpracování. Mù¾e aktivovat buï
zdroje znalostí, nebo objekty na tabuli - v tomto pøípadì upozorní na þostrùvkyÿ øe¹ení, které mají být dále sledovány - nebo navrhnout kombinaci obou
právì uvedených pøístupù, tj. vybrat zdroje znalostí, které mají být pou¾ity
pro jednotlivá dílèí øe¹ení. Øe¹ení je vytváøeno postupnì krok za krokem. V
ka¾dém stadiu tvorby øe¹ení mù¾e být pou¾it libovolný typ odvozování (øízený
daty, øízený cíli, øízený oèekáváním, atd.). Výsledkem je, ¾e aktivace zdrojù
znalostí je dynamická oportunistická, nikoliv pevná a pøedem naprogramovaná.
Základní podmínkou pro pou¾ití architektury tabule je rozdìlení výchozí úlohy
na volnì vázané podúlohy. Tyto podúlohy zhruba odpovídají oblastem specializace v rámci úlohy. Pro konkrétní aplikaci tvùrce organizuje prostor øe¹ení
a znalosti potøebné pro nalezení øe¹ení. Tento pøístup k dekompozici úlohy
a vyu¾ití znalostí je velmi exibilní a funguje dobøe v rùzných aplikaèních
oblastech. Zpùsob rozdìlení úlohy na podúlohy mù¾e rozhodovat o jasnosti
pøístupu, rychlosti, s jako je nalezeno øe¹ení, s jakou jsou po¾adovány zdroje
a dokonce i schopnosti vùbec vyøe¹it úlohu jako takovou. Neexistuje ov¹em
obecnì platný pøedpis, jak pøi dìlení postupovat.
Jeden z mo¾ných pøístupù pro úèinné øízení postupu øe¹ení úlohy je mo¾né popsat
podle následujícího algoritmu:
1. Zdroj znalostí provede zmìnu (zmìny) na objektu (objektech) na tabuli.
2. Ka¾dý zdroj znalostí indikuje svùj mo¾ný pøíspìvek k novému stavu øe¹ení.
3. Na základì informací z bodù 1 a 2 je vybrán smìr pro zamìøení pozornosti a
pøíslu¹ný øídící modul se pøipraví pro vykonání akce podle schématu:
(a) Je-li pozornost zamìøena na zdroj znalostí, je vybrán objekt na tabuli
(nìkdy soubor objektù) jako kontext (plánování zamìøené na znalosti).
(b) Je-li pozornost zamìøena na objekt na tabuli, je vybrán zdroj znalostí
pro zpracování objektu a tento zdroj znalostí je vyu¾it s objektem jako
kontextem (plánování zamìøené na události).
(c) Je-li pozornost zamìøena souèasnì na zdroj znalostí a na objekt, je pøipravena instance zdroje znalostí pro zpracování s objektem jako kontextem
V¾dy musí být k dispozici kritéria, která rozhodnou o tom, kdy ukonèit proces øe¹ení úlohy. Obvykle jeden ze zdrojù znalosti indikuje, kdy je proces øe¹ení
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úlohy ukonèen, buï proto¾e bylo nalezeno pøijatelné øe¹ení, nebo proto¾e systém nemù¾e pokraèovat dále z dùvodu nedostatku znalostí nebo dat. Základní nevýhodou
systémù s tabulí je znaèná obecnost, která svým zpùsobem pøeká¾í specializaci a
omezuje výkonnost.
Bli¾¹í informace o problematice multiagentových systémù a metodách kooperace
a koordinace lze nalézt v [4].
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1.4 Kooperující mobilní roboti a souèasné projekty
V tomto oddílu pøedkládám nìkolik projektù na kterých se pracuje v posledních
letech. V¹echny uvedené projekty se týkají kooperativního chování ve skupinách
mobilních robotù popø. projektù se skupinovým chováním související.

1.4.1 Udr¾ování formace v týmu robotù
Cíl projektu

Tento projekt se zabývá vývojem øídícího algoritmu (chování) pro udr¾ování formace
v heterogenní skupinì mobilních robotù. Výzkum je postaven na platformì ètyø robotických vozidel, slou¾ících jako prùzkumná jednotka v U.S.Army v rámci programu ARPA UGV Demo II. Výhoda udr¾ování formace spoèívá v tom, ¾e dovoluje
efektivnìj¹í vyu¾ití senzorického systému celého týmu, ne¾ pøi náhodném rozmístìní
vozidel.

Øe¹ená úloha
Roboti jsou heterogenní v tom smyslu, ¾e ka¾dý z nich má unikátní identi kaèní
èíslo (ID). Pozice robota ve formaci je urèena právì tímto identi kaèním èíslem.
Jiné rozdíly v chování robotù nejsou.
Øízení formace je pouze jedna èást mnohem komplexnìj¹ího chování. Roboti
musí být schopni nejen udr¾ovat formaci ve skupinì, ale v této formaci musí také
být schopni dorazit do cílové pozice a vyhýbat se pøeká¾kám.
Chování umo¾òující udr¾ování formace je zalo¾eno na þpohybových schématechÿ
(motor schemas), co¾ je zpùsob reaktivní navigaèní strategie (Arkin 1989). Pohybová
schémata pracují jako soubì¾né asynchronní procesy, kde ka¾dý z nich pøedstavuje
chování na vy¹¹í úrovni. Vjemy jsou transformovány na reakèní vektory, které urèují
aktivní typ chování.
Chování ¾ivoèichù vedoucí k seskupování do stád nebo hejn je v pøírodì dobøe
známo. Dává jim vìt¹í ¹ance na pøe¾ití pøi obranì pøed predátory nebo vìt¹í úspìch
pøi lovu a to díky vyu¾ití senzorických systémù v¹ech jedincù dohromady. Pøi zkoumání chování vedoucího na seskupování do stád nebo hejn bylo zji¹tìno, ¾e toto
chování vzniklo jako kombinace po¾adavku zùstat ve skupinì, zatímco bude udr¾ována bezpeèná vzdálenost od ostatních jedincù ve skupinì. Takovéto chování, které
vyplynulo z nìkolika po¾adavkù, které vedly na vytvoøení skupinových vztahù, se
nazývá emergentní chování.
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Chování skupiny ètyø mobilních robotù
Jedna z prvních aplikací umìle vytvoøeného chování pro seskupování byla pou¾ita
v poèítaèové gra ce pøi simulaci hejna ptákù a ryb. Významných výsledkù v této
oblasti dosáhl Craig Reynolds (Reynolds 1987). Podobných principù vyu¾ívá i princip pohybových schémat. Tato studie je v¹ak zamìøena chování pouze malé skupiny
ètyø mobilních robotù.
V rámci projektu byly testovány ètyøi typy chování:






rojnice,
zástup,
diamant,
klín.

Tyto formace byly pou¾ity z dùvodu jejich vyu¾ití v prùzkumných akcích na
bitevním poli. V ka¾dé formaci má, ka¾dý robot pevnì urèenou pozici podle svého
identi kaèního èísla (ID), jak je uvedeno na obr.1.1.

Obrázek 1.1: Formace pro ètyøi roboty (zleva doprava: rojnice, zástup, diamant,
klín)
V tomto výzkumu je úkolem ka¾dého z robotù souèasnì dosáhnout cílové pozice,
vyhýbat se pøeká¾kám, nenará¾et do ostatních robotù ve skupinì a udr¾ovat formaci.
Na základì tìchto po¾adavku budou tedy pohybová schémata takováto:
 jeï-k-cíli,
 vyhni-se-pevné-pøeká¾ce,
 vyhni-se-robotu,
 udr¾uj-formaci a
 porucha - schéma øe¹ící problémy zpùsobené reaktivním øízením.
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Ka¾dé ze schémat generuje vektor reprezentující po¾adovanou odezvu chování
(smìr a vzdálenost pohybu) na podnìty z okolního prostøedí. Hodnota þziskuÿ je pou¾ita pou¾ita k urèení relativní dùle¾itosti daného chování. Chování na vy¹¹í úrovni
je generováno jako násobek ka¾dého primitivního chování jeho ziskem, následnì pak
souètem tìchto násobkù a znormováním výsledku. Pøíklad hodnot ziskù a dal¹ích
parametrù pro prezentované výsledky jsou v tab.1.1.

Parametr
Hodnota Jednotky
vyhni-se-pevné-pøeká¾ce
zisk
polomìr dosahu
minimální dosah

1.5
50 metrù
5 metrù

zisk
polomìr dosahu
minimální dosah

2.0
20 metrù
5 metrù

zisk

0.8

zisk
stálost

0.1
6 krokù

zisk
po¾adovaná vzdálenost
polomìr øídící zóny
polomìr mrtvé zóny

1.0
50 metrù
25 metrù
0 metrù

vyhni-se-robotu
jeï-k-cíli
porucha
udr¾uj-formaci

Tabulka 1.1: Paramtry pohybových schémat
Udr¾ování formace je provádìno ve dvou krocích:
1. proces vnímání okolí, detekuj-pozici-ve-formaci, který urèuje správnou pozici robota na základì senzorických dat z prostøedí,
2. schema udr¾uj-formaci, generující smìrový vektor ke správné pozici robota.
Ka¾dý robot musí poèítat svoji správnou pozici ve formaci v ka¾dém kroku
pohybu. K urèení správné pozice robota byly vyvinuty tøi techniky:
1. Reference ke støedu formace - Støed formace je urèen prùmìrováním xových a y-ových souøadnic v¹ech robotù ve formaci. Ka¾dý z robotù urèuje
svoji pozici vzhledem k tomuto støedu.
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2. Reference k vùdci - Ka¾dý robot urèuje svoji pozici vzhledem k vùdci (Robot
1). Vùdce nemusí udr¾ovat formaci, za udr¾ování formace odpovídají ostatní
roboti
3. Reference k sousedovi - Ka¾dý z robotù udr¾uje pozici vzhledem k jednomu,
pøedem urèenému, robotu.
Vztahy mezi roboty pro jednotlivé referenèní techniky jsou zobrazeny na obr.
1.2. ©ipky ukazují, jak jsou urèovány pozice ve formaci. Ka¾dá ¹ipka ukazuje smìr
od robota k referenènímu bodu. Schéma detekuj-pozici-ve-formaci pou¾ívá právì
jednu z tìchto referenèních technik k urèení správné pozice robota. Vzdálenost mezi
roboty je urèena parametrem po¾adovaná vzdálenost ve schématu detekuj-pozicive-formaci.

Obrázek 1.2: Urèení pozice ve formaci pomocí rùzných referenèních technik(zleva
doprava: støed formce, vùdce, soused)
Jakmile je znám po¾adovaný typ formace, schéma udr¾uj-formaci vygeneruje
smìrový vektor. Tento vektor smìøuje v¾dy k po¾adované pozici ve formaci, ale jeho
velikost závisí na aktuální vzdálenosti robota od po¾adované pozice. Obrázek obr.1.3
znázoròuje tøi zóny, urèené vzdáleností od po¾adované pozice, pou¾ité pro urèení
velikosti smìrového vektoru. Polomìry tìchto zón jsou urèeny parametry schématu
udr¾uj formaci. Velikost smìrového vektoru je urèena následovnì:

 Balistická zóna - velikost je maximální, tj. rovna parametru þziskÿ,
 Øídící zóna - velikost se mìní lineárnì, z maxima na vnìj¹ím hranici na
minimum na vnitøní hranici,
 Mrtvá zóna - v této zónì je velikost v¾dy nulová.

Simulace
Simulace je provedena v prostøedí MissionLab bì¾ícím na stanici SunSPARC pod
SunOS a gra ckým prostøedím X11. Simulaèní prostøedí má velikost 1000 x 1000
m. Do prostøedí mohou být umístìny kruhové pøeká¾ky rùzných velikostí. Ka¾dý
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Obrázek 1.3: Zóny pro urèení velikosti smìrového vektoru

Obrázek 1.4: Ètyøi roboti ve formacích diamant, klín, rojnice a zástup s pou¾itím
referenèní techniky þvùdceÿ.
simulovaný robot je reprezentován separátnì bì¾ícím programem v jazyce C, interagujícím se simulaèním prostøedím.
Na obr. 1.4 a obr. 1.5 jsou výsledky simulací pro pro rùzné typy formací a referenèní techniky. Na obr. 1.4 jsou vidìt výsledky simulace pro ètyøi roboty, pohybující
se ve ètyøech typech formací diamant, klín, rojnice a zástup s pou¾itím referenèní
techniky þvùdceÿ.Na obr. 1.5 je vidìt srovnání dvou referenèních technik þvùdceÿ
(vlevo) a þstøed formaceÿ (vpravo) ve formaci diamant. Podrobnìj¹í informace o
tomto projektu lze nalézt v [6].

1.4.2 Více rukou - lehèí práce? Výzkum chováním øízených
kooperujících autonomních mobilních robotù
Cíl projektu

UK Robotics Ltd. ve spolupráci s University of Salford zkoumají oblast kooperujících mobilních robotù. V této práci zapoèal D.P. Barnes ji¾ v roce 1993 a díky jeho
aktivitám mohl vzniknout projekt: Multiple Automata for Complex Task Achievement (MACTA)(Barnes & Aylet 1994). Uvedený projekt je zamìøen na aplikaèní
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Obrázek 1.5: Porovnání referenèní techniky þvùdceÿ (vlevo) a þstøed formaceÿ
(vpravo).
oblast manipulace s materiálem vyu¾ívající dvou mobilních robotù, známých jako
Ginger a Fred. Tento výzkum, jeho¾ výsledkem byl návrh a implementace øídícího
systému robotù (Barnes 1996) umo¾òující autonomní kooperativní øízení dvou mobilních robotù. Aplikace této øídící architektury nazvaná jako þBehaviour synthesis
architectureÿ (BSA) byla s úspìchem demonstrována v jejich výzkumné laboratoøi.

Øe¹ená úloha

Úkolem robotù je kooperativnì pøesunout daný objekt do cílové pozice a vyhýbat
se pøeká¾kám na cestì k cíli. Výzkum ukázal, ¾e chováním øízený systém je pro tuto
úlohu vhodnou volbou.
Souèasný výzkum, se zamìøuje problém vyøazování jaderných elektráren z provozu za pomoci skupiny kooperujících mobilních robotù. Na svìte je toti¾ v provozu
mnoho jaderných reaktorù zprovoznìných je¹tì pøed rokem 1980, co¾ znamená, ¾e
jejich provoz by mìl být ukonèen krátce po zaèátku nového století. I se souèasnou technologií je demontování reaktorù velmi nároèná práce vy¾adující speciální
vybavení, jako dálkovì øízené manipulátory. Problémem je více manuálnì øízených
robotických zaøízení, napø. pøi pøesunu materiálu dvìma mobilními roboty, vizuálnì øízenými operátorem a a za pomoci nìkolika dal¹ích mobilních robotù. Toto
je problém øízení více robotù s nìkolika stupni volnosti, vy¾adující znaènou pozornost a dovednost operátora. V¹e je samozøejmì komplikováno tím, ¾e se pracuje v
radioaktivním prostøedí, kde je kladen velký dùraz na bezpeènost a ve¹kerá èinnost
je mnohem pomalej¹í ne¾ v normálním prostøedí. V rámci výzkumu byli zhotoveni
roboti Ginger a Fred, jejich¾ úkoly jsou de novány násldnì:
1. Fred provádí navigaci skrz prostøedí laboratoøe k nákladní plo¹inì oznaèené
majákem. Ginger následuje Freda.
2. Fred zajede na urèené místo nákladní plo¹iny a èeká na náklad.
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3. Po nalo¾ení nákladu Fred provádí navigaci prostøedím i s nákladem. Ginger se
pøesune co nejblí¾e k Fredovi.
4. Fred pøenese náklad na Ginger, zatímco se oba pohybují. Po obdr¾ení nákladu
koneènì Ginger provádí navigaci do cílové oblasti, kde je náklad vylo¾en.
To je komplexní úkol, který si od robota ¾ádá mnoho schopností: navigaci, objí¾dìní pøeká¾ek, vjezd do nákladního prostoru, sledování, nalo¾ení a slo¾ení nákladu
a kooperativní pøesun nákladu.
Nyní bude struènì popsána architektura øídícího systému BSA viz obr. 1.4.2,
která je zalo¾ena øídících systémech vyvinutých Arkinem a Brooksem. Øídící systém
obsahuje ètyøi úrovnì chování:
1. self level - zahrnuje typy chování, které maximalizují a doplòují interní zdroje,
napø. setrvávání v klidu ¹etøí energii baterií.
2. environment level - zahrnuje chování spojeného s aktivitami zahrnujícími
dal¹í objekty uvnitø prostøedí, napø. zabránìní kolizi.
3. species level - zahrnuje chování týkající se kooperace, napø. udr¾ování správné
pozice a orientace s ohledem na objekt, který je kooperativnì pøesunován.
4. task level - zahrnuje typy chování související s èástmi úkolu, napø. navigace
na poèáteèní souøadnice objektu, který má být pøevezen a poté navigace do
cílové pozice.
Senzorický systém poskytuje vnitøní a vnìj¹í stavové informace potøebné pro
rùzné úrovnì chování. Ka¾dá úroveò chování obsahuje nìkolik vzorù chování (behaviour patterns - bp), kde
"

a

bp = ur

#

r = fr (s)
u = fu(s)
r je po¾adovaná odezva na podnìt ze senzorù a je funkcí fr , daného stimulu ze
senzorù s. Ke ka¾dé odezvì je urèena míra její u¾iteènosti nebo dùle¾itosti u. Tato
míra je funkcí fu, tého¾ senzorického stimulu. Pojem u¾iteènost (utility) pochází z
pøedchozího výzkumu a formalizace pojmù pro modelování kooperativního chování.
U¾iteènost je pou¾ita pro velkou efektivitu pøi výbìru vhodné strategie z mno¾iny
v¹ech mo¾ných strategií a byla koncipována tak, ¾e je mo¾né ji zaèlenit do uvedené
architektury øízení. Proto bp de nuje nejenom jaká by mìla být pohybová odezva
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Obrázek 1.6: Architektura systému chování (BSA).
robota na daný vstup senzorù, ale také poskytuje míru, jak se mìní relativní dùle¾itost této odezvy vzhledem ke stejnému vstupu senzorù. Hodnoty r a u tvoøí vektor
de novaný jako vektor u¾iteènosti (utilitor).
Obr. 1.7 zobrazuje mo¾ný pøípad vzoru chování bp na dané úrovni. Uva¾ujme
pøípad, kdy stimulus ze senzorù se vztahuje k senzoru mìøícímu èelní vzdálenost
robota od pøeká¾ky a odezva robota se vztahuje k transformaci rychlosti pohybu
robota. Na obr. 1.7 je vidìt, ¾e jakmile se robot pøiblí¾í k pøeká¾ce, jeho rychlost
pohybu bude redukována na nulu. V ten samý èas se zvý¹í u¾iteènost, spojená s
danou odezvou. Tak¾e jakmile se robot bìhem cesty pøiblí¾í k pøeká¾ce, zaène robot
zpomalovat. V jakémkoli èasovém okam¾iku se mù¾e vyskytnout kon ikt nìkolika
odezev odezev systému na daný podnìt. Napøíklad robot mù¾e být navigován do
cílové pozice, zatímco kooperativnì pøevá¾í náklad a najednou se v cestì neèekanì
objeví pøeká¾ka a v ten samý èas robot cítí, ¾e je tøeba dobít baterie. Co udìlá robot
v takové situaci ? V architektuøe BSA je tento kon ikt øe¹en mechanismem syntézy
jednotlivých chování, který generuje výslednou odezvu. Soutì¾ící vektory u¾iteènosti
jsou slo¾eny principem lineární superpozice, a následnì je vytvoøen výsledný vektor
u¾iteènosti UXt , kde:
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Obrázek 1.7: Pøíklad vzoru chování.

UXt =

m
X
n=1

u t;n :ej:r
(

)

t;n

a m je rovno celkovému poètu zúèastnìných u¾iteèností generovaných rùznými
úrovnìmi chování. Daný výsledný vektor u¾iteènosti, výsledná u¾iteènost uXt a výsledná pohybová odezva rXt se jednodu¹e získají ze vztahu:
tj
uXt = jUX
m
a

rXt = arg(UXt )
X znaèí pøíslu¹ný stupeò volnosti, napø. translace nebo rotace. Syntéza jednotlivých chování z rùzných úrovní je naznaèena na obr. 1.8.

Adaptace chování

Pøesto¾e architektury zalo¾ené na chování jako napø. vrstvená (subsumption) architektura (Brooks 1986)a BSA umo¾òují pøímé mapování stimulu senzorù na odezvu,
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Obrázek 1.8: Generování výsledné u¾iteènosti a pohybové odezvy ze dvou vektorù
u¾iteènosti.
neumí se vypoøádat s adaptací na prostøedí, které vy¾aduje strukturovanou odezvu, jako napø. slepá chodba. K øe¹ení tohoto problému byla pøizvána na pomoc
fuzzy logika (Zadeh 1965), pøesnìji øeèeno systém fuzzy pravidel, který umo¾òuje
øe¹it tuto situaci pomocí slovního vyjádøení (Surman, Peters & Huser 1995). Fuzzy
øídící systém je velmi robustní a umo¾òuje tolerovat vìt¹inu chyb ve struktuøe pravidel (Kosko 1992) a necitlivý na ¹um nebo neurèitost na øídících vstupech, hodí
se tedy perfektnì pro øízení mobilních robotù (Watanabe & Pin 1993). Fuzzy øídící
systém pracuje tak, ¾e umo¾òuje zakódovat znalosti experta do mno¾iny pravidel,
která jsou postupnì interpolována a výsledek je potom defuzi kován, abychom získali po¾adovaný výstup øízení. Ka¾dé pravidlo je speci kováno jako trojúhelníková,
lichobì¾níková nebo jiná funkce napø. gausián a pøiøazena urèitému intervalu hodnot
vstupní promìnné. Trojúhelníkové funkce byly vybrány z dùvodu malé výpoèetní nároènosti, co¾ je pro systém bì¾ící v reálném èase rozhodující. Fuzzy pravidla obvykle
mají tvar :

;
kde x; y; z jsou slovní promìnné reprezentující vstupy a výstupy fuzzy øídícího
if (x is A) and (y is B) then (z is C)
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systému a A; B; C jsou termy pro promìnné v prostoru platnosti X; Y; aZ . Fuzzy pravidla mohou být reprezentována pomocí fuzzy asociativní pamì»ové matice (Fuzzy
Associative memory Matrix - FAM) (Kosko 1992). V tomto systému reprezentují základní rozmìry matice vstupní promìnné a ka¾dý vstup FAM reprezentuje výstupní
fuzzy mno¾inu. Typicky se pou¾ívá 3 a¾ 5 výstupních funkcí pøíslu¹nosti, napø. negative large (NL), negative small (NS), zero (ZE), positive small (PS) a positive
large (PL). V reprezentaci FAM, je váha pro i-tý vstup FAM urèena pomocí minima
pravidel

wi = minfFi (x); Fi (y)g;
kde x a y urèují vstupní dimenzi FAM. Celková defazi kovaná odezva pro n
výstupních funkcí pøíslu¹nosti je pak
P
i)
;
FT = Pi(nwi:B
i wi
kde Bi je výstupní fuzzy mno¾ina. Stejnì jako BSA pou¾ívá funkce u¾iteènosti pro
ka¾dý vzor chování bp, bylo zaji¹tìno, ¾e tyto funkce mají pøímo význam adaptace
relativní u¾iteènosti ka¾dého z chování ve vy¹¹í vrstvì øízení. Vyvinutá vrstva fuzzy
øízení má pøímou vazbu na vstup senzorù a má zápornou zpìtnou vazbu FT na u¾iteènost vybraných chování. Pøíspìvek ka¾dého chování je tedy dynamicky upravován,
aby odpovídal podmínkám vnìj¹ího prostøedí. Robotovi je tedy umo¾nìno soustøedit
se na provádìní po¾adované odezvy na souèasný stav prostøedí, zatímco také jistou
pozornost vìnuje splòování v¹eobecnìj¹ího cíle. Jako pøíklad si uveïme situaci, kdy
se robot blí¾í k pøeká¾ce ve smìru k cílové pozici. Dùle¾itost vyhnout se pøeká¾ce
se zvý¹í díky aktivní funkci objí¾dìní pøeká¾ky fu uvnitø BSA, zatímco fuzzy øízení
provede sní¾ení u¾iteènosti pohybu smìrem k cíli, tedy fu(s)Nav := fu (s)Nav , FT .
Vzniklá odezva robota bude tedy taková, ¾e se zaène pohybovat po obvodu pøeká¾ky,
dokud se neuvolní cesta smìrem k cíli. Pak se robot zaène opìt pohybovat v cílovém
smìru, viz. obr. 1.9.
Pou¾ití fuzzy systému pøiná¹í v¹ak také jisté problémy. S rostoucím poètem
vstupù a výstupù roste rapidnì také poèet mo¾ných kombinací pou¾itých fuzzy
pravidel. To vedlo mnohé vìdce k pou¾ití v¹eobecných vyhledávacích algoritmù a
umìlých neuronových sítí k nalezení optimální mno¾iny pravidel. V tomto projektu
bylo pou¾ito standardních genetických algoritmù (Holland 1992) pro zpracování výbìru vstupù do FAM s ruènì vybranými vstupními fuzzy mno¾inami a funkcemi.
Schéma kódování pro genetickou optimalizaci je takové, ¾e se vezme ka¾dý vstup
do FAM a pøiøadí se binárnímu vektoru s pevnou délkou. Tyto vektory jsou pak
slouèeny dohromady je vytvoøen þchromosomovýÿ vektor. Ka¾dá zpracovaná FAM
je pak ohodnocena hodnotící funkcí a je aplikován klonovací proces, aby mohla být
vybrána nejlépe vyhovující matice. V provádìných experimentech byla zvolena hodnotící funkce jako kombinace vyhýbání se pøeká¾kám a minimalizace vzdálenosti od
cíle.
=1
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Obrázek 1.9: Typický prùbìh simulace páru kooperujících robotù

Simulace
Simulace byla provádìna na poèítaèi øady 486 a typické èasy pro získání vyhovující
matice FAM se pohybovaly od 10 do 20 hod., v závislosti na velikosti populace
slo¾itosti okolního prostøedí. Bli¾¹í informace o projektu lze nalézt v [7].

Kapitola 2
Návrh aplikaèní úlohy
2.1 Výchozí podmínky návrhu
Pøi návrhu úlohy demonstrující kooperativní jednání mobotù vycházím z nìkolika
pøedpokladù.
Laboratoø mobilní robotiky pøi Katedøe Umìlé inteligence a robotiky na ÈVUT FEL v Praze, pod vedením Doc. Pavla Nahodila, CSc., se v posledních letech zabývá
vývojem platformy ètyø mobilních robotù (mobotù) za úèelem testování skupinového
chování. Vlastnosti a vybavení tìchto robotù jsou následující:

 mobot má tvar osmihranu, délka hrany 15 cm,
 podvozek se 4 koly, kde pøední a zadní kola jsou otoèná vodící a postranní kola






jsou hnací, pohánìná dvìma krokovými motory,
16 IR èidel po obvodu mobota, soumìrnì rozmístìných,
24 kontaktních èidel, takté¾ soumìrnì rozmístìných po obvodu mobota,
1 otoèný sonar, umístìný v geometrickém støedu mobota,
jádro øídícího systému mobota tvoøí mikropoèítaè Intel 8051
komunikaèní rozhraní RS232C (pevná linka/radiolinka),

Ve¹kerá "inteligence", tedy hlavní øídící systém mobota, který rozhoduje o vykonávaných akcích mobota na podnìty z vnìj¹ího prostøedí, je realizována externím
poèítaèem. Teoreticky by ka¾dý mobot mohl mít svùj vlastní, samostatný øídící systém, ale z nanèních dùvodù jsou øídící systémy jednotlivých mobotù emulovány na
jednom stroji.
Komunikace mezi nadøazeným systémem a mobotem není pøímá, ale obsahuje
je¹tì jeden mezièlánek, kterým je þarbiterÿ. Arbiter je dal¹í poèítaè, který obstarává
pøenos a správné smìrování informací mezi jednotlivými moboty a jejich nadøízeným
35
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øídícím systémem. Celý systém je navr¾en tak, ¾e pokud se nadøízený systém nedotá¾e mobota na jeho stav, nezjistí ¾ádnou zmìnu v jeho chování. Mobot sám toti¾
nemù¾e navázat komunikaci s nadøazeným systémem. Kolizní situaci mobot mù¾e
øe¹it tak, ¾e provede odpovídající reakci (zastavení) de novanou jeho vnitøním øídícím systémem, ale vyøe¹ení této situace mù¾e provést pouze nadøazený systém a
to a¾ po dotazu na stav mobota. Vzájemná komunikace mezi moboty probíhá na
úrovni nadøazeného øídícího systému mobotù.
Pokud bude tedy nadøízený øídící systém pou¾ívat výpoèetnì nároèné metody
pro plánování akcí mobotù, budou moboti nuceni po vìt¹inu èasu stát a èekat na
o¹etøení kolizní situace.

2.2 Podmínky nutné pro kooperaci
V této èásti se chci zabývat otázkami, které vznikají s po¾adavkem aplikace spoleèenského chování ve skupinì mobilních robotù, konkrétnì kooperace.
Základním aspektem vzájemné kooperace jedincù, je vzájemná motivace a komunikace. Chci-li s nìkým spolupracovat, musím k tomu mít rozhodnì dobrý dùvod,
který mi pøinese prospìch ze vzájemné spolupráce. Hlavním smyslem kooperace je
v¹ak prospì¹nost pro v¹echny zúèastnìné. Nìkdy dochází i k tomu, ¾e zúèastnìný
jedinec nemá krátkodobì ze spolupráce ¾ádný prospìch, ale z pohledu dlouhodobìj¹ího èasového horizontu se mu spolupráce vyplatí. Zde tedy vyvstává hned první
otázka:
1. Co mù¾e být motivujícím faktorem pro spolupráci ve spoleèenství robotù, kteøí
nemají ¾ádné emoce?
K èemu nám ale bude dostateèná míra motivace a umìní navázat komunikaci,
kdy¾ nebudeme mít s kým komunikovat? Nejdøíve tedy musíme najít nìkoho, kdo
bude ochotný komunikovat. Èlovìk i ostatní tvorové v pøírodì mají dostatek vstupních informací i rozpoznávacích schopností k tomu, aby urèili, zda objekt, který
potkali je ¾ivým tvorem, teoreticky schopným komunikace. To ¾e se jedná napø. o
stejný ¾ivoèi¹ný druh je¹tì neøíká nic o tom, zda bude komunikace mo¾ná. Zde je
toti¾ nutný pøedpoklad stejného komunikaèního protokolu. Tak¾e se zde naskýtají
dal¹í otázky:
2. Jak získá robot dostatek vstupních informací o okolním prostøedí? A kdy¾ tyto
informace bude mít, bude schopen tyto informace také zpracovat a vyhodnotit?
3. Jak bude probíhat spoleèná komunikace? Existuje spoleèný komunikaèní protokol?
Nyní se dùkladnì zamysleme nad tím, proè vlastnì chceme s druhou stranou
spolupracovat. Co si pøedstavit pod pojmem þmotivaceÿ? Celý problém motivace
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ke spolupráci bezesporu souvisí s otázkou pøe¾ití jedince. Tato pudová vlastnost je
ka¾dému jedinci dána geneticky, a ten se sna¾í ze v¹ech sil uzpùsobit své chování a
jednání tak, aby uspokojil tento pud. Z pøírody jsou známy i pøípady, kdy se jedinec
vzdá práva na ¾ivot ve prospìch ostatních jedincù z hlediska zachování svého druhu.
Otázka pøe¾ití a ¾ivota vùbec je natolik slo¾itá, ¾e se jí zde nehodlám zabývat.
Tímto problémem se zabývá vìdní obor Etologie, jeho¾ zakladatelem je Konrad
Lorentz, viz. [2] a [1]. Ale základní aspekty potøebné pro pøe¾ití si zde uvedeme.
Zaènìme napø. vhodným okolním prostøedím , kde je mo¾né nalézt prostøedky k
zaji¹tìní dodávky energie pro ¾ivoèicha, napø. potrava, voda, vzduch apod. Máme-li
k dispozici tyto prostøedky, musíme je umìt také zpracovat a manipulovat s nimi.
K tomu potøebujeme vhodnou tìlesnou konstrukci. Máme zde tedy dal¹í otázky:
4. Jak musí být robot konstruován, aby mohl provádìt potøebné úkony?
5. Jak bude vyøe¹ena otázka dodávky energie?
Co kdy¾ se ale ocitneme v situaci, ¾e nemù¾eme sami zajistit základní potøeby
pro pøe¾ití? Odpovìdi jsou pouze dvì. Buï narazíme na nìkoho, kdo nám pomù¾e
nebo zemøeme. Zde se tedy nachází jedna odpovìï, nikoli v¹ak jediná, na otázku
motivace ke spolupráci. Kooperace se nemusí týkat pouze jedincù stejného druhu.
Ka¾dý ¾ivoèi¹ný druh má jinou genetickou výbavu a i jednici stejného druhu mohou
mít odli¹né schopnosti. Kooperace mezi jedinci tedy mù¾e vzniknout i na základì
toho, ¾e jeden pro druhého vykonávají èinnost kterou ten druhý neumí, a proto tedy
spolupracují.
Mají-li být splnìny v¹echny pøedchozí po¾adavky potøebujeme je¹tì element,
který o¾iví celý systém. Tím elementem je samozøejmì øídící systém, na který jsou
kladeny nemalé nároky. Øídícím systémem èlovìka je samozøejmì mozek. Tajemný
orgán, o kterém se dnes stále je¹tì pøesnì neví jak funguje. Ale jisté je, ¾e musí ve
zlomku vteøiny vyhodnocovat tisíce vjemù a také na nì adekvátnì reagovat. V tuto
chvíli vyvstává poslední otázka:
6. Co bude mozkem robota? Jak bude tento mozek fungovat?

2.3 Po¾adavky na robota
Podívejme se nyní blí¾e na jednotlivé otázky, týkající se nárokù na konstrukci jednotlivých robotù, kteøí mají spolu kooperovat, a jejich chování.

Co mù¾e být motivujícím faktorem pro spolupráci ve spoleèenství robotù, kteøí nemají ¾ádné emoce?
Robot sice nemá emoce, tak jako èlovìk, ale jisté potøeby pøece jen má. Aby mohl
fungovat potøebuje zdroj energie. Jedná-li se o mobilního robota, bude zøejmì napájen bateriemi, které se samozøejmì vybíjí a je tedy tøeba je dobíjet. Robot mù¾e
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zji¹»ovat stav baterií a zjistí-li, ¾e bude energie brzy vyèerpána, mù¾eme to pøirovnat
k pocitu hladu. Ví-li robot jak a kde baterie dobít, musí také odhadnout zdali mu
zbylá energie postaèí, aby dojel k nabíjecí stanici. Pokud neví kde se nabíjecí stanice
nachází, nebo u¾ nemá dostatek energie, bude odkázán na pomoc ostatních jedincù.
Má tedy motivaci ke kooperaci.

Jak získá robot dostatek vstupních informací o okolním prostøedí? A
kdy¾ tyto informace bude mít, bude schopen tyto informace také zpracovat a vyhodnotit?
Tato otázka bude asi ponìkud komplikovanìj¹í. Aby robot mohl získávat informace
z okolního prostøedí, potøebuje k tomu senzorický systém, který bude poskytovat
dostateènì spolehlivá data. K základnímu senzorickému vybavení patøí dotyková
èidla, IR èidla, laserová èidla nebo kamera, která umo¾òuje zpracování obrazu. Tato
èidla samozøejmì nejsou dokonalá a ne v¾dy poskytují pravdivé informace. IR èidla
napøíklad nebudou reagovat na objekty s malou odrazivostí povrchu. Sonar bude
poskytovat fale¹né údaje díky odrazùm v rozích místnosti. Kamera bude fungovat
jen pøi správných svìtelných podmínkách.
Vzhledem k tomu, ¾e mobilní robot s v prostøedí také potøebuje pohybovat, musí
se v nìm i orientovat, rozpoznat situaci ve které se nachází a plánovat následující
akce. Nìkdy staèí k rozhodování pouze informace z lokálního okolí mobota a není
tøeba vytváøet globální mapu prostøedí, ale ve slo¾itìj¹ích aplikacích je vytváøení
globální mapy nutností, stejnì tak jako znalost aktuálních souøadnic robota v této
mapì. Jak je vidìt, jsou roboti pøedurèení pro ¾ivot ve svìtì geometrických souøadnic. Jak jinak by byli schopni orientace v prostoru?
K tomu, aby mobot mohl navázat komunikaci s jiným mobotem, musí vìdìt o
existenci toho druhého a naopak. Senzorický systém by tedy mìl umo¾nit identi kaci
druhého mobota.
Schopnosti vyhodnocení vstupních senzorických dat, rozpoznání situace a plánování akcí jsou dány schopnostmi celého øídícího systému.

Jak bude probíhat spoleèná komunikace? Existuje spoleèný komunikaèní
protokol?
Pøedpokladem spoleèné komunikace je spoleèný jazyk, v pøípadì robota komunikaèní
protokol. Nejvíce se pou¾ívá jazyk, který je pro poèítaè pøímo vytvoøen, tedy jazyk
strojových instrukcí na ni¾¹í úrovní a deklarativní nebo procedurální jazyk na vy¹¹í
úrovni. Dal¹í otázkou je zpùsob komunikace. Nejjednodu¹¹í zpùsob komunikace je
pøedávání informací po pevné sériové lince, radiovým spojením nebo opticky pomocí
infraèidel. V poslední dobì se pracuje i na systémech rozpoznávání øeèi nebo vizuálnì
sdìlovaných informací pomocí kamery.
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Jak musí být robot konstruován, aby mohl provádìt potøebné úkony?
Základním pøedpokladem u mobilního robota je pohyb v prostoru. Musí tedy být
vybaven vhodným lokomoèním systémem, jako jsou pásy, kola, nohy, vrtule apod.
Od robota se ale neoèekává pouze pohyb v prostoru , ale také jeho interakce s
prostøedím. Mìl by tedy být uzpùsoben také k manipulaci s pøedmìty. K tomuto
úèelu mu¾e být robot uzpùsoben tvarovì, napø. má radlici vhodnou k posunování
pøedmìtù nebo rùzné robotické pa¾e, umo¾òující jemnìj¹í manipulaci s pøedmìty.

Jak bude vyøe¹ena otázka dodávky energie?
Vzhledem k tomu, ¾e pro øízení robotù v souèasné dobì není jiný vhodnìj¹í systém
ne¾ poèítaè, který potøebuje ke své èinnosti elektrickou energii, je dodávka energie u
mobilního robota vìt¹inou øe¹ena dobíjecími akumulátory. Tím je robotu umo¾nìn
snadnìj¹í pohyb v prostoru, nebo» nemusí za sebou tahat pevný napájecí kabel.
Poèítaè sám spotøebuje pomìrnì málo energie. Nejvíce energie spotøebují akèní èleny
robota pøi jeho pohybu, manipulaci s pøedmìty a získávání informací z okolního
prostøedí senzorickým systémem.

Co bude mozkem robota? Jak bude tento mozek fungovat?
Jak ji¾ bylo zmínìno, mozkem robota je poèítaè, který celý systém robota o¾ivuje.
Co by ale byl poèítaè bez programu? Øídící program ovlivòuje èinnost celého systému, dává mu jakousi formu inteligence. Programem je urèen zpùsob vyhodnocování
vstupních dat, provádìní rozhodnutí a akèních zásahù do okolního prostøedí.
Program mù¾e vyu¾ívat rùzné metody pro vyhodnocování stavu systému. Mù¾e
pracovat deterministicky a pou¾ívat jednoduchá pravidla. Mù¾e vyu¾ívat neuronové
sítì, genetické algoritmy ,neuro-fuzzy regulátory atd. Funkènost celého systému bude
také záviset na rychlosti poèítaèe. Není-li odezva systému dostateènì rychlá, celý systém se stává v praxi nepou¾itelným. Proto je tøeba volit pøi návrhu øídícího systému
rùzné kompromisy. Výpoèetní technika je dnes ji¾ na pomìrnì vysoké úrovni, pøesto
v¹ak na nìkteré aplikace napø. neuronové sítì nebo pou¾ití genetických algoritmù
nestaèí. Experimenty provádìné pomocí tìchto prostøedkù mohou trvat nìkolik dní,
ba dokonce i týdnù, ani¾ by bylo dosa¾eno uspokojivého výsledku. Proto se v praxi
stále pou¾ívají osvìdèené metody s jednoduchými øídícími algoritmy.

2.4 Dùle¾ité aspekty pro návrh aplikaèní úlohy
Zohledním-li pøi návrhu úlohy pro kooperaci mobotù skupinu ètyø mobilních robotù
vytvoøených ve zmínìné Laboratoøi mobilní robotiky na na¹í ¹kole, vyplynou z toho
na základì pøedchozích zji¹tìní následující omezení:
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2.4.1 Orientace v okolním prostoru

Podle zadání se moboti mají pohybovat v omezeném, pøedem neznámém prostoru.
Vzhledem k tomu ¾e moboti jsou vybavení 1 otoèným sonarem, prstencem IR èidel,
prstencem kontaktních èidel a krokovými hnacími motory jsou mo¾nosti orientace
v prostoru a urèování polohy následující. Díky sonaru mù¾e mobot urèovat svoji
vzdálenost od okolních pøedmìtù. Sonar se otáèí s krokem asi 2 . Otoèení sonaru o
360 a tím prozkoumaní celého okolí trvá pomìrnì dlouhou dobu. Pøi otáèení sonaru
navíc musí robot stát. Sonar tedy není mo¾né pou¾ívat pøíli¹ èasto, proto¾e by se
robot témìø nehnul z místa. IR èidla je mo¾né pou¾ít k detekci blízkých pøedmìtù a
vyhnout se tak srá¾ce. Pokud ke srá¾ce skuteènì dojde, mìly by tento fakt oznámit
kontaktní èidla. K urèování pozice robota v globálních souøadnicích je mo¾né pou¾ít
odometrie, tedy metody zalo¾ené na urèování ujeté vzdálenosti na základì znalosti
velikosti kol a kroku u krokového motoru. Tato metoda je v¹ak velmi nepøesná díky
prokluzu kol. Polohu je také mo¾né urèovat vyhodnocováním sonarických dat pomocí
rùzných metod jako napø. møí¾ka obsazenosti prostoru, zpøesòování polohy pomocí
korelace apod. To ale není pøedmìtem mé práce.

2.4.2 Identi kace jiného mobota

Vytvoøení moboti nejsou vybavení ¾ádnými èidly umo¾òující identi kaci druhého robota. Není tedy jiná mo¾nost ne¾ øe¹it znalost existence jiných robotù programovì a
vzájemnou interakci mobotù odvozovat ze znalosti geometrické polohy robota v globálních souøadnicích nebo robota vybavit èidlem, které umo¾ní identi kaci ostatních
robotù.

2.4.3 Komunikace mezi roboty

Moboti nejsou uzpùsobeni k pøímé komunikaci mezi sebou. Ve¹kerá komunikace mezi
roboty se mù¾e odehrávat pouze na úrovni nadøazeného øídícího systému. Zpùsob
sdìlovaných informací bude závislý na implementaci objektu mobota a sdìlované
informace budou závislé na po¾adavcích aplikaèní úlohy. Jak je uvedeno v kap. 1.3.5,
existuje nìkolik metod jak provádìt komunikaci ve ve vìt¹í skupinì agentù.

2.4.4 Pøedmìt kooperace

Konstrukènì nejsou moboti uzpùsobeni k jinému úèelu ne¾ k mapování okolního
prostøedí nebo pøesunu lehkých pøedmìtù posunem po podlaze. Navíc vzhledem k
tomu, ¾e moboti nejsou senzoricky vybaveni k rozpoznávání objektù, není opìt jiná
mo¾nost ne¾ rozpoznávat objekty podle pøedem zadaných údajù o jejich poloze,
nebo mobota vybavit potøebnými senzory.
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2.5 Návrh jednoduché aplikaèní úlohy
Na základì pøedchozích zji¹tìní jsem se pokusil formulovat jednoduchou úlohu, na
které by bylo mo¾né alespoò èásteènì prokázat výhody a smysl kooperace v uvedené
skupinì mobilních robotù.

2.5.1 Formulace kooperativní úlohy.

V omezeném, pøedem neznámém prostøedí se náhodnì pohybují ètyøi mobilní moboti
hledající urèitý objekt. Moboti jsou vybavení èidlem, které umo¾òuje detekci tohoto
objektu. Smyslem úlohy je lokalizovat hledaný objekt a zajistit, aby se v¹ichni moboti dostali do této cílové pozice, pokud mo¾no v co nejkrat¹ím èase a s minimální
ujetou dráhou.
Pro jednoduchost se pøedpokládá ¾e v¹ichni moboti jsou ochotni sdìlit bezprostøednì informaci o nalezení cíle a jeho souøadnice ostatním. Moboti se pak mohou rozhodnout zda tuto informaci pou¾ijí ve svùj prospìch nebo ne. Moboti, jsou
ochotni kooperovat, po obdr¾ení této informace skonèí s náhodným prohledáváním
prostoru a okam¾itì zamíøí k cíli. Pøi pohybu v prostøedí se moboti navzájem vyhýbají sami sobì i pøeká¾kám. V pøípadì, ¾e neznají souøadnice cíle, pøi detekci
pøeká¾ky náhodnì zmìní smìr pohybu, v opaèném pøípadì se sna¾í pøeká¾ku objet
a dorazit do cílové pozice.

2.5.2 Omezující faktory

Prostøedí
 Moboti se budou pohybovat v omezeném, pøedem neznámem prostøedí. Velikost prostøedí je stanovena na maximálnì 5  3 m,
 Prostøedí je popsáno globálním systémem kartézských souøadnic.
Orientace v prostøedí
 Pro orientaci v prostøedí budou moboti vyu¾ívat pouze prstence 16 IR èidel.
 Mobti pøedem znají svoji pozici a úhel natoèení v globálním souøadném systému. Poloha mobota je v vzta¾ena k jeho geometrickému støedu, který je také
poèátkem jeho lokálních souøadnic.

Objekty v prostøedí
 Objekty v prostøedí mají takový povrch, který dobøe odrá¾í infraèervené paprsky, z dùvodu mo¾nosti jejich detekce IR èidly,
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 Mìly by mít jednoduchý tvar, pokud mo¾no hranatý. a velikost by øádovì mìla
odpovídat velikosti mobota.

Komunikace mezi moboty
 Moboti pøedem þvìdíÿ o své existenci a jsou pøesnì rozli¹eni,
 Vzájemná komunikace probíhá na úrovni nadøazeného systému,
 Moboti pou¾ívají pøímou komunikaci typu "jeden-v¹em".
Detekce cíle
 Moboti jsou vybaveni senzorem pro detekci hledaného objektu, popø. senzory
pro detekci jiného mobota.

Øídící systém
 Moboti jsou vybaveni nadøazeným systémem na bázi vrstvené architektury.

Jádrem systému je soubor chování, která jsou spou¹tìna podle rozpoznané
situace.

Kapitola 3
Realizace úlohy
3.1 Návrh øídícího systému mobota
Øídící systém mobota vychází z principu vrstvené (subsumption) architektury, která
byla vyvinuta v roce 1985 na univerzitì MIT pod vedením R.A.Brookse. Pøesnìji se
jedná o tzv. þbehaviour based systemÿ, který v sobì zahrnuje nìkolik typù chování.
Blokové schéma øídícího systému je znázornìno na obr. 3.1. Kognitivní systém v sobì
zahrnuje v¹echna aplikovatelná chování, vnitøní stavy mobota,vyhodnocení vstupních informací a výbìr správného typu chování. Typ chování je vybrán na základì
vyhodnocení vnitøního stavu mobota a údajù ze senzorického systému. Jednotlivá
chování mají na sebe vzájemné vazby. Je-li aktivní jeden typ chování a nastanou
podmínky pro spu¹tìní jiného chování, toto chování se spustí a je tím zaji¹tìna
okam¾itá reakce na okolní podnìty, viz obr. 3.2.
Vzhledem k tomu, ¾e ka¾dé z chování vyu¾ívá ke své èinnosti stejné zdroje
(vnitøní promìnné, senzory, aktuátory), mu¾e být ve stejný èasový okam¾ik aktivní pouze jeden typ chování. Aktivní je tedy v¾dy nejvhodnìj¹í chování pro danou
situaci. Ka¾dé chování vyu¾ívá k zaji¹tìní pøedmìtu své èinnosti pouze nezbytnì
nutné informace, tak¾e neprovádí ¾ádné zbyteèné operace, které by zpomalovaly reakce systému. Bli¾¹ím popisem vrstvené architektury se zde nebudu zabývat, nebo»
byl ji¾ popsán v rámci diplomových prací pøedchozích èlenù na¹í skupiny mobilní
robotiky, viz. [8], [9], [10], [11] .
Mobot si nevytváøí ¾ádnou globální mapu okolního prostøedí, ale pouze velmi
jednoduchou reprezentaci. Mobot ví, kde je poèátek souøadného sytému okolního
prostøedí a zná svoji polohu vzhledem k tomuto referenènímu bodu. Pøed zapoèetím
èinnosti musí být tato informace mobotu sdìlena.

3.1.1 Implementace øídícího systému

Øídící systém je implementován pomocí objektovì orientovaného jazyka C++ (zdrojový kód je souèástí pøílohy). Skládá se ze dvou hlavních objektù, a sice TMobot a
43
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Inteligentní øídící algoritmy
vnitøní
stavy

aktivní chování

výbìr akce

výbìr chování

zpracování dat

provedení akce

vstupní
data

výstupní
data

Generování akcí

Obrázek 3.1: Blokové schéma øídícího systému mobota
.
Ka¾dý mobot je reprezentován samostatným objektem, odvozeným od objektu
TMobot. Objekt TMobot nese informace o vnitøních stavech mobota a jsou v nìm
obsa¾eny i metody pro jeho øízení a vykreslování na obrazovku. Hlavní metoda,
která operuje nad mno¾inou chování, má oznaèení DrivingMobot.
Tyto hlavní øídící metody jednotlivých mobotù jsou spou¹tìny v separátnì bì¾ícím vláknì (threadu), které je reprezentováno objektem TDrivingThread.
TDrivingThread

3.1.2 Algoritmy øízení mobotù
Mobot je øízen ètyømi typy chování:
0

- mobot se náhodnì pohybuje prostøedím. Pøi nárazu na pøeká¾ku
náhodnì zvolí dal¹í smìr pohybu. Parametr Random Step urèuje poèet krokù,
kdy mobot zmìní smìr pohybu, ani¾ by detekoval pøeká¾ku. Pøi detekci pøeká¾ky se mobot zastaví a pøepne na chování komunikuj,
1 sleduj-cíl - mobot ji¾ zná souøadnici cíle a smìøuje svùj pohyb smìrem k nìmu. Pøi detekci pøeká¾ky nebo jiného mobota pøepne ba chování
vyhni-se-pøeká¾ce,
2 vyhni-se-pøeká¾ce - mobot se sna¾í kopírovat povrch pøeká¾ky a tímto zpùsobem ji objet. Jakmile je smìr k cíli volný pøepne na chování sleduj-cíl.
Sledování pøeká¾ky je ovlivnìno parametry:
hledej-cíl

KAPITOLA 3. REALIZACE ÚLOHY

45

aktivní chování
hledej
cíl

vyhni
se
pøeká ce

sleduj
cíl

komunikuj

Obrázek 3.2: Vazby mezi jednotlivými chováními
Attraction - ovlivòje pøiklánìní mobota k pøeká¾ce,
Repulsion - ovlivòuje odklánìní mobota od pøeká¾ky,
NotWallContact - poèet krokùþ kdy se mobot zaène pøiklánìt k pøeká¾ce,
ztratí-li s ní kontakt.

3

- toto chování obhospodaøuje komunikaci s ostatními moboty,
nastane-li podmínka pro zahájení komunikace. Zde je de nováno, kterým mobotùm se bude posílat zpráva, respektive od kterého se bude pøijímat, a jakým
zpùsobem bude mobot na sdìlené informace reagovat. V mém pøípadì je komunikace realizována velmi jednodu¹e tak, ¾e mobot, který nalezl cíl po¹le
zprávu v¹em ostatním o nalezení cíle a do pøedem urèeného místa po¹le informaci o souøadnicích cíle.
komunikuj

Tato chování , jsou realizovány polo¾kami case(0-3) v pøíkazu switch metody
TDrivingMobot. Pøepínání jednotlivých typù chování se dìje na základì nastavování
vnitøní promìnné FBehaviour, která reprezentuje aktivní chování. Jednotlivé typy
chování jsou struènì a pøehlednì popsány pomocí vývojových diagramù na obr. 3.3
a obr. 3.4.
Ka¾dé z chování vyu¾ívá k zaji¹tìní pøedmìtu své èinnosti akce typu:

go - popojed o de novaný krok dopøedu/dozadu,
zatoè - zatoè o urèitý úhel doprava/doleva,
CheckIR - zjisti stav IR èidel,
ChooseDirection - urèi smìr pohybu,
a dal¹í metody pro obsluhu gra ky.
a vnitøní stavové promìnné mobota jako:
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FOldPosition - pøedchozí poloha mobota,
FNewPosition - nová poloha mobota ,
FActualAngle - úhel natoèení vzhledem ke globálním souøadnicím,
IR array - uchování stavu IR èidel,
FGoalPosition - souøadnice cíle,
FCooperation - kooperovat/nekooperovat,
FGoalUnknown - cíl známý/neznámý,
FGoalDetected - cíl nalezen/nenalezen
atd.

Vyhodnocování IR èidel a detekce cíle je realizováno metodou CheckIR, která
vyhodnocuje barvu odpovídajících pixelù v bitmapì, která de nuje okolní prostøedí.
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Obrázek 3.4: Vývojové diagramy chování typu vyhni-se-pøeká¾ce a komunikuj
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3.2 Simulace

3.2.1 Simulaèní program

Simulaèní program je vytvoøen v objektovém prostøedí C++ Builder 4.0 v operaèním systému Windows 9x/NT. V následujícím textu si popí¹eme, jak je simulaèní
program koncipován a co v¹echno umo¾òuje. Zaèneme vizuálním prostøedím, proto¾e
to je první, co u¾ivatel po spu¹tìní programu uvidí.

3.2.2 Vizuální prostøedí

Celé vizuální prostøedí simulaèního programu je vytvoøeno pomocí vizuálních komponent C++ Builderu,viz. obr. 3.5. Po spu¹tìní simulaèního programu se zobrazí
okno o velikosti 800  600 bodù a není mo¾né mìnit jeho velikost. Proto je nutné,
aby rozli¹ení obrazovky bylo minimálnì 800  600 bodù.

Simulované prostøedí

Nejvìt¹í èást obrazovky zabírá rámec o velikosti 400  300 bodù, kde se bude odehrávat simulace pohybu mobotù. 1 pixel odpovídá 1 cm,tak¾e skuteèné prostøedí by
mìlo velikost 5  3 metry. Souøadný systém simulovaného prostøedí je stejný jako
souøadný systém zobrazování na poèítaèi. Poèátek souøadnic je tedy v levém horním
rohu. X-ová souøadnice zleva doprava a Y-ová souøadnice odshora dolù. Informace
o prostøedí se naèítají z vnìj¹ího souboru, který je ve formátu BMP a musí mít
uvedené rozli¹ení.

Objekty v prostøedí
Volná plocha - èerná barva,
Pøeká¾ky - jakákoli jiná barva, kromì barev mobotù a hledaného objektu,
Moboti - mobot jsou reprezentováni objektem ve tvaru osmiúhelníku v bar-

vách èervená, zelená, modrá a alová.Orientace mobota je oznaèena ¾lutou
èarou vedenou z geometrického støedu mobota k jeho okraji,
Hledaný objekt - je oznaèen bílým koleèkem zhruba o velikosti mobota.
Objekt se do prostøedí umístí kliknutím na plochu prostøedí.

Ovládací prvky simulátoru
Initialize - vyvolání dialogového okna pro umístìní mobotù do prostøedí a
jejich úhlu natoèení vzhledem k globálním souøadnicím prostøedí,

KAPITOLA 3. REALIZACE ÚLOHY

50

Obrázek 3.5: Simulaèní prostøedí

Start - pu¹tìní simulace
Suspend/Resume - zastavení/znovuspu¹tìní bì¾ící simulace,
Terminate - ukonèení simulace,
Show Path - vykreslení dráhy mobotù. Dráha je zobrazena body v barvì mobota. Poèáteèní bod je zobrazen plným koleèkem, koncový bod pouze kru¾nicí,
Exit - Ukonèení programu.

Parametry mobotù
IR Range - nastavení dosahu IR èidel,
Attraction - parametr ovlivòující pøiklánìní mobota k pøeká¾ce,
Repulsion - parametr ovlivòující odklon mobota od pøeká¾ky,
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Step - délka kroku mobota
Random Step - poèet krokù ovlivòující zmìnu smìru robota pøi náhodném
pohybu,

Not Wall Contact - poèet krokù, kdy mobot zareaguje na ztrátu kontaktu
s pøeká¾kou.

Informaèní panely mobotù
Jednoèíselný údaj - naposledy aktivované chování mobota,
IR èidla - prstenec IR èidel zobrazující stav okolního prostøedí. Barvou èervená/zelená je signalizováno pøeká¾ka/volno,
Position x - x-ová souøadnice mobota,
Position y - y-ová souøadnice mobota,
Actual Angle - aktuální úhel natoèení mobota,
Goal Distance - vzdálenost k cíli, je-li známa,
Step - provádìný krok.

Kapitola 4
Provedené experimenty
4.1 Popis experimentù
Díky simulaènímu programu, který jsem vytvoøil, jsem mohl otestovat navr¾ené
algoritmy øízení mobotù a zkoumat jak se moboti budou chovat pøi rùzném nastavení
parametrù ovlivòujících jejich chování. Jsou to parametry IR Range, Attraction,
Repulsion, Step, Random Step, a NotWallContact. Experimentálnì jsem urèil
takové nastavení parametrù, kdy se moboti spolehlivì vyhýbají pøeká¾kám a témìø
v¾dy jsou schopni dosáhnout cíle. Jako pøíklad experimentù uvádím dva extrémní
pøípady, kdy ¾ádný z mobotù nekooperuje a je tedy nucen nalézt cíl vlastními silami
, viz. obr. 4.1 a pøípad, kdy kooperují v¹ichni moboti, ka¾dý z nich tedy okam¾itì
obdr¾í zprávu o nalezení cíle a jeho souøadnicích, jakmile nìkterý z mobotù cíl
lokalizuje, viz. .obr. 4.2.Nastavení poèáteèních parametrù je v obou pøípadech stejné
a je vidìt na uvedených obrázcích.

4.2 Zji¹tìné výsledky
Experimet è.1 ukazuje situaci, kdy ¾ádný z mobotù nekooperuje. Jak je vidìt z
obrázku, cíl objevili pouze 3 moboti. Lze pøedpokládat, ¾e poslední mobot by cíl po
urèité dobì také objevil, ale simulace je omezena na 10 000 krokù a jak je vidìt, za
tuto dobu je prohledán témìø celý prostor. Úèinnost prohlédávaní prostoru závisí na
parametru Random Step, který ovlivòuje poèet krokù které mobot provede, ne¾
zmìní smìr jízdy. Velikost tohoto parametru by mìla být dostateènì velká, proto¾e
jinak by mobot kmital kolem urèitého bodu a nikam by se nedostal, ale nemìl by
být ani moc velký, proto¾e pak by mobot neustále nará¾el do zdí.
Experiment è.2 ukazuje pøípad, kdy v¹ichni moboti kooperují. To znamená, ¾e
jakmile nìkterý z mobotù objeví cíl, ostatní okam¾itì vyrazí za ním a od této chvíle
poèet krokù nutných k dosa¾ení cíle znaènì minimalizován. V tomto pøípadì dosáhl
poslední mobot cíle ji¾ po 1083 krocích. Narazí-li pøi jízdì na cíl mobot na pøeká¾ku,
je schopen se jí pomìrnì inteligentnì vyhnout, proto¾e zná polohu cíle, ale vzhledem
52

KAPITOLA 4. PROVEDENÉ EXPERIMENTY

53

Obrázek 4.1: Experiment è.1 - ®ádný mobot nekooperuje
k tomu, ¾e má informace jen o nejbli¾¹ím lokálním okolí, není schopen rozhodnout,
zda je výhodnìj¹í objí¾dìt pøeká¾ku levým nebo pravým bokem. Proto je pøi detekci
pøeká¾ky smìr objí¾dìní urèen náhodnì. Úspì¹nost mobota pøi objí¾dìní pøeká¾ek
závisí také na strukturovanosti prostøedí. Je-li prostøedí pøíli¹ strukturované, mù¾e
se stát, ¾e mobot se zacyklí a cíle ji¾ nedosáhne. Vzhledem k tomu ¾e cíl má velikost
zhruba odpovídající velikosti mobota, simulace vìt¹inou konèí tím, ¾e moboti se
seskupí dokola kolem cíle.
Porovnáme-li oba obrázky, je vidìt, ¾e prozkoumaná plocha a také poèet krokù
nutných pro dosa¾ení cíle v¹emi roboty jsou v obou pøípadech znaènì rozdílné. I
kdy¾ je tedy navr¾ená aplikaèní úloha pomìrnì jednoduchá a komunikace i kooperace probíhá na nejni¾¹í mo¾né úrovni, je naprosto zøejmé, ¾e kooperativní jednání
mobotù má smysl a efektivita konání mobotù se zvy¹uje.
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Závìr
Náplní této diplomové práce bylo seznámení se s problematikou kooperace ve skupinách mobilních robotù s øídícími systémy na bázi etologických principù. Tato èást
práce mi zabrala pomìrnì mnoho èasu proto¾e oblast mobilní robotiky byla pro
mì nová a nemìl jsem v této oblasti patøièný rozhled. Díky tomu, ¾e ¹kola nám
ji¾ nìkolik let zprostøedkovává pøipojení k internetu mohl jsem prozkoumat desítky
projektù týkající se dané problematiky, které jsou øe¹eny na rùzných univerzitách
po celém svìtì. V kapitole 1.4 jsem uvedl alespoò dva z nich, které mì zaujaly.
Výsledkem tohoto sna¾ení mìl být návrh a realizace aplikaèní úlohy demonstrující u¾iteènost vzájemné kooperace a komunikace ve skupinì mobilních robotù. Aplikaèní úloha byla navr¾ena pro skupinu ètyø mobilních robotù, kteøí se v posledních
letech vyvíjejí ve skupinì mobilní robotiky pod vedením doc. Pavla Nahodila. Vzhledem k tomu ¾e v prùbìhu øe¹ení úlohy nebyli je¹tì moboti plnì funkèní a nemìli
potøebné senzorické vybavení pro realizaci aplikaèní úlohy, bylo na pokyn vedoucího diplomové práce od realizace na reálných modelech ustoupeno. Alternativním
øe¹ením tedy bylo vytvoøení simulaèního programu, který umo¾nil testovat funkènost navr¾ených algoritmù. Simulaèní program i se zdrojovými kódy je na pøilo¾ené
disketì.
Navr¾ený øídící systém vychází z principu vrstvené architektury. Jeho jádrem je
soubor chování, která jsou aktivována v závislosti na podnìtech z okolního prostøedí.
Jedná se o systém reaktivní, který poskytuje bezprostøední reakce na okolní podnìty,
proto je také vhodný k realizaci úlohy kooperativního jednání.
Navr¾ená aplikaèní úloha je pomìrnì jednoduchá. Jedná se o komunikaci a kooperaci na nejni¾¹í mo¾né úrovni, kdy skupina mobilních robotù hledá cílový objekt
v pøedem neznámém omezeném prostøedí s pøeká¾kami a jejich úkolem je dostat
se do cíle v nejkrat¹ím mo¾ném èase. Moboti si nevytváøí ¾ádnou globální mapu
prostøedí, ale mají informaci o okam¾ité poloze vzhledem ke globálním souøadnicím. Pokud budou moboti prohledávat prostøedí náhodnì a nebudou spolupracovat,
je velká ¹ance, ¾e cíl najdou, ale rozhodnì to nebude optimální øe¹ení z hlediska
velikosti prohledaného prostoru. Pokud moboti budou spolupracovat a pøedají si
informaci o nalezení cíle a jeho souøadnicích, celá situace se tím zmìní ve prospìch
celé skupiny. Díky znalosti souøadnic cílové pozice, mohou moboti koordinovat svùj
pohyb vzhledem k cíli a efektivnì se tak vyhýbat pøeká¾kám, které se na cestì k cíli
nachází. Navr¾ený algoritmus tohoto jednání byl simulaènì ovìøen a bylo dosa¾eno
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uspokojivých výsledkù, viz. kapitola 4 o provedených experimentech.
Situace by byla mnohem zajímavìj¹í, kdyby moboti byli schopni komunikace a
kooperace na vy¹¹í úrovni a mohli èinit rozhodnutí na základì nìjakých motivaèních
faktorù jako napø. nedostatek energie apod. Tato problematika mì zaujala natolik,
¾e bych se jejímu výzkumu rád vìnoval v rámci doktorandského studia na této ¹kole.
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Pøíloha
Disketa

K diplomové práci je pøilo¾ena disketa s následujícím obsahem:

 Informaèní soubor READ ME.TXT
 Adresáø SOURCE se zdrojovými kódy simulaèního programu
 Adresáø SIMULATOR s vlastním spustitelným simulaèním programem
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