
SZTUCZNA INTELIGENCJA 

Sztuczną inteligencję, w skrócie AI, można traktować jako naukę o inteligentnym działaniu maszyn. AI 

nie ma powszechnie akceptowanej, precyzyjnej definicji. Jeden z pierwszych podręczników na temat 

sztucznej inteligencji zdefiniował ją jako „badanie pomysłów, które umożliwiają komputerom bycie 

inteligentnymi”, co wydawało się nasuwać pytanie. Późniejszy podręcznik był bardziej szczegółowy: 

„Sztuczna inteligencja to próba nakłonienia komputera do robienia rzeczy, w których obecnie ludzie są 

lepsi”. Ta definicja jest interesująca, ponieważ sugeruje, że gdy zadanie zostanie pomyślnie wykonane 

przez komputer, techniką, która to umożliwiła, nie jest już sztuczna inteligencja, ale coś przyziemnego. 

Ta definicja jest dość ważna dla osoby badającej metody sztucznej inteligencji dla robotów, ponieważ 

wyjaśnia, dlaczego niektóre tematy nagle znikają z literatury AI: były postrzegane jako rozwiązane! Być 

może najbardziej zabawnym ze wszystkich definicji sztucznej inteligencji było hasło nieistniejącej już 

firmy komputerowej Thinking Machines, Inc.: „…tworzenie maszyn, które będą z nas dumne”. 

Koncepcja sztucznej inteligencji jest kontrowersyjna i wywołała trwające debaty filozoficzne na temat 

tego, czy maszyna może kiedykolwiek być inteligentna. Jak zauważa fizyk Roger Penrose w swojej 

książce The Emperorp’s New Mind: „Mimo to można uczciwie powiedzieć, że chociaż rzeczywiście 

zrobiono wiele sprytnych rzeczy, symulacja wszystkiego, co może uchodzić za prawdziwą inteligencję, 

jest jeszcze długa, wyłączona." Inżynierowie często odrzucają sztuczną inteligencję jako dzikie 

spekulacje. W wyniku tak gwałtownej krytyki wielu badaczy sztucznej inteligencji często określa swoją 

pracę jako „systemy inteligentne” lub „systemy oparte na wiedzy”, próbując uniknąć kontrowersji 

wokół terminu „AI”. Na szczęście do studiowania AI robotyki  nie jest potrzebna jedna, precyzyjna 

definicja sztucznej inteligencji. AI Robotyki to zastosowanie technik AI do robotów. Dokładniej,  AI 

Robotyka to uwzględnianie obszarów tematycznych tradycyjnie objętych sztuczną inteligencją w 

zastosowaniach w robotyce: uczenie się, planowanie, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów, 

reprezentacja wiedzy i wizja komputerowa. Ta Część zawiera sześć typowych pytań dotyczących 

robotyki AI. Najważniejsze pytanie brzmi, czym jest inteligentny robot? Odpowiadamy na to pytanie, 

najpierw odpowiadając, czym jest robot? a następnie wykorzystując perspektywę sztucznej 

inteligencji, aby odróżnić inteligentnego robota od nieinteligentnego robota. Niezależnie od tego, czy 

robot jest inteligentny, czy nie, ma pewne fizyczne przejawy, co prowadzi do dwóch innych pytań: Jakie 

są elementy robota? i jakie są rodzaje robotów? Uzupełniające pytanie: Czym jest inteligentny robot? 

jest kwestia motywacji: do czego służą inteligentne roboty? Spróbujemy uzasadnić dlaczego potrzebna 

jest inteligencja poprzez wprowadzenie siedmiu kluczowych obszarów sztucznej inteligencji i opisanie, 

w jaki sposób te obszary mogą przyczynić się do zwiększenia użyteczności robota w zastosowaniach. 

Definicja: co to jest inteligentny robot? 

W kulturze popularnej termin robot ogólnie kojarzy się z antropomorficznym (ludzkim) wyglądem 

urządzenia mechanicznego; rozważ „ramiona” robota do spawania. Tendencja do myślenia o robotach 

jako o wyglądzie podobnym do człowieka może wynikać z początków terminu „robot”. Słowo „robot” 

weszło do popularnej świadomości 25 stycznia 1921 r. w Pradze z prawykonaniem sztuki Karela Capka 

R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). W R.U.R. niewidzialny wynalazca, Rossum, stworzył rasę 

robotników zrobionych z kadzi z częściami biologicznymi, wystarczająco inteligentnych, by zastąpić 

człowieka w każdej pracy (a więc „uniwersalnej”). Capek nazwał robotników robotami, termin 

wywodzący się z czeskiego słowa „robota”, które jest luźno tłumaczone jako robotnik. Termin 

„robotnicy” sugerował, że sztuczne stworzenia miały być wyłącznie sługami, aby uwolnić 

„prawdziwych” ludzi od wszelkiego rodzaju pracy, ale były zbyt niskie, by zasługiwały na szacunek. 

Takie podejście do robotów ma katastrofalne konsekwencje, a morał raczej socjalistycznej historii jest 

taki, że praca definiuje człowieka. Przejście od robotów jako podobnych do ludzi służących 

zbudowanych z części biologicznych na podobnych do ludzi służących złożonych z części 



mechanicznych było prawdopodobnie spowodowane fantastyką naukową. Trzy klasyczne filmy, 

Metropolis (1926), Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1951) i Zakazana planeta (1956), utrwaliły 

założenie, że roboty mają pochodzenie mechaniczne, i ignorowały biologiczne pochodzenie w sztuce 

Capka. Tymczasem komputery stawały się powszechne w przemyśle i rachunkowości, zyskując 

reputację dosłownie myślących. Automatyka przemysłowa potwierdziła tę reputację, ponieważ 

zainstalowano ramiona robotów, które przechodzą przez ruchy składania części, nawet jeśli nie ma 

części. Ostatecznie termin robot przejął niuanse automatyzacji fabryki, bezmyślny i dobry tylko do 

dobrze zdefiniowanej, powtarzalnej pracy. Pojęcie robotów antropomorficznych, mechanicznych i 

dosłownych uzupełniało punkt widzenia wypracowany w wielu opowiadaniach z odwiecznej ulubionej 

kolekcji Izaaka Asimowa, „Ja, Robot.” Wiele (ale nie wszystkie) z tych historii dotyczy albo 

„robopsychologa”, Dr Susan Calvin lub dwaj niegdysiejsi rozwiązywacze problemów, Powell i Donovan, 

diagnozują roboty, które zachowywały się logicznie, ale robiły coś złego. Historie często obracają się 

wokół Trzech praw robotyki Asimova, które sprytnie wydają się rozsądne, ale stwarzają okazję do 

nieoczekiwanego zachowania z powodu ukrytych niespójności w przepisach. Trzy Prawa Robotyki 

Asimova są często cytowane jako formalny, kompleksowy model rzeczywistej, bezpiecznej pracy 

robota, gdy, jak wyszczególniono w nich, nie są one dobrymi prawami. 

BIOMIMETYCZNY 

Przejście od ludzkich stworzeń mechanicznych do jakiejkolwiek formy fizycznej, jaką wykona zadanie, 

opiera się na dobrych zasadach projektowania inżynierskiego. Chociaż roboty są mechaniczne, nie 

muszą być antropomorficzne ani nawet zwierzęce z wyglądu. Rozważ odkurzacze-roboty; wyglądają 

jak odkurzacze, a nie jak dozorcy czy Rosie, robotyczna pokojówka na Jetsonach. Robot HelpMate 

Robotics, Inc., który dostarcza szpitalne posiłki pacjentom, aby umożliwić pielęgniarkom spędzanie z 

nimi większej ilości czasu, wygląda jak wózek, a nie pielęgniarka. Nawet roboty oparte na zwierzętach, 

zwane robotami biomimetycznymi, mogą powielać zasady biologiczne, ale nie przypominają 

zwierzęcia. Na przykład sześcionożny robot RHex ma zakrzywione sprężyny nóg, które obracają się, ale 

niezwykłe nogi naśladują sprężystość nóg karalucha, podobnie jak zakrzywione ostrza używane przez 

biegaczy po amputacji, takich jak Oskar Pistorius, powielają sprężystość kolan człowieka. Fakt, że 

roboty wchodzą w interakcję ze światem fizycznym, niezależnie od kształtu, przyczynia się do 

praktycznej definicji inteligentnego robota. W sztucznej inteligencji agent to byt, „coś”, który potrafi 

wyczuwać swoje otoczenie i podejmować działania zmieniające otoczenie. Zauważ, że agent znajduje 

się w zewnętrznym świecie, że agent jest interesujący, ponieważ wpływa na zmianę swojego otoczenia, 

a nie tylko obserwuje i modyfikuje tylko siebie  wewnętrznie. Robocza definicja robota jako zdolnego 

do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu jest sprzeczna z popularną prasą, która używa terminu 

„robot” jako synonim zdalnych możliwości. Na przykład czujnik połknięty przez osobę, który pasywnie 

zbiera pomiary podczas przechodzenia przez ciało, można nazwać robotem, mimo że nie ma żadnej 

akcji. 

SYTUACJA FIZYCZNA 

Robot to szczególny rodzaj agenta; jest fizycznie usytuowany w „świecie rzeczywistym”, podczas gdy 

agent oprogramowania znajduje się w świecie wirtualnym zdefiniowanym przez sieć WWW, symulację 

lub ograniczenia systemu oprogramowania. Nie wszystkie roboty są fizycznie umiejscowionymi 

agentami; Roboty fabryczne, takie jak roboty spawalnicze, wykonują na ślepo zaprogramowane ruchy 

i tym samym nie spełniają kryterium wyczuwania otoczenia. 

INTELIGENTNY AGENT 

Jednak bycie fizycznie usytuowanym agentem nie wystarcza jako definicja inteligentnego robota. 

Termometr można uznać za fizycznie usytuowany środek; w końcu termometr wyczuwa temperaturę 



i działa poprzez obwód, modyfikując środowisko. Na szczęście sztuczna inteligencja dokonuje 

kolejnego rozróżnienia, określając inteligentnego agenta, a nie tylko agenta, jako system, który 

postrzega swoje otoczenie i podejmuje działania maksymalizujące jego szanse powodzenia. Wyrażenie 

„zmaksymalizuj swoje szanse na sukces” jest kluczem do przypisywania inteligencji urządzeniu lub 

programowi. Termometr nie maksymalizuje aktywnie swoich szans na sukces: albo działa, albo nie, 

dlatego nie jest uważany za inteligentny. W biologii sukces jest zwykle definiowany w kategoriach 

przetrwania i reprodukcji. Wydaje się, że karaluchy są w stanie przetrwać i rozmnażać się przy 

niewielkiej ilości tego, co uważa się za inteligencję. Ale bobry idą dalej w maksymalizacji szans na 

przetrwanie osobnika i gatunku: budują tamy, aby chwytać pożywienie i zapewniać ochronę. Bobry 

wykazują niezwykłe zdolności percepcyjne i optymalizacyjne w wyborze lokalizacji tamy oraz wyborze 

drzew do wycięcia i łatwego transportu na miejsce. 

INTELIGENTNY ROBOT 

Dlatego definicja, która zostanie użyta, brzmi: Inteligentny robot to fizycznie usytuowany inteligentny 

agent. 

Jakie są elementy robota? 

Roboty są fizycznie umiejscowionymi agentami, które składają się z pięciu głównych elementów: 

efektorów, percepcji, kontroli, komunikacji i mocy. Efektory to wyrostki robota, które go poruszają, 

takie jak nogi, ramiona, szyje i nadgarstki. Efektory umożliwiają robotowi oddziaływanie na otoczenie. 

Głównymi efektorami robota naziemnego są koła, gąsienice lub nogi, które zapewniają mu mobilność 

nawigacyjną. Nowa fala prac w robotyce koncentruje się na manipulatorach robotów, zasadniczo 

rękom i ramionach robotów. Percepcja to zestaw czujników i czujników, które zapewniają robotowi 

odpowiednik oczu, uszu, nosa, węchu i dotyku. Percepcja ogólnie wymaga zarówno czujnika, 

urządzenia zbierającego sygnał, jak i algorytmów do interpretacji sygnału. Percepcja to sposób, w jaki 

robot wyczuwa otoczenie. Sterowanie jest analogiczne do centralnego układu nerwowego, w którym 

procesor(y) komputera zapewniają kontrolę nad robotem w pętli wewnętrznej i zewnętrznej. 

Komponent sterowania zawiera obliczenia, które pozwalają inteligentnemu robotowi 

zmaksymalizować jego szanse na sukces. Komunikacja to sposób, w jaki robot wchodzi w interakcję z 

innymi agentami, choćby z operatorem robota. Zwierzęta używają śpiewu ptaków i wielorybów, 

pokazów kolorów i postawy do komunikowania się, podczas gdy ludzie używają języka naturalnego, 

gestów, proksemiki i innych mechanizmów komunikowania się ze sobą. Moc umożliwia inne funkcje; 

powiela rolę pokarmu i układu pokarmowego u zwierząt. 

Trzy modalności: jakie są rodzaje robotów? 

POJAZDY BEZZAŁOGOWE 

Inteligentne roboty mogą być używane na ziemi, w powietrzu lub w wodzie. Jeśli działają na zewnątrz, 

są powszechnie nazywane bezzałogowymi pojazdami lub bezzałogowymi systemami, a nie robotami. 

Chociaż istnieją tylko trzy modalności - ziemia, powietrze i woda - istnieje co najmniej siedem skrótów 

dla platform robotów w zależności od modalności, rozmiaru i społeczności użytkowników. 

Pojazdy naziemne (UGV) 

Roboty działające na ziemi mogą być nazywane robotami mobilnymi lub bezzałogowymi pojazdami 

naziemnymi (UGV), chociaż UGV wydaje się być terminem używanym dla wszystkich robotów 

naziemnych. Na potrzeby tej książki UGV będzie używany jako nadzbiór robotów naziemnych. Pojazdy 

UGV można podzielić na trzy kategorie.  



* Roboty humanoidalne lub antropomorficzne zostały spopularyzowane w filmach, ale istnieją głównie 

w laboratoriach badawczych. Roboty Honda P3, Sony Asimo i Aldebaran Nao to przykłady robotów 

humanoidalnych.  

ROZMIAR UGV 

* Roboty mobilne nie są antropomorficzne, na przykład iRobot Roomba oraz Mars Exploratory Rovers 

z National Aeronautics and Space Administration. Kategoria robotów mobilnych do zastosowań 

wojskowych i bezpieczeństwa publicznego jest dalej podzielona według rozmiaru UGV. UGV, które 

mieszczą się w jednym lub dwóch plecakach (często jeden na robota, drugi na kontroler i baterie) i są 

na tyle lekkie, że można je przenosić przez człowieka, nazywane są pakowalnymi przez człowieka. 

Roboty, które wymagają do przenoszenia dwóch osób (np. „ ty podnosisz jeden koniec, ja podnoszę 

drugi”) nazywane są przenośnymi. Duży robot, który jest zbyt ciężki lub zbyt duży, aby można go było 

podnieść i przenieść, nazywa się maxi.  

* Okruchy to miniaturowe roboty. Moty często nie mają efektorów umożliwiających mobilność, przez 

co wielu robotyków nazywa je bezobsługowymi czujnikami naziemnymi.  

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) 

Roboty operujące w powietrzu nazywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) lub, w 

Stanach Zjednoczonych, bezzałogowymi systemami powietrznymi (UAS), aby podkreślić, że składają się 

z systemu człowiek-robot, a nie tylko platformy. UAV są często klasyfikowane na podstawie kształtu i 

rozmiaru, z kilkoma konkurencyjnymi definicjami. Na nasze potrzeby istnieją trzy główne typy UAV. 

* Samoloty o stałym skrzydle, które wyglądają i zachowują się jak samoloty. Przykładami są Predators 

Departamentu Obrony USA i Global Hawks.  

* Wirnik, czyli pionowe platformy startowe i lądowania, które wyglądają i zachowują się jak 

helikoptery. Komercyjnym przykładem jest Yamaha RMAX, bezzałogowy helikopter szeroko stosowany 

do opylania upraw na małych, tarasowych działkach w Japonii. Mniejsze platformy często mają wiele 

wirników, takich jak Parrot AR.Drone i są sprzedawane jako zabawki.  

* Małe lub mikro UAV (MAV), które zwykle mają mniej niż dwa metry w dowolnym charakterystycznym 

wymiarze, na przykład rozpiętość skrzydeł, długość łopat wirnika lub kadłub. „Micro” wywodzi się z 

programu DARPA Micro Aerial Vehicle, gdzie mikro oznaczało mniej niż 18 cm, punkt, w którym 

radykalnie zmieniły się właściwości aerodynamiczne lotu. Od czasu rozprzestrzeniania się UAV do 

taktycznych operacji wojskowych w Iraku i Afganistanie, mikro zwykle kojarzy się z każdym UAV, który 

jest łatwy do spakowania i przenoszenia, podobnie jak kategoryzacja UGV do pakowania przez 

człowieka. MAV mogą być stałopłatami lub wiropłatami.  

BEZZAŁOGOWYY POJAZD PODWODNY 

Roboty działające na wodzie lub pod wodą nazywane są bezzałogowymi pojazdami morskimi. Jeśli 

robot pracuje na powierzchni i zachowuje się jak łódź, nazywa się go bezzałogowym pojazdem 

nawodnym (USV), gdzie „powierzchnia” odnosi się do powierzchni wody. USV nigdy nie odnosi się do 

pojazdu naziemnego, chociaż UGV zazwyczaj działa na powierzchni ziemi. Jeśli robot zanurzy się, 

można go nazwać bezzałogowym pojazdem podwodnym (UUV), chociaż częściej określa się go jako 

podkategorię. Dwie podkategorie UUV to:  

AUTONOMICZNY POJAZD PODWODNY 



* autonomiczny pojazd podwodny (AUV), w którym podwodny robot „pływa swobodnie”, to znaczy 

nie jest na uwięzi i nie jest w ciągłej komunikacji z operatorem. AUV są zawsze wstępnie 

zaprogramowane i, jak widać z definicji, bardziej poprawnie nazywano by automatyczne pojazdy 

podwodne. REMUS jest dobrze znanym AUV używanym do badań oceanograficznych, podczas gdy YSI 

Oceanmapper w kształcie torpedy i szybowce w kształcie promienia manty stają się powszechne do 

pobierania próbek jakości wód przybrzeżnych.  

POJAZD STEROWANY ZDALNIE 

* zdalnie sterowany pojazd (ROV), w którym podwodny robot jest na uwięzi, dzięki czemu można nim 

sterować w czasie rzeczywistym. Morskie platformy naftowe i gazowe wykorzystują ROV klasy 

robotniczej, podczas gdy mniejsze ROV są używane do inspekcji mostów, kadłubów statków oraz rur 

wlotowych/wylotowych. Chociaż każdy rodzaj robota może być zaprojektowany do zdalnego 

sterowania przez człowieka, termin ROV jest używany tylko dla UUV na uwięzi, tak jak USV jest 

zarezerwowany dla pojazdów nawodnych. 

Motywacja: dlaczego roboty? 

Do tej pory roboty były przyzwyczajone z czterech powodów: zastępować lub zastępować ludzi, 

umożliwiać ludziom projekcję w odległym środowisku, pomagać ludziom i bawić. <br><br> 

3 – D 

Roboty są często reklamowane jako zastępstwo dla ludzi, ujęte w oklepanym dowcipie, że roboty są 

dobre dla 3D: prace, które są brudne, nudne lub niebezpieczne (dirty, dull, dangerous). Roboty są 

rzeczywiście powszechnie używane do brudnych prac, takich jak inspekcja kanalizacji i rur. Nudne, 

podrzędne zadania, takie jak praca w fabryce, odkurzanie oraz transportowanie posiłków i leków w 

szpitalu, były celem firm robotów. Rolnictwo jest głównym obszarem, w którym roboty zostały zbadane 

jako ekonomiczna alternatywa dla trudnej do zdobycia pracy. Ciągniki wykorzystują GPS i 

zaawansowane czujniki gleby w rolnictwie precyzyjnym. Robot o nazwie Shear Magic, zdolny do 

strzyżenia żywej owcy, został opracowany, aby zrekompensować spadek liczby osób dostępnych do 

strzyżenia owiec. Prawdopodobnie najbardziej kreatywnym zastosowaniem robotów w rolnictwie jest 

mobilny automatyczny dojarz opracowany w Holandii i we Włoszech. Zamiast umieszczać dojarza na 

krowie mlecznej, zrobotyzowane ramię dojarki identyfikuje strzyki, gdy krowa wchodzi do środka. jej 

boks, celuje w nich, porusza się, aby ustawić się i wreszcie sięga w górę i przyczepia się. Bezzałogowe 

statki powietrzne lub samoloty-roboty są wykorzystywane do inspekcji rurociągów i linii 

energetycznych. Ale niebezpieczne prace, a nie brudne lub nudne, zwłaszcza operacje wojskowe, były 

głównym motorem rozwoju inteligentnych robotów. Humanitarne rozminowywanie terenu to zadanie 

dla robotów. Stosunkowo łatwo rozminować teren dużym buldożerem, ale to niszczy pola i drogi oraz 

szkodzi robotom o mniejszej gospodarce, które mogą dokładnie, ale mniej inwazyjnie rozminować 

teren, są pożądane. Roboty były używane w wypadkach nuklearnych w Czarnobylu, Three Mile Island 

i Fukushima Daiichi i oczekuje się, że oczyszczanie Fukushima Daiichi zostanie przeprowadzone przy 

użyciu robotów na szeroką skalę.  

ZDALNA OBECNOŚĆ 

Inteligentne roboty nie muszą zastępować człowieka, ponieważ roboty mogą przynieść ogromne 

korzyści, pozwalając ludziom na projekcję w odległym środowisku, aby zapewnić zdalną obecność. 

Drony wojskowe pozwalają żołnierzom widzieć i strzelać na całym świecie. Chirurgia robotyczna może 

być zautomatyzowana, jak widać w przypadku systemów wymiany stawu biodrowego, w których 

wiercenie kości jest wykonywane przez ramię robota podobne do robota fabrycznego. Ale większym 



postępem w chirurgii są roboty, takie jak system DaVinci, które pozwalają chirurgom rzutować się na 

mniejszą skalę ludzkiego ciała i pracować z precyzją. Roboty do ratownictwa pożarowego, organów 

ścigania i obsługi materiałów niebezpiecznych mogą wchodzić w niebezpieczne obszary i umożliwiać 

ekspertom szybką ocenę i łagodzenie skutków katastrof bez narażania ludzi na niebezpieczeństwo. 

Rzeczywiście, roboty zostały udokumentowane w 34 katastrofach w latach 2001-2013, a oddziały 

bombowe mają na ogół co najmniej jednego robota. Przemysł naftowy i gazowy rutynowo 

wykorzystuje zdalnie sterowane pojazdy (ROV) do budowy i inspekcji odwiertów morskich. Telepraca 

to kolejna rozwijająca się branża, w której koledzy uczestniczą w spotkaniach lub pracują z odległych 

miejsc bez konieczności podróżowania. Specjaliści medyczni zaczynają pracować zdalnie, aby zapewnić 

natychmiastową fachową pomoc medyczną bez opóźnień związanych z podróżą. Jak zobaczymy 

później, roboty do zastosowań zdalnej obecności muszą być inteligentne, aby uzupełnić utratę 

wyczuwania i wyeliminować potrzebę, by człowiek stał się lalkarzem. Ekscytującym nowym 

zastosowaniem inteligentnych robotów jest wspomaganie ludzi. Asystenci robotów do opieki nad 

osobami starszymi, rehabilitacji i pielęgniarstwa to rozwijający się obszar, biorąc pod uwagę starzejącą 

się populację. Niedawny film, Robot i Frank, skupiał się na relacji starszego mężczyzny z robotem, który 

pomagał mu gotować, sprzątać, a nawet uczyć zdrowych nawyków. Robot i Frank przedstawili 

humanoidalnego robota, ale naukowcy medyczni eksperymentowali z łóżkami robotów, które 

pomagają pacjentowi bezpiecznie wstać, oraz z robotami chodzik, które wykrywają i zapobiegają 

upadkom. Samochody bez kierowcy to kolejny rodzaj robotyki wspomagającej, w której człowiek może 

podjechać do pojazdu. Czwartym zastosowaniem robotyki była rozrywka. Roboty zostały oddane jako 

zabawki, takie jak Furby i krótko żyjący pies Aibo. Efekty specjalne i animatronika przechodzą na 

inteligentne roboty, zamiast polegać na zespole lalkarzy. Społeczności zajmujące się grami wideo i 

grafikami przyjmują metody programowania robotów, aby tworzyć bardziej realistyczne postacie i 

awatary. 

Siedem obszarów sztucznej inteligencji: dlaczego inteligencja? 

Teraz, gdy omówiono niektóre możliwe zastosowania robotów i ich niedociągnięcia, nadszedł czas, aby 

zastanowić się, czym są obszary sztucznej inteligencji i jak można je wykorzystać do przezwyciężenia 

tych niedociągnięć. Podręcznik sztucznej inteligencji dzieli tę dziedzinę na siedem głównych obszarów: 

reprezentacja wiedzy, rozumienie języka naturalnego, uczenie się, planowanie i rozwiązywanie 

problemów, wnioskowanie, wyszukiwanie i widzenie. W ostatnich latach pojawił się ósmy obszar 

rozproszonej sztucznej inteligencji - sposób, w jaki zespoły mogą ze sobą współpracować. Lista 

tematów to cegiełki; na przykład optymalna nawigacja przez złożony budynek w południe wymaga 

znajomości układu budynku, aby wspomóc generowanie planu; wnioskowanie, które części budynku 

będą zatłoczone ludźmi próbującymi dostać się na lunch i dlatego należy ich unikać; widzenie 

komputerowe do postrzegania budynku, mieszkańców, drzwi i przeszkód; jakiś sposób 

zakomunikowania, że robot musi przebić się przez tłum, w przeciwnym razie zostanie uwięziony; i być 

może dowiedzieć się, że korytarz został zablokowany i nie próbować schodzić tą drogą w przyszłości.  

1. Reprezentacja wiedzy. Ważną, ale często pomijaną kwestią jest to, jak robot reprezentuje swój świat, 

swoje zadanie i samego siebie. Załóżmy, że robot skanuje pokój, aby pomóc starszej osobie. Jakiego 

rodzaju struktury danych i algorytmy byłyby potrzebne do przedstawienia tego, jak wygląda człowiek 

lub czego człowiek może potrzebować? W jaki sposób program wychwytuje wszystko, co ważne, aby 

nie stać się niewykonalnym obliczeniowo? Robotyka AI bada napięcie między symbolicznymi 

reprezentacjami świata, które są łatwe dla komputerów do tworzenia optymalnych ścieżek, a 

bezpośrednią percepcją stosowaną przez zwierzęta, które działają bezpośrednio z percepcji.  

2. Rozumienie języka naturalnego. Język naturalny jest zwodniczym wyzwaniem, z wyjątkiem kwestii 

rozpoznawania słów, która jest obecnie wykonywana przez produkty komercyjne, takie jak Sir i Alexa. 



Nie chodzi tylko o wyszukiwanie słów, co jest tematem poniższej apokryficznej opowieści o sztucznej 

inteligencji. Historia głosi, że po wstąpieniu Sputnika rząd USA musiał dogonić sowieckich naukowców. 

Jednak tłumaczenie rosyjskich artykułów naukowych było czasochłonne i niewielu obywateli USA 

mogło czytać raporty techniczne w języku rosyjskim. Dlatego Stany Zjednoczone zdecydowały się 

wykorzystać te nowomodne komputery do tworzenia programów tłumaczeniowych. Nadszedł dzień, 

w którym nowy program był gotowy do pierwszego testu. Dano mu przysłowie: duch ochoczy, ale ciało 

słabe. Podany wynik: wódka jest mocna, ale mięso jest zepsute. Robotyka AI bada niejawną i jawną 

komunikację potrzebną do wygodnej interakcji społecznej z robotem.  

3. Nauka. Wyobraź sobie robota, którego można zaprogramować, po prostu obserwując człowieka, lub  

robot mógłby się uczyć, po prostu wielokrotnie próbując samodzielnie wykonać nowe zadanie. Albo że 

robot eksperymentował z zadaniem metodą prób i błędów, aby wygenerować nowe rozwiązanie. 

Robotyka AI to nauka o różnych rodzajach uczenia się oraz o tym, jak uczenie się może być zastosowane 

do różnych funkcji. 

4. Planowanie i rozwiązywanie problemów. Inteligencja wiąże się ze zdolnością planowania działań 

potrzebnych do osiągnięcia celu i rozwiązywania problemów, gdy te plany zawiodą. Jedna z bajek z 

wczesnego dzieciństwa, Trzy świnki i wielki, zły wilk, opowiada o dwóch nieinteligentnych świnkach, 

które nie planują z wyprzedzeniem oraz inteligentnej świnki, która jest w stanie rozwiązać problem 

awarii domów jego braci, a także wygenerować nowy plan na nieprzyjemną śmierć wilka. Robotyka AI 

opiera się na planowaniu i rozwiązywaniu problemów, aby poradzić sobie z nieprzewidywalnością 

rzeczywistego świata.  

5. Wnioskowanie. Wnioskowanie to generowanie odpowiedzi, gdy nie ma pełnej informacji. Rozważ 

planetarny łazik patrzący na ciemny obszar na ziemi. Jego dalmierz jest zepsuty, a wszystko, co 

pozostało, to kamera i świetny system sztucznej inteligencji. Załóżmy, że informacji o głębokości nie 

można pobrać z aparatu. Czy ciemny region to kanion? Czy to cień? Łazik będzie musiał użyć 

wnioskowania, aby aktywnie lub pasywnie rozróżnić, czym jest ciemny obszar (np. kopnąć skałę w 

ciemny obszar w porównaniu z powodem, dla którego nie ma w pobliżu niczego, co mogłoby stworzyć 

ten cień). Techniki robotyki AI coraz częściej angażują się we wnioskowanie.  

6. Szukaj. Wyszukiwanie niekoniecznie oznacza przeszukiwanie dużej przestrzeni fizycznej w celu 

znalezienia przedmiotu. W terminologii AI wyszukiwanie oznacza wydajne badanie reprezentacji 

wiedzy o problemie (zwanej „przestrzenią wyszukiwania”) w celu znalezienia odpowiedzi. Deep Blue, 

komputer, który pokonał mistrza World Chess Garry&prime;ego Kasparowa, wygrał, przeszukując 

prawie wszystkie możliwe kombinacje ruchów, aby znaleźć najlepszy wybór. Prawidłowe ruchy w 

szachach, biorąc pod uwagę aktualny stan szachownicy, tworzyły pole poszukiwań. Eksploracja danych 

lub Big Data to forma wyszukiwania. Robotyka AI wykorzystuje algorytmy wyszukiwania do 

generowania optymalnych rozwiązań w nawigacji lub wyszukiwania reprezentacji wiedzy.  

7. Widzenie. Widenie jest prawdopodobnie najcenniejszym zmysłem, jaki mają ludzie. Badania 

przeprowadzone przez psychologa z Harvardu, Stevena Kosslyna, sugerują, że wiele ludzkich 

możliwości rozwiązywania problemów wynika z umiejętności wizualnego symulowania efektów 

działań w naszej głowie. W związku z tym naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją pracowali nad 

tworzeniem systemów wizyjnych zarówno w celu poprawy działań robotów, jak i uzupełnienia innych 

prac w zakresie ogólnej inteligencji maszyn. Robotyka AI w dużej mierze opiera się na wizji 

komputerowej do interpretacji danych wideo, a także na kamerach RGB-D, takich jak Microsoft Kinect. 

 



Kuszące jest założenie, że historia AI Robotics to opowieść o tym, jak postępy w AI ulepszyły robotykę. 

Ale tak nie jest. Pod wieloma względami robotyka odegrała kluczową rolę w rozwoju sztucznej 

inteligencji. Przełom w metodach planowania problemów badań operacyjnych nastąpił po przejściu 

paradygmatu na reaktywność w robotyce pod koniec lat 80. XX wieku, które pokazało, jak 

nieprzewidywalne zmiany w środowisku można faktycznie wykorzystać do uproszczenia 

programowania. Wiele wyszukiwarek w sieci WWW wykorzystuje techniki opracowane dla robotyki. 

To, że termin „robot” jest używany w odniesieniu do nieznośnych agentów oprogramowania, które 

przemierzają sieć, bezpośrednio odzwierciedla robotyczne dziedzictwo tych systemów sztucznej 

inteligencji. 

Streszczenie 

Ta część odpowiada na sześć najczęściej zadawanych pytań dotyczących robotów i sztucznej 

inteligencji. Najbardziej podstawowe pytanie brzmi: Co to jest robot? Robot to fizycznie umiejscowiony 

agent, który jest bytem, który potrafi wyczuwać i oddziaływać na swoje środowisko operacyjne. 

Zrozumienie, czym jest robot, przygotowuje grunt pod odpowiedź: Czym jest inteligentny robot? 

Inteligentny robot to zarówno fizycznie zlokalizowany agent, który potrafi wyczuwać i działać na swoje 

środowisko operacyjne, jak i inteligentny agent, który potrafi wyczuwać i działać, aby zmaksymalizować 

swoje szanse na sukces. Fizyczność robota rodzi pytanie: jakie są elementy robota? Ogólnie rzecz 

biorąc, robot składa się z pięciu typów części: efektorów, percepcji, kontroli, komunikacji i mocy. Te 

części luźno odpowiadają rękom i nogom; pięć zmysłów; centralny układ nerwowy; umiejętność 

wydawania i interpretowania dźwięków, gestów i pokazów społecznych; i układ pokarmowy u zwierząt. 

Jakie są rodzaje inteligentnych robotów? Inteligentne roboty są często klasyfikowane według 

środowiska operacyjnego, w którym robot działa: ziemia, powietrze lub woda. Uzupełnieniem pytania 

o to, co składa się na inteligentnego robota, jest kwestia motywacji: do czego służą inteligentne roboty? 

Roboty są używane z czterech powodów: zastępują lub zastępują ludzi do zadań, które są brudne, 

niebezpieczne lub nudne; aby umożliwić ludziom projekcję w odległym środowisku, aby mogli 

wyczuwać lub działać w czasie rzeczywistym na odległość, pomagać ludziom, na przykład w opiece nad 

osobami starszymi, i bawić ludzi poprzez rozwijający się sektor rozrywki. Omówiono, dlaczego 

inteligencja jest potrzebna, wprowadzając siedem kluczowych obszarów sztucznej inteligencji 

(reprezentacja wiedzy, rozumienie języka naturalnego, uczenie się, planowanie i rozwiązywanie 

problemów, wnioskowanie, wyszukiwanie i wizja) oraz sposób, w jaki przyczyniają się one do 

inteligentnego agenta. Każdy z tych obszarów stanowi odrębną dziedzinę w ramach sztucznej 

inteligencji i przyczynia się do inteligencji. 



Krótka historia robotyki AI 

Ta część zawiera krótką historię robotyki. Zrozumienie historii robotyki pomaga przygotować grunt pod 

zdefiniowanie różnic między automatyzacją a autonomią w następnym rozdziale. Odnosi się również 

do kwestii, dlaczego robota czasami traktuje się jako narzędzie, czasami jako niezależnego agenta 

zdolnego realizować swój własny program, a czasami jako członka zespołu, podobnego do zwierzęcia 

usługowego lub psa pasterskiego. Jednym ze sposobów patrzenia na roboty jest spojrzenie wstecz na 

wczesne lata 60., kiedy na ewolucyjnej ścieżce między inżynierią a sztuczną inteligencją rozwiało się 

rozwidlenie. Zastosowano podejścia inżynieryjne do tworzenia lepszych narzędzi, albo narzędzi 

sprzętowych dla przemysłu jądrowego; „narzędzia z naprawdę długimi uchwytami”, takie jak zdalnie 

sterowane drony; lub narzędzia do produkcji, które poruszały się w ograniczonym regionie, ale poza 

tym były podobne do automatycznego tkania opracowanego w XIX wieku. Podejścia oparte na 

sztucznej inteligencji zastosowano w dziedzinach, które wymagały adaptacyjnych, nienadzorowanych 

robotów mobilnych, co doprowadziło do powstania idei robotów jako agentów. Dziś roboty 

doświadczają kolejnej zmiany, polegającej na uznaniu ich za wspólne systemy kognitywne, które są 

bardziej naturalne i łatwiejsze w obsłudze dla ludzi. 

Roboty jako narzędzia, agenci lub wspólne systemy poznawcze 

Historycznie projektanci zakładali, że roboty są albo narzędziami, agentami, albo wspólnymi systemami 

kognitywnymi. Te wstępne założenia mają wpływ na to, czy wykorzystywana jest sztuczna inteligencja.  

NARZĘDZIE 

Robot jest często traktowany jako narzędzie, czyli urządzenie, które może wykonywać określone, 

często bardzo ograniczone lub wyspecjalizowane funkcje. Robot spawalniczy to przykład robota jako 

narzędzia. Jest to istota fizycznie usytuowana w świecie, ale nieprzystosowująca się do zmian w 

świecie. Części do zgrzewania prezentowane są w precyzyjnych konfiguracjach. W przeciwnym razie 

robot nie będzie działał dobrze - podobnie jak użycie niewłaściwego śrubokręta może uszkodzić śrubę 

lub nie uda się jej dokręcić. Proces projektowania koncentruje się na tym, jak zoptymalizować robota 

do wykonywania określonej funkcji, podobnie jak śrubokręt jest zoptymalizowany do wkręcania śrub i 

młotków do wbijania gwoździ. Proces często obejmuje projektowanie części i osprzętu do mocowania 

części, aby ułatwić robotowi. W przypadku projektowania narzędzi sztuczna inteligencja jest często 

uważana za zbędną.  

AGENT 

Przeciwieństwem traktowania robota jako narzędzia jest traktowanie go jako agenta. Część 1 zawierała 

już definicję agenta jako podmiotu, który może wyczuwać i wprowadzać zmiany w świecie, przy czym 

roboty i ludzie są fizycznie usytuowanymi agentami w porównaniu z tymi, którzy pracują w symulacji 

lub w sieci WWW. Robot odkurzający to przykład inteligentnego, fizycznie usytuowanego agenta. W 

tym przypadku agent robota jako własne cele (odkurzanie), które sam realizuje. Agent sam 

dostosowuje się do sytuacji; odkurzacz pracuje w różnych rozmiarach i konfiguracjach pomieszczeń. W 

przeciwieństwie do tego, narzędzie może być przystosowane do nowych sytuacji, takich jak rękojeść 

śrubokręta używana do wbijania gwoździa, ale narzędzie nie pomyślało o adaptacji, a adaptacja jest 

generalnie nieoptymalna. Pogląd agencji na roboty został wzmocniony przez filmy science fiction, w 

których roboty wyglądają i zachowują się jak rówieśnicy dla ludzi. Proces projektowania agenta 

koncentruje się na interakcji agenta ze światem, w szczególności poprzez wykrywanie i planowanie, 

oraz na tym, jak może dostosować się do nowych, ale często podobnych zadań lub sytuacji. W efekcie 

sztuczna inteligencja służy do zapewnienia potrzebnej funkcjonalności.  



WSPÓLNY SYSTEM POZNAWCZY 

ZESPÓŁ MIESZANY 

Nowsze podejście, wspólne systemy kognitywne, traktuje robota jako część zespołu człowiek-maszyna, 

w którym inteligencja jest synergistyczna, wynikająca z wkładu każdego agenta. Zespół składa się z co 

najmniej jednego robota i jednego człowieka i jest często nazywany zespołem mieszanym, ponieważ 

jest to mieszanka agentów ludzi i robotów. Samojezdne samochody, w których osoba włącza i wyłącza 

jazdę, jest przykładem wspólnego systemu poznawczego. Roboty rozrywkowe to przykłady zespołów 

mieszanych, podobnie jak roboty do telepracy. Proces projektowania koncentruje się na tym, jak 

agenci będą ze sobą współpracować i koordynować, aby osiągnąć cele zespołu. Zamiast traktować 

roboty jako równorzędnych agentów z własnym całkowicie niezależnym planem, wspólne systemy 

kognitywne traktują roboty jako pomocników, takich jak zwierzęta towarzyszące lub psy pasterskie. 

We wspólnych projektach systemów kognitywnych wykorzystuje się sztuczną inteligencję wraz z 

zasadami interakcji człowieka z robotem do tworzenia robotów, które mogą być wystarczająco 

inteligentne, aby być dobrymi członkami zespołu. 

II wojna światowa i przemysł jądrowy 

Robotyka ma swoje korzenie w historii innowacji inżynieryjnych i potrzeb społecznych, w tym ulepszeń 

w sposobie sterowania maszynami i chęci, aby maszyny wykonywały zadania, które narażają 

pracowników na ryzyko. Prawdopodobnie największym impulsem dla robotyki była II wojna światowa 

i przemysł jądrowy, w którym projektanci myśleli o robotach jako narzędziach. W 1942 roku Stany 

Zjednoczone rozpoczęły ściśle tajny Projekt Manhattan, aby zbudować bombę atomową. Teoria 

zbudowania bomby atomowej istniała w kręgach akademickich od wielu lat. Przywódcy wojskowi obu 

stron z czasów II wojny światowej wierzyli, że zwycięzcą będzie strona, która zdoła zbudować pierwsze 

urządzenie nuklearne: alianckie mocarstwa dowodzone przez USA lub państwa Osi dowodzone przez 

nazistowskie Niemcy. Jednym z pierwszych problemów, na jakie natknęli się naukowcy i inżynierowie, 

była obsługa i przetwarzanie materiałów radioaktywnych, w tym uranu i plutonu, w dużych ilościach. 

Chociaż ogrom niebezpieczeństw związanych z pracą z materiałami jądrowymi nie był wtedy dobrze 

rozumiany, cały zaangażowany personel wiedział, że istnieje ryzyko dla zdrowia. Jednym z pierwszych 

rozwiązań zmniejszających to ryzyko był schowek na rękawiczki. Materiał jądrowy umieszczono w 

szklanym pudełku. Robotnicy stali (lub siedzieli) za osłoną ze szkła ołowiowego i wkładali ręce w grube 

gumowane rękawiczki. Dzięki temu pracownicy mogli zobaczyć, co robią i wykonać prawie każde 

zadanie, które mogli wykonać bez rękawiczek.  

TELEMANIPULATORA 

Nie było to jednak rozwiązanie do przyjęcia w przypadku materiałów wysoce radioaktywnych i 

konieczne było opracowanie mechanizmów pełniejszej izolacji materiałów jądrowych od ludzi. Jednym 

z takich mechanizmów był odbijający siłę telemanipulator, wyrafinowane połączenie mechaniczne, 

które przekładało ruchy na jednym końcu mechanizmu na ruchy na drugim końcu. Pracownicy 

nuklearni wkładali ręce do (lub wokół) telemanipulatora i poruszali nim, obserwując pokaz tego, co 

robił drugi koniec ramienia w celi przechowawczej. Telemanipulatory są w zasadzie podobne do 

rękawic energetycznych używanych obecnie w grach komputerowych, ale były znacznie trudniejsze w 

użyciu. Technologia mechaniczna tamtych czasów nie pozwalała na idealne odwzorowanie ruchów 

dłoni i ramion na ramieniu robota. Często operatorzy musieli wykonywać nieintuicyjne i niezręczne 

ruchy rękami, aby ramię robota wykonało krytyczną manipulację - bardzo podobnie do pracy przed 

lustrem. Podobnie, telemanipulatory miały trudności z zapewnieniem sprzężenia zwrotnego siły, więc 

operatorzy nie byli w stanie wyczuć, jak mocno chwytak trzyma przedmiot. Brak naturalności w 

sterowaniu ramieniem (obecnie określanym jako słaby interfejs człowiek-maszyna) oznaczał, że nawet 



proste zadania mogą zająć dużo czasu. Operatorzy mogą potrzebować lat praktyki, aby osiągnąć punkt, 

w którym mogliby wykonać zadanie za pomocą telemanipulatora tak szybko, jak mogliby to zrobić 

własnymi rękami.  

TELEFAKTOR 

TELEOPERATORA 

WALDO 

Gdy pole telemanipulacji rosło i zostało zaadoptowane do operacji kosmicznych, zrobotyzowana część 

systemu została nazwana telefaktorem, a osoba obsługująca system teleoperatorem. Telefaktor 

pozostaje jednak terminem specjalistycznym, rzadko używanym w ogólnej praktyce. Zamiast tego 

przemysł jądrowy zaczął odnosić się do telemanipulatorów i wszelkich telefaktorów jako waldo po 

opowiadaniu science fiction o teleoperacji Roberta Heinleina. Po II wojnie światowej wiele innych 

krajów zainteresowało się produkcją broni jądrowej i wykorzystaniem energii jądrowej jako zamiennika 

paliw kopalnych w elektrowniach. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki również przystąpiły do 

wyścigu zbrojeń nuklearnych. Konieczność masowej produkcji broni jądrowej i wspierania pokojowego 

wykorzystania energii jądrowej wywierała presję na inżynierów, aby zaprojektowali ramiona robotów, 

które byłyby łatwiejsze do kontrolowania niż telemanipulatory. Maszyny, które bardziej przypominały 

i zachowywały się jak roboty produkcyjne, zaczęły się pojawiać, głównie dzięki postępom w teorii 

sterowania.  

CYBERNETYKA 

Po II wojnie światowej pionierskie prace Norberta Wienera pozwoliły inżynierom na dokładne 

sterowanie urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi za pomocą cybernetyki. Cybernetyka 

pierwotnie oznaczała badanie i tworzenie automatycznych systemów kontroli zwierząt i maszyn, ale 

termin ten został zastosowany do obwodów elektrycznych, logiki matematycznej i innych tematów, 

które „puryści” uważają za zbyt odległe od pierwotnej koncepcji. Cybernetyka była próbą przeniesienia 

robotów poza granice prostych narzędzi w sferę agentów. 

Manipulatory przemysłowe 

Sukcesy z przynajmniej częściową automatyzacją przemysłu jądrowego oznaczały również, że 

technologia była dostępna do innych zastosowań, zwłaszcza do produkcji ogólnej. Ramiona robotów 

zaczęły być wprowadzane do przemysłu w 1956 r. przez Unimation (chociaż dopiero w 1972 r. firma 

osiągnęła zysk), nazywa zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV), chociaż ostatnio ten termin 

wyszedł z użycia. Manipulatory przemysłowe są zazwyczaj projektowane jako narzędzia, a nie środki.  

MANIPULATOR PRZEMYSŁOWY 

Manipulator przemysłowy, parafrazując definicję Robot Institute of America, to programowalny i 

wielofunkcyjny mechanizm przeznaczony do przenoszenia materiałów, części, narzędzi lub 

specjalistycznych urządzeń. W projektowaniu manipulatorów przemysłowych kładzie się nacisk na 

możliwość wielokrotnego wykonywania zadania z dużą dokładnością i szybkością. Aby były 

wielofunkcyjne, wiele manipulatorów ma wiele stopni swobody. Ramię człowieka ma trzy stawy (bark, 

łokieć i nadgarstek), z których dwa są złożone (ramię i nadgarstek), dając sześć stopni swobody. 

Kluczem do sukcesu w przemyśle w XX wieku była precyzja i powtarzalność na linii montażowej do 

produkcji masowej; w efekcie inżynierowie przemysłowi chcieli zautomatyzować miejsce pracy. Po 

zaprogramowaniu ramienia robota miało ono działać przez tygodnie i miesiące przy niewielkich 

czynnościach konserwacyjnych. W rezultacie nacisk położono na mechaniczne aspekty robota, aby 



zapewnić precyzję i powtarzalność oraz metody, aby robot mógł poruszać się precyzyjnie i 

powtarzalnie, wystarczająco szybko, aby osiągnąć zysk. Ponieważ linie montażowe zostały 

zaprojektowane do masowej produkcji określonego produktu, robot nie musiał być w stanie zauważyć 

żadnych problemów. Standardy masowej produkcji sprawiły, że bardziej ekonomiczne stało się 

opracowanie mechanizmów, które zapewniały, że części znajdowały się we właściwym miejscu. Robot 

do automatyzacji może w zasadzie być ślepy i bezsensowny. Teoria sterowania jest niezwykle ważna w 

manipulatorach przemysłowych. Szybkie poruszanie dużym narzędziem, takim jak pistolet 

spawalniczy, wprowadza ciekawe problemy. Jednym ze szczególnie ważnych problemów jest sytuacja, 

w której sterownik powinien zacząć zwalniać uchwyt spawalniczy tak, aby zatrzymał się we właściwym 

miejscu bez przesterowania i kolizji ze spawaną częścią. Również ruch oscylacyjny na ogół jest 

niepożądany. Innym ciekawym problemem jest konfiguracja złącza. Jeśli ramię robota ma stawy 

nadgarstków, łokci i barków jak człowiek, istnieją nadmiarowe stopnie swobody, co oznacza, że istnieje 

wiele sposobów poruszania stawami, które wykonują ten sam ruch. Który z nich jest lepszy, 

skuteczniejszy i mniej obciążający mechanizmy stawowe?  

KONTROLA BALISTYCZNA 

KONTROLA OTWARTEJ PĘTLI 

Warto zauważyć, że założono, że większość kontroli manipulatorów to kontrola balistyczna lub 

kontrola w otwartej pętli. W kontroli balistycznej trajektoria położenia i profil prędkości są obliczane 

raz, a następnie wykonuje je ramię. Nie ma korekt „w locie”, ponieważ pocisk balistyczny nie 

wprowadza żadnych korekt kursu. Aby wykonać precyzyjne zadanie z kontrolą balistyczną, wszystko 

dotyczące urządzenia, w tym sposób jego działania, musi zostać zamodelowane i uwzględnione w 

obliczeniach.  

STEROWANIE W ZAMKNIĘTEJ PĘTLI 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE 

Przeciwieństwem kontroli balistycznej jest kontrola w zamkniętej pętli, w której błąd między celem a 

aktualną pozycją jest odnotowywany przez czujnik(i), a nowa trajektoria i profil są obliczane i 

wykonywane, a następnie modyfikowane przy następnej aktualizacji i tak dalej . Wczesne sterowanie 

w pętli zamkniętej wymaga zewnętrznych czujników, które dostarczają sygnał błędu lub informację 

zwrotną. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli znane są właściwości konstrukcyjne ramienia robota i jego ładunku, 

można odpowiedzieć na te pytania i opracować program. W praktyce teoria sterowania jest złożona. 

Dynamikę (jak mechanizm porusza się i odkształca) i kinematykę (jak połączone są elementy 

mechanizmu) systemu muszą być obliczane dla każdego złącza robota. Następnie te ruchy mogą być 

iteracyjnie propagowane do następnego stawu. Propagowanie ruchów wymaga czasochłonnej 

obliczeniowo zmiany układów współrzędnych z jednego stawu do drugiego. Transformacje 

współrzędnych często mają osobliwości obliczeniowe, powodując, że równania generują 

niedozwolone dzielenie przez zero. Ręczne określenie transformacji współrzędnych i zidentyfikowanie 

osobliwości w celu przeprogramowania manipulatora do nowego zadania może zająć programiście 

tygodnie.  

PANEL UCZENIA 

Jednym z uproszczonych rozwiązań złożoności obliczeniowej jest uczynienie robota sztywnym przy 

żądanych prędkościach, zmniejszając w ten sposób udział składników dynamiki. Eliminuje to 

konieczność obliczania warunków przekroczenia i oscylacji. Jednak robota często usztywnia się, 

dodając więcej materiału, a tym samym czyniąc go cięższym. W rezultacie nie jest niczym niezwykłym, 



że robot o wadze 2000 kg jest w stanie obsłużyć tylko 200 kg ładunku. Innym uproszczonym 

rozwiązaniem jest unikanie obliczeń dynamiki i kinematyki, a zamiast tego, aby programista używał 

panelu uczenia. Używając pilota uczenia (który często wygląda jak joystick lub konsola do gier 

komputerowych), programista prowadzi robota przez żądany zestaw ruchów. Robot zapamiętuje te 

ruchy i tworzy z nich program. Zawieszki do nauki nie zmniejszają niebezpieczeństwa pracy z 

urządzeniem o wadze 2000 kg. Wielu programistów musi kierować robotem do wykonywania 

delikatnych zadań i musi się do niego zbliżyć, aby zobaczyć, co robot powinien zrobić dalej. Naraża to 

programistę na ryzyko uderzenia przez robota w przypadku trafienia w punkt osobliwości w 

konfiguracji połączenia lub jeśli programista popełni błąd w kierowaniu ruchem. Nie chcesz mieć głowy 

obok ramienia robota o wadze 2000 kg, jeśli nagle się kręci!  

AUTOMATYCZNE POJAZDY PROWADZONE 

Pojazdy sterowane automatycznie lub AGV mają być możliwie najbardziej elastycznym systemem 

przenośników: przenośnikiem, który nie wymaga ciągłej taśmy ani stołu rolkowego. Idealnie byłoby, 

gdyby AGV był w stanie podnieść kosz z częściami lub wyprodukowanymi przedmiotami i dostarczyć je 

w razie potrzeby. Na przykład AGV może otrzymać pojemnik zawierający zmontowany silnik. Mógł 

następnie automatycznie dostarczyć go przez halę produkcyjną do miejsca montażu samochodu, gdzie 

potrzebny był silnik. Gdy robot wraca, może zostać przekierowany przez centralny komputer i 

poinstruowany, aby podnieść wadliwą część i zabrać ją do innego obszaru w celu naprawy. Jednak 

nawigacja jest złożona. Pojazd AGV musi wiedzieć, gdzie się znajduje, zaplanować ścieżkę z bieżącej 

lokalizacji do docelowego miejsca przeznaczenia i unikać kolizji z ludźmi, innymi pojazdami AGV oraz 

pracownikami utrzymania ruchu i narzędziami zaśmiecającymi halę produkcyjną. Nawigacja okazała się 

zbyt trudna do niezawodnego wykonania, zwłaszcza w przypadku fabryk z nierównym oświetleniem 

(co zakłóca widzenie) i dużą ilością metalu (co zakłóca działanie sterowników radiowych oraz 

pokładowego radaru i sonaru). Różne rozwiązania skupiły się na stworzeniu szlaku, którym mógł 

podążać AGV. Jedną z metod było zakopanie drutu magnetycznego w podłodze, aby AGV mógł go 

wykryć. Niestety zmiana toru jazdy AGV wymagała rozerwania betonowej podłogi. Nie pomogło to w 

zaspokojeniu potrzeb elastyczności nowoczesnej produkcji. Inną metodą było nałożenie paska taśmy 

fotochemicznej, aby pojazd jechał za nim. Pasek był niestety podatny zarówno na noszenie, jak i na 

wandalizm ze strony niezadowolonych pracowników. Niezależnie od metody prowadzenia, ostatecznie 

najprostszym sposobem na udaremnienie AGV było umieszczenie czegoś na jego drodze. Gdyby AGV 

nie miał czujników zasięgu, nie byłby w stanie wykryć drogiego sprzętu celowo postawionego na jego 

drodze ani osoby stojącej na jego drodze. Kilka kosztownych kolizji zwykle prowadziło do usunięcia 

AGV. Gdyby AGV miał czujniki zasięgu, zatrzymałby się na wszystko. Dobrze umieszczone pudełko na 

lunch może blokować AGV na wiele godzin, dopóki kierownik nie zauważy, co się dzieje. Co gorsza, z 

punktu widzenia niezadowolonego pracownika, wiele pojazdów AGV wydaje głośny dźwięk, wskazując, 

że ścieżka została zablokowana. Wyobraź sobie, że ciągle musisz zdejmować pudełka na drugie 

śniadanie z drogi głupiej maszyny, która wydaje nieprzyjemne dźwięki syreny.  

LUDDYCI 

Od początku roboty w miejscu pracy wywołały strach. Wielu ludzkich pracowników czuło się 

zagrożonych potencjalną utratą pracy, mimo że te zmechanizowane były często podrzędne lub 

niebezpieczne. Spadek był podobny do żakardowego zmechanizowanego krosna tkackiego podczas 

rewolucji przemysłowej. Przed rewolucją przemysłową w Wielkiej Brytanii wełna była tkana przez 

jednostki w ich domach lub w kolektywach jako chałupnictwo. Mechanizacja procesu tkania zmieniła 

zawody związane z tkactwem i status tkacza (to już nie była umiejętność) oraz wymagała od ludzi pracy 

w scentralizowanej lokalizacji (np. wypowiedzenie telepracy). Tkacze, zwani luddytami na cześć ich 

przywódcy Neda Ludda, próbowali organizować i niszczyć krosna i młyny. Po eskalacji przemocy w 1812 



r., uchwalono przepisy mające na celu położenie kresu przemocy wśród pracowników i ochronę fabryk. 

Zbuntowani robotnicy byli prześladowani. Chociaż ruch luddytów mógł być motywowany kwestią 

jakości życia, termin ten jest często stosowany do każdego, kto z jakiegokolwiek powodu sprzeciwia się 

technologii lub „postępowi”. Pojawił się sprzeciw wobec robotów, choć nie tak gwałtownie. Inżynier 

poinformował, że pierwszego dnia wózek HelpMate Robotics został użyty w szpitalu i został zepchnięty 

ze schodów. Przyszłe modele zostały zmodyfikowane, aby mieć pewne mechanizmy zapobiegające 

złośliwym działaniom.  

CZARNA FABRYKA 

Pomimo pojawiającego się efektu luddytów, inżynierowie przemysłowi w potęgach gospodarczych 

zaczęli pracować dla czarnej fabryki w latach 80. XX wieku. Czarna fabryka to fabryka, w której nie ma 

włączonych świateł, ponieważ nie ma pracowników. Oczekiwano, że komputery i roboty umożliwią 

pełną automatyzację procesów produkcyjnych, a kursy „Computer-Integrated Manufacturing 

Systems” stały się popularne w szkołach inżynierskich. Ale dwa nieoczekiwane trendy osłabiły roboty 

przemysłowe w sposób, w jaki nie mógł tego zrobić ruch Luddytów. Po pierwsze, inżynierowie 

przemysłowi nie mieli doświadczenia w projektowaniu zakładów produkcyjnych z wykorzystaniem 

robotów. Często manipulatory przemysłowe były stosowane do niewłaściwych zastosowań. Jednym z 

najbardziej żenujących przykładów była fabryka drukarek IBM Lexington. Zakład został zbudowany z 

wysokim stopniem automatyzacji, a projektanci napisali wiele artykułów na temat egzotycznej 

technologii robotów, którą sprytnie zaprojektowali. Niestety, IBM rażąco przeszacował rynek drukarek 

i fabryka była w większości bezczynna. Chociaż awaria zakładu nie była winą robotyki per se, 

spowodowała, że wielu producentów negatywnie oceniło automatyzację w ogóle. Drugim trendem 

była zmieniająca się gospodarka światowa. Klienci domagali się „masowej personalizacji”. Zarabiali na 

tym producenci, którzy mogli wykonać krótkie serie produktu dopasowanego do każdego klienta na 

dużą skalę. (Masowe dostosowywanie jest również określane jako „zwinna produkcja”). Jednak brak 

zdolności adaptacyjnych i trudności w programowaniu ramion robotów przemysłowych i zmianie 

ścieżek pojazdów AGV przeszkadzały w szybkim przezbrajaniu. Brak zdolności adaptacyjnych, w 

połączeniu z obawami o bezpieczeństwo pracowników i efektem luddytów, zniechęcał firmy do 

inwestowania w roboty przez większość lat dziewięćdziesiątych. Podczas gdy ścieżka manipulatorów 

przemysłowych rozpoczęła się od robotów jako narzędzi, teraz przechodzi do robotów jako agentów. 

Kiva Systems zrewolucjonizował AGV pod koniec 2000 roku, traktując pojazdy AGV jako rozproszonych 

agentów koordynowane przez scentralizowanego agenta oprogramowania. Podejście Kiva Systems 

wykroczyło poza nawigację robotem; zamiast tego system centralny planował, gdzie należy przynosić 

materiały, i dowiadywał się, jakie materiały były używane częściej i musiały być przechowywane w 

pamięci podręcznej robotów umieszczonych bliżej miejsca montażu. Później Kiva Systems została 

kupiona przez Amazon, jednego z jego pierwszych klientów. 

Roboty mobilne 

Ścieżka rozwoju robotów mobilnych od początku koncentrowała się na robotach jako agentach, a nie 

narzędziach. Podczas gdy rozwój manipulatorów przemysłowych i inżynieryjnego podejścia do robotyki 

można w pewnym stopniu przypisać wyścigowi zbrojeń nuklearnych, można powiedzieć, że rozwój 

podejścia AI rozpoczął się wraz z wyścigiem kosmicznym. 25 maja 1961 r., zachęcony sukcesem 

programu kosmicznego Sputnik Związku Radzieckiego, prezydent John F. Kennedy ogłosił, że do 1970 

r. Stany Zjednoczone wyślą człowieka na Księżyc. Chodzenie po Księżycu było tylko jednym z aspektów 

rozwoju kosmosu badanie. Pojawiły się obawy dotyczące utworzenia przez Sowietów baz wojskowych 

na Księżycu i Marsie oraz ekonomicznej eksploatacji zasobów planetarnych. W tamtym czasie 

oczekiwano, że nastąpi opóźnienie prawie dekady, zanim ludzie z USA wylądują na Księżycu. A nawet 

wtedy najprawdopodobniej byłoby to z eksperymentalnym statkiem kosmicznym, stwarzającym 



zagrożenie dla ludzkich astronautów. Ale jeśli nie poczyniono postępów w materiałach, większość 

skafandrów kosmicznych utrudniłaby astronautom wykonywanie nawet błahych zadań. Możliwym 

rozwiązaniem były łaziki planetarne, które mogłyby zastąpić astronautę lub pomóc. Oczywiście 

technologia łazików miała ograniczenia. Z powodu opóźnień czasowych człowiek nie byłby w stanie 

bezpiecznie kontrolować łazika przez notorycznie słabe łącza radiowe tamtych czasów, nawet jeśli łazik 

poruszałby się bardzo wolno. Dlatego pożądane byłoby posiadanie robota, który byłby autonomiczny. 

Jedną z opcji byłoby wylądowanie robotów mobilnych na planecie, przeprowadzenie wstępnych 

eksploracji, przeprowadzenie testów i tak dalej, a następnie przekazanie wyników drogą radiową. Te 

zautomatyzowane łaziki planetarne miałyby w idealnym przypadku wysoki stopień autonomii, 

podobnie jak wyszkolony pies. Robot otrzymywałby polecenia z Ziemi, aby zbadać określony region. 

Omijał głazy, nie wpadał do kanionów i nie przemierzał stromych zboczy bez przewracania się. Robot 

może być nawet wystarczająco inteligentny, aby regulować własne dostawy energii, na przykład 

zapewniając mu osłonę podczas nocy na planecie i przerywając to, co robi, i ustawiając się do 

ładowania baterii słonecznych. Człowiek może nawet mówić do niego w normalny sposób i wydawać 

mu polecenia. Doprowadzenie robota mobilnego do poziomu wyszkolonego psa od razu przyniosło 

nowe problemy. Samo poruszanie się robota mobilnego może zmienić stan świata - na przykład 

powodując osuwanie się skał w dół. Zastanów się, że jeśli astronauta ma trudności ze znalezieniem 

bezpiecznego miejsca parkingowego na Księżycu, o ile trudniejsze byłoby dla łazika wykonanie tego 

samego zadania samodzielnie. Co więcej, autonomiczny łazik nie miałby nikogo, kto by go uratował, 

gdyby popełnił błąd. Rozważ wpływ niepewnych lub niepełnych informacji na osiągi łazika, który nie 

miał żadnej formy pokładowej sztucznej inteligencji. Jeśli robot poruszał się w oparciu o mapę pobraną 

z teleskopu lub napowietrznego modułu dowodzenia, mapa nadal mogła zawierać błędy lub być w złej 

rozdzielczości, aby dostrzec pewne zagrożenia. Aby skutecznie nawigować, robot musi wyczuwać stan 

świata i obliczać swoją ścieżkę na podstawie nowych danych lub ryzykować zderzeniem ze skałą lub 

wpadnięciem do dziury. Co by było, gdyby robot się zepsuł lub wydarzyło się coś zupełnie 

nieoczekiwanego lub wszystkie założenia dotyczące planety były błędne? W idealnym przypadku robot 

powinien być w stanie zdiagnozować problem, określić obejście lub alternatywę i spróbować 

kontynuować swoje zadanie. Roboty początkowo wydawały się tymczasowym rozwiązaniem do 

umieszczania ludzi w kosmosie, ale szybko stały się bardziej skomplikowane. Najwyraźniej 

opracowanie łazika planetarnego i innych robotów kosmicznych będzie wymagało skoncentrowanego, 

długoterminowego wysiłku. Agencje w USA, takie jak NASA&prime;s Jet Propulsion Laboratory (JPL) w 

Pasadenie w Kalifornii, otrzymały zadanie opracowania technologii robotycznej, która byłaby 

potrzebna do przygotowania drogi dla astronautów w kosmosie. Agencje te były w stanie wykorzystać 

wyniki konferencji w Dartmouth. Konferencja w Dartmouth była zgromadzeniem zorganizowanym 

przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) w 1955 roku, skupiającym 

wybitnych naukowców pracujących z komputerami lub nad teoretycznymi podstawami komputerów. 

DARPA była zainteresowana tym, jakie są potencjalne zastosowania komputerów. Jednym z rezultatów 

konferencji był termin „sztuczna inteligencja”; uczestniczący naukowcy wierzyli, że komputery mogą 

stać się wystarczająco potężne, aby rozumieć ludzką mowę i powielać ludzkie rozumowanie. To z kolei 

sugerowało, że komputery mogą naśladować możliwości zwierząt i ludzi w stopniu wystarczającym, 

aby umożliwić planetarnemu łazikowi przetrwanie przez długie okresy dzięki prostym instrukcjom z 

Ziemi. W pośrednim wyniku potrzeby zbieżności robotyki z możliwością sztucznej inteligencji, program 

kosmiczny stał się jednym z pierwszych orędowników rozwoju sztucznej inteligencji dla robotyki. NASA 

przedstawiła również pogląd, że roboty AI będą mobilne, a nie przykręcone do hali produkcyjnej oraz 

że roboty AI będą musiały być w stanie zintegrować wszystkie formy AI (rozumienie mowy, planowanie, 

rozumowanie, reprezentowanie świata, uczenie się) w jednym programie - zniechęcające zadanie, 

które nie zostało jeszcze zrealizowane.  



SHAKEY 

Pierwszym robotem AI był Shakey, ufundowany przez DARPA. Shakey został zbudowany przez SRI,  

Stanford Research Institute, w latach 1967-1969 i pozostaje niezwykłą, wszechstronną wyprawą do 

fizycznie usytuowanej inteligencji. Używał cyklu „sens-plan-działanie”. Robotowi wyznaczono cel (np. 

przejdź do pokoju B) i lokalizację startową (np. pokój A). Następnie użyłby kamery telewizyjnej i 

sonarów, aby wyczuć świat, w tym przypadku duże pomieszczenie wypełnione dużymi, jaskrawo 

kolorowymi wielokątnymi przeszkodami. Obrazy byłyby analizowane przez komputer w celu 

zlokalizowania przeszkód i generowany byłby plan ścieżki ruchu, który przesunąłby robota do celu bez 

uderzania w przeszkody. Następnie robot poruszałby się o kilka stóp wzdłuż ścieżki, a następnie 

zatrzymywał się i powtarzał cykl wykrywania, planowania i działania. Cały proces poruszania się po 

pokoju może zająć wiele godzin. Robot zasłużył na swoją nazwę „Shakey”, ponieważ podskakiwał, gdy 

się poruszał, powodując, że duża antena radiowa na górze kołysała się w przód iw tył, a cały robot się 

trząsł. Robot Sojourner, który eksplorował Marsa od 5 lipca do 27 września 1997 r., dopóki nie przestał 

odpowiadać na polecenia radiowe, zaczął realizować wizję NASA dotyczącą łazików, która rozpoczęła 

się w latach 60. XX wieku, kiedy roboty przedstawiano jako rozwiązania tymczasowe do załogowej 

eksploracji. Chociaż Sojourner był często teleoperowany, potrafił nawigować bez interwencji do skały 

wybranej na zdjęciu. Robot określi, czy może czołgać się po skale na swojej drodze, czy też powinien 

się poruszać. Jednak nawigacja to tylko jeden z aspektów inteligencji, a Sojourner ilustruje, dlaczego 

rozwiązywanie problemów jest ważne. Kiedy otworzyły się płatki lądownika marsjańskiego 

zawierającego Sojournera, na drodze pojawiła się poduszka powietrzna. Rozwiązanie? Kontrolerzy 

naziemni wysłali komendy, aby cofnąć płatki i ponownie je otworzyć, uszkadzając poduszkę 

powietrzną. Ten rodzaj rozwiązywania problemów jest niezwykle trudny, biorąc pod uwagę obecne 

możliwości sztucznej inteligencji, chociaż sonda Deep Space One firmy NASA ma zaawansowane 

możliwości identyfikacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów. Mars Exploration Rovers, Spirit 

and Opportunity, przybyły na Marsa w 2004 roku i mają przewagę dzięki ulepszeniom sztucznej 

inteligencji. Opportunity, pozostały funkcjonalny robot, może wykonywać autonomiczne planowanie 

misji rozumienia obrazu, aby określić, jakie skały należy zbadać, jakie dane zebrać, a także wykonać 

planowanie ścieżki, aby przejść do skały i sięgnąć do ramienia w celu pobrania próbki.  

Odkurzacz iRobot Roomba stanowił kamień milowy w ciągłej komercjalizacji inteligentnych robotów, 

a także zapewnił opinii publicznej alternatywne spojrzenie na wygląd i działanie robotów. Początkowe 

inwestycje w roboty sprzątające były skierowane raczej do służb porządkowych, a nie do 

indywidualnego konsumenta. Roboty czyszczące były zazwyczaj platformami wielkości dużych wózków 

golfowych, które wykorzystywały tymczasowe punkty orientacyjne umieszczone na ścianach, aby 

robot mógł dokładnie określić swoją lokalizację, podobnie jak urządzenie GPS wykorzystujące sygnały 

satelitarne. Robot poruszałby się optymalnie tam i z powrotem przez korytarz lub foyer, odkurzając lub 

myjąc, tak jak robiłby to człowiek. Pracownicy ludzcy usuwali z drogi wszelkie śmietniki lub przeszkody, 

a następnie sprzątali poszczególne biura. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik rotacji w branży 

sprzątania, robotyzacja powinna być realną alternatywą. Jednak wczesne modele miały kilka dobrze 

nagłośnionych incydentów, w których robot uderzał w ścianę z powodu błędu w umieszczeniu punktu 

orientacyjnego lub pomiarze pomieszczenia. Robot był mobilny, ale niewystarczająco inteligentny, aby 

wyczuć ścianę lub zauważyć, że omija punkt orientacyjny. Badania zaczęły skupiać się na tym, jak 

dokładnie wyczuć cały pokój lub obszar i obliczyć optymalną ścieżkę do jego oczyszczenia. Postęp był 

utrudniony ze względu na rozmiar i koszt wprowadzenia do robota dokładnych czujników zasięgu, 

które kosztują ponad 100 000 USD za czujnik. Widzenie komputerowe nie było w stanie wiarygodnie 

wydobyć głębi z obrazów, chyba że oświetlenie było ograniczone. Roomba wykorzystała zasady ruchu 

robotów behawioralnych, które zostaną omówione w późniejszych rozdziałach, aby stworzyć robota, 

który wyczuwa ściany i przeszkody jak owad i zamiast planować ścieżkę, używa losowego wzorca ruchu, 



jak pasąca się koza. Oczekiwanie, że robot odkurzający będzie wyglądał jak odkurzacz stojący lub będzie 

pchał go humanoidalny robot, à la „The Jettsons”, zostało przerwane. 

Drony 

Ścieżka rozwoju dronów jest podobna do ścieżki manipulatorów przemysłowych, gdzie roboty są 

narzędziami. II wojna światowa stworzyła potrzebę stworzenia klasy wstępnie zaprogramowanych 

mobilnych celów lądowych, morskich i powietrznych, znanych jako drony. Bezzałogowy dron Ryan 

Firebee został określony w 1948 roku i zbudowany w 1951. Drony zapewniały bardziej realistyczne cele 

do ćwiczenia lub oceny nowych systemów wykrywania celów. Lotnicze drony, zwłaszcza wariant 

Lightning Bug z klasy platform Firebee, zaczęły nosić czujniki obrazowania i były szeroko 

wykorzystywane przez Stany Zjednoczone w wojnie wietnamskiej w latach 60., ale drony pozostały 

narzędziami, które podążały za uproszczonymi, wstępnie zaprogramowanymi trasami lub były zdalnie 

sterowane. Od tego czasu drony pozostały w użyciu, ale termin „dron” zaczął oznaczać każdy 

bezzałogowy system powietrzny, a nie system bezzałogowy używany jako cel. Wraz z pojawieniem się 

Predatora, który nie wyglądał jak typowy samolot, i jego późniejszym uzbrojeniem podczas wojny w 

Iraku w latach 2003-2012, drony wydają się nową i prawdopodobnie groźną technologią. Drony w 

niewielkim stopniu przyczyniły się do ewolucji sztucznej inteligencji, pozostając na stosunkowo 

odosobnionej ścieżce coraz większego wyrafinowania platformy, a nie coraz bardziej inteligentnego 

oprogramowania. Drony wykorzystały postępy inżynieryjne zwiększające mobilność i zasięg, obniżono 

postępy w aerodynamice statków powietrznych, koszt i zwiększona niezawodność oraz włączenie 

funkcji GPS. Użycie terminu „dron” tak często było utożsamiane przez prasę popularną z dowolnym 

systemem bezzałogowym, niezależnie od tego, czy posiada on inteligencję maszynową, że powiedzenie 

„dron” badaczowi AI prawdopodobnie wywoła przewrócenie oczami lub widoczne grymas twarzy. 

Przejście do wspólnych systemów poznawczych 

Zmiany w ścieżkach przemysłowych manipulatorów i dronów, które rozpoczęły się pod koniec 2000 r., 

doprowadziły do zaprojektowania inteligentnych robotów jako wspólnych systemów kognitywnych. 

Istnieją co najmniej trzy powody przejścia na wspólne projektowanie systemów kognitywnych dla 

wszystkich aplikacji. Każdy powód wynika z fundamentalnego spostrzeżenia, że wartość robota zależy 

od tego, jak dobrze działa w większym systemie społeczno-technicznym, a nie tylko od tego, jak dobrze 

działa mechanicznie lub elektronicznie. Jednym z powodów jest to, że roboty są obecnie 

wykorzystywane do zadań, w których biorą udział ludzie. Samochody napędzane autonomicznie 

wykorzystują strategię mieszania tego, co robi i za co odpowiada kierowca, oraz tego, na co samochód 

robi i na co odpowiada. Ludzie zazwyczaj generują cele, takie jak wybór równoległego miejsca 

parkingowego lub drogi, po której będą podróżować, podczas gdy robot zachowuje się jak zwierzę 

towarzyszące i pomaga w realizacji celu. Od robotów do opieki nad osobami starszymi oczekuje się, że 

będą świadczyć usługi osobom starszym w przyjazny i pocieszający sposób. Telepraca umożliwia 

użytkownikom projektowanie się w ciałach robotów, stwarzając zarówno wyzwanie ułatwiające 

użytkownikowi obsługę, jak i sprawiające, że robot będzie odpowiednio działał i zachowywał się w 

otoczeniu współpracowników obecnych w miejscu pracy. Drugim powodem przejścia na wspólne 

systemy kognitywne jest to, że niedawne zastosowania robotów doprowadziły do powstania barier i 

frustracji. Na przykład szybkie przyjęcie bezzałogowych statków powietrznych przez Departament 

Obrony USA było częściowo motywowane oczekiwaniem, że UAV zmniejszy siłę roboczą; zamiast tego 

niezdarne schematy automatyzacji narzędzi faktycznie zwiększyły ogólną siłę roboczą. Niedawne 

badanie wskaźników awarii robotów wykorzystywanych w katastrofach wykazało, że ponad 50% awarii 

było spowodowanych błędem człowieka; ten poziom błędu ludzkiego oznacza, że roboty muszą zostać 

przeprojektowane z uwzględnieniem ograniczeń operatorów. Rynek manipulatorów przemysłowych 

powoli przechodzi od robotów jako wstępnie zaprogramowanych narzędzi do agentów o większej 



zdolności wykrywania, ale być może największa zmiana nastąpiła w postaci Baxtera, robota 

fabrycznego, który uczy się od człowieka i komunikuje, czy może wykonać zadanie lub ma problem z 

wykonaniem zadania. Trzecim powodem jest świadomość, że każde możliwe zastosowanie robota ma 

gdzieś w systemie człowieka. Jak omówiono powyżej, autonomiczna jazda i opieka nad osobami 

starszymi obejmują człowieka jako członka zespołu. Rewolucyjnym aspektem wartości dodanej 

robotów skoncentrowanych na człowieku, takich jak Baxter, jest interfejs człowiek-robot, który 

sprawia, że szybkie przeprojektowanie inteligentnego robota jest znacznie szybsze i bardziej godne 

zaufania. Nawet łaziki planetarne mają naukowców i inżynierów, którzy wykorzystują dane 

dostarczone przez agentów robotów i dopracowują cele i plany w oparciu o zaskakującą nową wiedzę. 

Sukces małych UAV, takich jak DJI Phantom i Parrot AR.Drone, nad innymi równie sprawnymi i 

niedrogimi markami, wynika z łatwości użytkowania przez nowicjusza. 

Streszczenie 

Dziedzina robotyki AI różni się zarówno pod względem historycznym, jak i zakresu od robotyki 

przemysłowej i dronów. Zdecydowana większość używanych robotów, począwszy od przemysłu 

nuklearnego i dronów podczas II wojny światowej, została zaprojektowana jako narzędzia o 

ograniczonym zakresie i użyteczności. Podejście robotów jako narzędzia było kontynuowane z 

manipulatorami przemysłowymi, pojazdami AGV i dronami; mieli mało sztucznej inteligencji. 

Cybernetyka była wczesnym ruchem w kierunku inteligentnych robotów przy użyciu zasad kontroli 

biologicznej, ale termin ten zaczął być synonimem ogólnych zasad kontroli i dlatego jest rzadko 

używany w dyskusjach na temat sztucznej inteligencji. Bardziej spekulacyjne roboty dla łazików 

planetarnych były pomyślane jako niezależni agenci z własnymi celami; łaziki planetarne motywowały 

do fundamentalnych postępów w sztucznej inteligencji. Wynikające z tego fundamentalne postępy w 

robotach jako agentach zaczęły wpływać na robotykę przemysłową, w szczególności na sukces Kiva 

Systems (obecnie Amazon Robotics) w obsłudze materiałów. Komercyjne sterowniki rynkowe, takie jak 

łatwość obsługi, szybka rekonfigurowalność i akceptacja użytkowników, skłaniają wszystkie typy 

robotów do wspólnego projektowania systemów kognitywnych. Duże wymagania dotyczące siły 

roboczej i wysoki wskaźnik błędów ludzkich w systemach bezzałogowych to motywujące projekty, 

które uwzględniają sprawność w celu zwiększenia funkcjonalności i są wyrażane jako wspólne systemy 

poznawcze w celu zmniejszenia siły roboczej i błędów. 



Automatyzacja i autonomia 

* Opiszemy automatyzację i autonomię w kategoriach połączenia czterech kluczowych aspektów: 

generowanie lub wykonywanie planów, działania deterministyczne lub niedeterministyczne, modele 

zamkniętego lub otwartego świata oraz sygnały lub symbole jako podstawowa reprezentacja wiedzy. 

* Omówimy problem ramowy w kategoriach założenia zamkniętego świata i otwartego świata. 

* Opiszemy ograniczoną racjonalność i jej implikacje dla projektowania inteligentnych robotów. 

* Porównamy, w jaki sposób podejście do automatyzacji lub autonomii wpływa na styl programowania 

i projekt sprzętu robota, awarie funkcjonalne i błędy ludzkie. 

* Zdefiniujemy mit substytucji i omów jego konsekwencje dla projektu. 

* Wymienimy pięć przestrzeni handlowych w systemach człowiek-maszyna (sprawność, plany, wpływ, 

perspektywa i odpowiedzialność), a dla każdej przestrzeni handlowej podaj przykład potencjalnej 

niezamierzonej konsekwencji przy dodawaniu autonomicznych zdolności. 

Przegląd 

Ta część dotyczy autonomii i tego, co ją różni od narzędzi do budowania i kontrolowania. W 

szczególności postaram się odpowiedzieć, jaka jest różnica między automatyzacją a autonomią? Jak 

widać w poprzedniej części, automatyzacja historycznie koncentrowała się na tworzeniu narzędzi do 

manipulacji przemysłowych. Manipulatory przemysłowe mierzyły sukces pod względem tego, jak 

dobrze robot może wykonywać zaplanowane, precyzyjne, powtarzalne czynności lub sekwencje. 

Automatyzacja wstępnie zaplanowanych ruchów manipulatora przemysłowego zazwyczaj 

wykorzystuje algorytmy deterministyczne i opiera się na dobrze poznanym środowisku, które jest 

całkowicie i precyzyjnie modelowane z wyprzedzeniem. Z drugiej strony osoby zainteresowane 

rozwojem robotów mobilnych mierzyły sukces w kategoriach tego, jak dobrze robot działał jako 

agencja; ten rozdział wprowadza ważne pojęcia w agencji. Prace badawczo-rozwojowe 

skoncentrowały się na robocie, który mógłby generować plany dostosowujące odpowiednie działania 

lub sekwencje do otoczenia na podstawie wykrytych danych. Należy podkreślić, że zdolności 

autonomiczne, w odróżnieniu od automatyzacji, wykorzystują niedeterministyczne algorytmy w 

otwartym świecie, aby przezwyciężyć potencjalne pominięcia i błędy w modelowaniu świata. Chociaż 

systemy niedeterministyczne są trudniejsze do przetestowania, nie oznacza to, że roboty mogą 

spontanicznie przekraczać swoje zaprogramowane funkcje; część wprowadza zasadę ograniczonej 

racjonalności, która mówi, że robot nie zrobi niczego, do czego nie został zaprogramowany. Często 

generowanie planów wymaga manipulowania symbolami (np. czerwony samochód, osoba idąca, 

otwarte drzwi itp.) oraz sygnałami (np. chmura punktów lidarowych, wibracja itp.), wymagających 

zaawansowanego przetwarzania percepcyjnego i rozumowania w celu przetłumaczenia danych z 

czujników w semantyczne rozumienie obiektów i czynności zachodzących na świecie. W tym rozdziale 

poruszono również bardziej fundamentalne pytanie: Dlaczego to ważne, że istnieje różnica między 

autonomią a automatyzacją? Rozróżnienie między automatyzacją a autonomią może wydawać się 

subtelne, ale ma poważne konsekwencje: wpływa na styl programowania robota, konstrukcję sprzętu 

do budowy robota oraz rodzaje awarii powodowanych przez robota. Nieprzemyślane projekty 

zdolności autonomicznych często powodują błędy wynikające z mitu substytucji: że robot może 

zastąpić człowieka bez wpływu na większą organizację społeczno-techniczną lub odporność systemu. 

Ponieważ ma znaczenie, że automatyzacja różni się od autonomii, ta determinacja rodzi pytania: Jakie 

są zalety autonomii nad automatyzacją? Czy możesz mi powiedzieć, kiedy użyć jednego, a kiedy 

drugiego? Ile potrzebuję autonomii? Święty Graal systemów bezzałogowych to taksonomia lub system 



oceny, który można wykorzystać do określenia „właściwej ilości” autonomii dla konkretnego robota i 

aplikacji. Niestety, projektowanie robotów jest tylko tym: problemem projektowym ze złożonymi 

kompromisami. W większości przypadków sztuczna inteligencja oferuje techniki przezwyciężania 

negatywnych aspektów kompromisu, ale te autonomiczne możliwości muszą być włączone do projektu 

systemu od samego początku. Zasadniczo projektant musi wziąć pod uwagę autonomiczne zdolności 

potrzebne do wykonania misji, następnie rozważyć dodatkowe autonomiczne zdolności potrzebne do 

zapewnienia, że robot naprawdę wykona misję, a na koniec upewnić się, że wymagane czujniki i 

procesory są włączone do projektu platformy. 

Cztery suwaki autonomicznych zdolności 

Zamiast próbować zdefiniować konkretną zdolność robota jako „automatyzację” lub „autonomię”, 

bardziej przydatne może być myślenie o zdolności jako czerpaniu ze spektrum technik 

reprezentujących cztery kluczowe aspekty: plany, działania, modele i reprezentacja wiedzy. Jednym ze 

sposobów wizualizacji zdolności jest zestaw suwaków w spektrum dla każdego aspektu pokazanego na 

rysunku 

  

Należy zauważyć, że każdy z aspektów związanych z automatyzacją i autonomią wpływa na ogólną 

zdolność. „Robot autonomiczny” może mieć aspekty związane tylko ze stroną spektrum automatyzacji 

lub tylko ze strony autonomicznej, ale w rzeczywistości większość systemów robotów 

zaprogramowanych metodami sztucznej inteligencji ma mieszankę obu. 

Plany: generowanie kontra wykonanie 

Generowanie i realizacja planu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ robot nie może wykonać planu, 

jeśli taki nie został wygenerowany. W zastosowaniach automatyki przemysłowej plan może być 

skonstruowany przez człowieka za pomocą pilota uczącego, aby pokazać robotowi, czego chce od niego 

aby zrobił dana osoba. Wysiłek obliczeniowy i inteligencja nie polega zatem na generowaniu planu, ale 

ogranicza się do zdolności robota do wykonywania lub wykonywania tych czynności dokładnie w ten 

sam sposób przy każdym przejściu i tak szybko, jak to możliwe. W przeciwieństwie do tego, aplikacje 

autonomiczne umożliwiają robotowi konstruowanie lub dostosowywanie samego planu, ponieważ 

różnice w misji lub środowisku, a nawet zużycie mechanicznych połączeń robota uniemożliwiają mu 



wcześniejsze stworzenie kompletnego, w pełni sprawdzonego planu. Planowanie jest jednym z 

najbardziej aktywnych obszarów rozwoju sztucznej inteligencji, a społeczność ma sprawdzone wyniki 

w zakresie planowania misji, planowania awaryjnego, optymalnej alokacji zasobów i 

harmonogramowania oraz określania, kiedy należy używać wysoce zoptymalizowanych planów lub 

bardziej elastycznych planów uogólnionych. Podejścia kontrolne postrzegają realizację planu jako 

trudny lub interesujący problem; sztuczna inteligencja podchodzi do generowania widoku jako miejsca, 

w którym należy skoncentrować wysiłek. 

Działania: deterministyczne kontra niedeterministyczne 

Spektrum działań deterministycznych i niedeterministycznych zasługuje na bardziej szczegółowe 

omówienie, biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzone w 2012 r. przez Defense Science Board, 

które wykazało, że ta dychotomia stanowi przeszkodę w tworzeniu skutecznych procedur testowania i 

oceny. Deterministyczny i niedeterministyczny to terminy używane w informatyce do rozróżniania 

typów algorytmów - zwykle stosowane do automatów skończonych (FSA). W deterministycznym AS, 

jeśli robot znajduje się w określonym stanie i otrzymuje określony zestaw danych wejściowych, 

możliwe jest tylko jedno wyjście. W algorytmie niedeterministycznym istnieje wiele możliwych 

wyników, a wybrany wynik zależy od innego czynnika lub zdarzenia. Brak determinizmu może wynikać 

z natury danych wejściowych: jeśli jest wiele danych wejściowych, dane wejściowe pochodzą z 

zaszumionych czujników lub zakres wartości dostarczanych przez czujniki jest bardzo duży, wówczas 

jawne wyrażenie danych wyjściowych dla wszystkich kombinacje wejść. Innym źródłem 

niedeterminizmu jest stan sprzętu. Jeśli robotowi wyczerpuje się moc, nie może odsunąć się tak daleko 

od przeszkody. Na przykład robot miał przesunąć się o 1m w prawo, ale przesunął się tylko o 0,75m. 

Jeśli robot ma wiele procesów działających jednocześnie, co jest prawdopodobne, wówczas czas 

między procesami wprowadza niedeterminizm. Na przykład algorytm przetwarzania czujnika w Próbie 

1 może aktualizować bufor sekundę lub dwie po tym, jak algorytm sterowania silnikiem uzyskuje 

dostęp do bufora w celu sterowania następnym ruchem. W wersji próbnej 2 bufor może zostać 

zaktualizowany wcześniej. Tak więc w dwóch próbach robot wykonuje nieco inne ruchy, podobnie jak 

ludzie, którzy rzadko wchodzą w dokładnie to samo miejsce za każdym razem, gdy idą korytarzem. 

Ludzie mają wzorzec chodzenia po korytarzu i można liczyć na to, że z powodzeniem przejdą 

korytarzem bez uderzania w innych ludzi lub ściany. Podobnie jest z niedeterminizmem: robot może 

zejść korytarzem i nie uderzyć człowieka, chociaż to, czy robot skręca w lewo, czy w prawo, może 

zależeć od tego, kiedy wykrył osobę, od wszelkich dźwięków czujnika, które mogą sprawić, że będzie 

myślał, że jest bliżej ściana niż była w tym momencie, a zatem powinna skręcać w lewo, a nie w prawo, 

i wszelkie inne bodźce zmysłowe lub synchronizacja wewnętrznych obliczeń. Powyższe przykłady 

sugerują, że systemy deterministyczne i niedeterministyczne powinny być testowane w inny sposób. 

Prowadzenie, nawigacja i sterowanie historycznie opierały się na algorytmach deterministycznych, 

prowadząc inżynierów do tworzenia eleganckich mechanizmów zapewniających poprawną, pełną 

kontrolę gwarantującą wygenerowanie określonego zestawu danych wyjściowych. Te tradycyjne 

metody są trudne do zastosowania w algorytmach sztucznej inteligencji, ponieważ deterministyczne 

wyrażanie systemu staje się trudniejsze, gdy robot staje się bardziej złożony i składa się z wielu działań 

działających równolegle. Chociaż teoretycznie niedeterministyczny automat skończony może zostać 

przekształcony w automat deterministyczny, w praktyce rozmiar i złożoność wejść, wyjść i względy 

czasowe sprawiają, że nie jest to realną opcją. Skala utrudnia projektantowi wizualizację lub testowanie 

wszystkich możliwych sytuacji, co utrudnia akceptację inteligentnych robotów. Autonomiczne 

możliwości robotyki AI były historycznie niedeterministyczne, a wydajność mierzono jako średnią lub 

prawdopodobieństwo statystyczne. Przykładem jest praca Pattie Maes i Roda Brooksa, w której 

sześcionogi robot Czyngis nauczył się chodzić. Nogi Czyngisa muszą się poruszać w tym samym czasie, 

a niewielkie zmiany terenu lub sprzęt mogą zmienić manewrowość platformy. Zamiast próbować 



zakodować wszystkie możliwe warunki, Czyngis obudził się z dwoma pragnieniami i trzynastoma 

zachowaniami. Miał ochotę iść do przodu, mierzoną przez wleczone koło, i nie leżeć na brzuchu, jak 

mierzone przez dwa czujniki dotykowe. Dwanaście prostych zachowań dotyczyło machania nogą do 

przodu lub do tyłu, a jedno do balansowania. Czyngis nauczył się chodzić średnio w mniej niż dwie 

minuty, próbując różnych ruchów nóg i otrzymując pozytywne i negatywne informacje zwrotne z 

czujników. Ale ogólne działania robota nie były deterministyczne, ponieważ nie wykonywał dokładnie 

takich samych ruchów nóg za każdym razem, gdy się budził, ponieważ warunki były nieco inne. 

Testowanie algorytmów niedeterministycznych jest otwartym pytaniem badawczym. Istniejące 

techniki testowania często polegają na statystycznym próbkowaniu przestrzeni danych wejściowych. 

Wielu użytkowników, zwłaszcza wojskowych, ma problem z brakiem determinizmu robota, ponieważ 

nie ma 100% pewności, że robot za każdym razem zrobi dokładnie to samo, mimo że ten 

niedeterminizm jest częścią tego, jak robot dostosowuje się do środowiska , obciążenie obliczeniowe 

lub stan sprzętu. Dyskomfort użytkownika jest często potęgowany, jeśli robot nie może pokazać, 

dlaczego robi to, co robi lub jeśli nie może osiągnąć swoich celów, co jest powszechnym błędem 

projektowym interakcji człowiek-robot omówionym w rozdziale 13. Nawet jeśli robot osiąga cel, to nie 

jest do końca przewidywalne, że sposób realizacji celu jest dla niektórych niepokojący. Filozofia 

robotyki AI brzmi: „jeśli chcesz, aby robot był tak inteligentny jak owad, pies lub człowiek, musisz 

zaakceptować, że robot będzie tak niedeterministyczny jak owad, pies lub człowiek”.  

Modele: otwarty i zamknięty świat 

MODEL ŚWIATA 

Aby system komputerowy mógł zrozumieć świat, musi istnieć odpowiednia obliczeniowo reprezentacja 

zwana modelem świata. Jeśli robot ma tylko możliwości nawigacyjne, model świata może składać się z 

mapy, które obszary są zajęte, a które puste. Przedstawienie świata niekoniecznie jest przestrzenne. 

Jeśli robot wchodzi w interakcję z innymi agentami, jak widać w robotyce społecznej, może być 

zmuszony do reprezentowania tego, co uważa za przekonania, pragnienia i intencje innych agentów. 

Model świata może być zbiorem modeli świata; Robot w fabryce chemicznej może mieć odwzorowanie 

podobne do mapy do rozumowania przestrzennego, model wszystkich rodzajów klamek zaworów, 

które byłyby w zakładzie chemicznym i sposób ich obracania, oraz model przekonań dla interakcji 

społecznych z innymi pracownikami. Model świata może być wstępnie zaprogramowany w robocie, 

może być wyuczony przez robota lub może być kombinacją obu. Wstępnie zaprogramowane części 

modelu świata to często mapy lub listy obiektów lub warunków, których może się spodziewać robot.  

ZAŁOŻENIE ŚWIATA ZAMKNIĘTEGO 

Modele świata są klasyfikowane jako świat zamknięty lub świat otwarty. Założenie zamkniętego świata 

mówi, że wszystko, co możliwe, jest znane a priori, że nie ma niespodzianek. W logikach formalnych 

oznacza to, że każdy obiekt, warunek lub zdarzenie, które nie jest określone w bazie danych, jest 

fałszywe. W bestsellerowej książce i filmie Jurassic Park inteligentny system monitorowania 

zaprojektowany do śledzenia dinozaurów zawiódł z powodu założenia o zamkniętym świecie. System 

nie zauważył wzrostu populacji dinozaurów, ponieważ założono, że dinozaury nie mogły się rozmnażać; 

w rezultacie system rozpoznawania obiektów alarmowałby tylko wtedy, gdy było mniej dinozaurów niż 

oczekiwano, i nigdy nie ostrzegał, gdyby było ich więcej.  

ZAŁOŻENIE OTWARTEGO ŚWIATA 

Algorytmy robota działającego w założeniu otwartego świata zakładają, że lista możliwych stanów, 

obiektów lub warunków nie może być do końca określona. Algorytmy te mogą wykorzystywać uczenie 

maszynowe do dodawania nowych obiektów lub zdarzeń do modelu. Jeśli świat jest reprezentowany 



za pomocą logiki formalnej, stosuje się bardziej zaawansowaną logikę, która pozwala systemowi 

wycofać twierdzenia dotyczące świata, gdy obiekt jest poruszany lub gdy coś się zmienia; w 

przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego wnioskowania logicznego.  

PROBLEM Z RAMKĄ 

Z założeniem zamkniętego świata wiąże się problem ramki. Problem ramki odnosi się do problemu 

poprawnej identyfikacji tego, co jest niezmienne na świecie, a tym samym nie wymaga ciągłej 

aktualizacji, zmniejszając tym samym obliczenia. System, który wymaga przedstawienia i 

wnioskowania na temat wszystkich elementów lub stanów świata, prawdopodobnie nie będzie w 

stanie poradzić sobie z wynikającą z tego komplikacją obliczeniową. Rozważ na przykład próbę 

wypisania wszystkich elementów w pokoju (ściany, sufity, biurko, krzesło itp.). Lista bardzo szybko się 

wydłuża. Jednym z wkładów Shakeya w sztuczną inteligencję było to, że pomogło to w wykryciu 

problemu z ramkami. Robot poniósł znaczne koszty obliczeniowe, ponieważ został zaprogramowany 

do wyszukiwania i identyfikowania wszystkiego w pomieszczeniu przy każdej aktualizacji kamery. 

Innym aspektem problemu ramowego jest określenie, co jest istotne dla konkretnej zdolności. W Parku 

Jurajskim programista zastosował założenie zamkniętego świata, że dinozaury nie mogą się rozmnażać, 

aby zmniejszyć wymagane zasoby obliczeniowe; w przeciwnym razie program obserwacyjny musiałby 

szukać wszystkich dinozaurów na wszystkich obrazach. Czy w przypadku Shakeya, jeśli robot próbuje 

poruszać się po biurku, konieczne jest zidentyfikowanie obiektu blokującego jego drogę jako biurka lub 

krzesła? Z drugiej strony, jeśli robot szuka biurka, ważna jest identyfikacja biurek. Problem ramowy 

oznacza, że projektant robota musi być świadomy tego, w jaki sposób założenia dotyczące świata 

wpływają na adaptacyjność robota i jaka jest rola monitorowania ważności tych założeń. Dziedzina 

robotyki kognitywnej, mała grupa w robotyce AI, zajmuje się problemem ramowym, badając 

rozumowanie temporalne i logikę temporalną. Jednak ta książka koncentruje się na głównym nurcie 

robotyki behawioralnej, która stara się uniknąć problemu ramowego, minimalizując użycie modeli 

świata. Niebezpieczeństwa związane z założeniem zamkniętego świata i związany z nim problem z 

ramami wpływają zarówno na podejście inżynieryjne, jak i AI do robotyki. Różnica między tymi dwoma 

podejściami polega na tym, że dobry system sterowania jest skrupulatnie zaprojektowany, aby 

uchwycić wszystko, co musi być w modelu światowym, podczas gdy system AI jest zaprojektowany tak, 

aby dostosować się do niedoskonałego modelu świata. W praktyce zarówno roboty z teorią 

sterowania, jak i AI mogą wykorzystywać model zamkniętego świata. Na szczęście model otwartego 

świata nie wymaga zaawansowanego uczenia maszynowego nowych obiektów lub stanów; jak 

zobaczymy, zwierzęta używają prostych modeli otwartego świata. 

Reprezentacja wiedzy: symbole kontra sygnały 

Można dokonać rozróżnienia między zautomatyzowanymi i autonomicznymi zdolnościami w oparciu o 

formę informacji przetwarzanych przez robota: sygnały lub symbole. Automatyzacja oznacza, że robot 

reaguje na sygnały lub surowe dane, na przykład poruszaj się, aż enkoder zasygnalizuje osiągnięcie 

lokalizacji L1, aktywuj ruchy chwytania, przesuń się do lokalizacji L2, zwolnij. Przypominając siedem 

obszarów sztucznej inteligencji z Części 1, sztuczna inteligencja generalnie operuje na danych, które 

zostały przekształcone w informacje lub symbole, na przykład przejdź do dzbanka, chwyć, przejdź do 

MOJEJ FILIŻANKI i zignoruj SWÓJ FILIŻANKA. W robotyce często trudno jest robotowi rzetelnie 

rozpoznać obiekty lub zrozumieć sytuację, a zatem istnieje bariera w przekształcaniu 

nieprzetworzonych sygnałów czujnika w oznakowane obiekty lub obszary. Na szczęście w robotyce AI 

autonomiczne zachowania „niższego” poziomu opisane w Części 4 nie wykorzystują symboli i zamiast 

tego działają z sygnałami czujnika zwanymi afordancjami, podczas gdy zdolności deliberacyjne 

„wyższego” poziomu działają z symbolami. 



Ograniczona racjonalność 

Autonomia może wywoływać strach lub nieufność ze strony użytkowników, pomimo zasady 

ograniczonej racjonalności. Nieufność często bierze się z dwóch źródeł: politycznej definicji autonomii 

i jej niedeterministycznej natury. Autonomia jest definiowana jako cecha lub stan bycia samorządnym, 

posiadania samodzielnej wolności, a zwłaszcza niezależności moralnej. W codziennym użyciu oznacza 

to, że ludzie mogą robić, co chcą, bez narzucanych politycznie granic. Wiele osób martwi się, że 

„autonomia” oznacza, że robot ma podobną samorealizowaną swobodę wyboru, a zatem będzie 

nieprzewidywalny lub wykaże inicjatywę wykraczającą poza zamierzenia projektanta. W zastosowaniu 

robotyki AI termin autonomia jest znacznie bardziej ograniczony. Użycie terminu „autonomia” 

wywodzi się z „autonomicznej” części definicji i wywodzi się z wynalezienia regulatora odśrodkowego 

kulkowegol w XVIII wieku. Regulator flyball wirowałby z ilością pary wytwarzanej przez silnik parowy. 

Im szybszy obrót, tym wyżej poleci zestaw piłek. Jeśli kule uniosłyby się na określoną wysokość, 

wytwarzało się zbyt dużo pary, co spowodowałoby wyłączenie systemu produkcyjnego, zapobiegając 

w ten sposób wybuchowi kotła. regulator flyball nie jest praktycznie  autonomiczny, tylko mechanicznie 

autonomiczny. 

OGRANICZONA RACJONALNOŚĆ 

Jeden z założycieli AI, Herbert Simon, wykazał, że zdolność podejmowania decyzji przez wszystkich 

agentów, zarówno ludzkich, jak i sztucznych, jest ograniczona ilością posiadanych informacji, ich 

zdolnościami obliczeniowymi oraz ilością czasu dostępnego na podjęcie decyzji. Ta zasada ograniczonej 

racjonalności oznacza, że chociaż robot może dynamicznie dostosowywać się lub zmieniać plany, aby 

przezwyciężyć występowanie niemodelowanych zdarzeń w otwartym świecie, nie może wykraczać 

poza to, do czego został zaprogramowany. Zauważ, że chociaż Ghengis nauczył się nowej zdolności 

chodzenia, nie przekroczyła ona granic obliczeniowych; mógł nauczyć się tylko kombinacji swoich 13 

początkowych zachowań. Ograniczona racjonalność i zrozumienie, że robot jest samorządny w sensie 

regulatora flyball, może nie pomóc ludziom zaufać robotom. Główną barierą w akceptacji zdolności 

autonomicznych jest pytanie Jak można ufać systemowi niedeterministycznemu? Biorąc pod uwagę 

trudności związane z wizualizacją i testowaniem niedeterministycznych algorytmów, projektanci lub 

użytkownicy mogą łatwo zaskoczyć się działaniami, jakie podejmuje robot, aby zmaksymalizować 

sukces w realizacji określonego celu lub misji.  

Wpływ automatyzacji i autonomii 

W poprzedniej sekcji opisano, w jaki sposób sztuczna inteligencja i podejścia inżynieryjne do 

inteligencji maszynowej reprezentują zasadniczo różne paradygmaty. Wybór paradygmatu przy 

projektowaniu systemu autonomicznego wpływa na styl programowania i projekt sprzętu dla robota 

oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych typów awarii funkcjonalnej i błędu ludzkiego. 

Zdolności autonomiczne mogą być tak prymitywne, że nie da się ich odróżnić od automatyzacji, ale 

różnice między nimi stają się coraz bardziej wyraźne wraz ze wzrostem liczby i zaawansowania 

możliwości. W ten sposób wpływ wyboru charakterystyki ze strony automatyzacji spektrum suwaków 

lub ze strony autonomii będzie w przyszłości bardziej wyraźny.  

Wpływ na styl programowania 

Styl programowania autonomii, a nawet języki programowania mogą być różne. Jak zauważono w 

poprzedniej sekcji, zdolności autonomiczne są generalnie obliczeniowo niedeterministyczne. W 

robotyce AI ogólna reakcja robota wynika z interakcji niezależnych modułów, a nie jest wyraźnie 

określona. Jak zobaczymy w pozostałych częściach, podstawowa funkcjonalność sterowania robotem 

jest wyrażona w modułach zwanych zachowaniami. Zachowania są często programowane w C++ lub 



innym języku proceduralnym. Bardziej zaawansowane funkcje deliberatywne są uchwycone w bardziej 

wyrafinowanych modułach, które mogą działać wolniej niż zachowania, a zatem są asynchroniczne z 

szybkim sterowaniem robotem w czasie rzeczywistym. Funkcje deliberatywne można zaprogramować 

w Lisp, funkcjonalnym języku programowania, który jest szczególnie odpowiedni do planowania i 

rozumowania. 

Wpływ na projekt sprzętu 

Podczas projektowania sprzętu należy uwzględnić autonomiczne możliwości. Przypomnijmy, że 

autonomia wymaga wyczuwania w celu dostosowania się do kluczowych elementów dynamicznego 

świata. Projektowanie zazwyczaj skupiało się na umożliwieniu robotom działania, koncentrując się na 

efektorach, mocach i komunikacji bezprzewodowej, ale ignorując podsystemy sterowania i 

wykrywania. Jak zostanie podkreślone, począwszy od części 6, na inteligentne roboty należy patrzeć z 

perspektywy projektowania ekologicznego: Jakich możliwości potrzebuje robot, aby wykonywać swoje 

funkcje w określonym środowisku? Użytkownicy często wymagają, aby robot bezprzewodowy miał 

wbudowaną funkcję powrotu do domu. Jeśli komunikacja bezprzewodowa zostanie utracona, robot 

automatycznie wróci do pozycji wyjściowej. Jednak wiele robotów naziemnych zaprojektowano bez 

wbudowanego komputera; wszystkie obliczenia są wykonywane w jednostce sterującej operatora. Bez 

wbudowanego komputera nie ma możliwości dodania funkcji powrotu do domu. Jednak brak 

komputera na pokładzie zmniejsza pobór mocy robota, pomaga zmniejszyć wagę i rozmiar robota, 

zmniejsza koszty i zwiększa niezawodność robota, biorąc pod uwagę, że komputer może nie przetrwać 

w trudnych warunkach. Późniejsze dodanie nowych czujników do nieinteligentnego robota może być 

niemożliwe ze względu na zmianę rozmiaru i wagi robota, brak pojemności na wewnętrznych szynach 

elektrycznych i zasilających, a nawet brak powierzchni do montażu. W wielu typach załogowych i 

bezzałogowych statków powietrznych człowiek nie może utrzymać stabilnego lotu, podczas gdy 

komputer może reagować szybciej i wykonywać nieintuicyjne, ale krytyczne ruchy wielu powierzchni 

sterowych. Ale te czujniki wymagane do stabilności lotu nie są wystarczające do autonomicznych 

zdolności, takich jak unikanie przeszkód. Ostatnio, ze względu na trudności z modernizacją czujników 

w UAV, podjęto próby ponownego wykorzystania kamery w robocie do takich funkcji, jak unikanie 

przeszkód, wykorzystanie obszaru sztucznej inteligencji w zakresie widzenia komputerowego. Jeśli 

człowiek ma trudności w kierowaniu robotem z powodu braku wykrywania, ani automatyzacja, ani 

autonomia nie są w stanie zrobić tego lepiej. Inuktun Mine Cavern Crawler, używany do poszukiwań i 

ratownictwa w kanionie Crandall w stanie Utah w 2007 roku,  był trudny do kontrolowania przez 

człowieka i niemożliwe było dodanie do niego jakichkolwiek autonomicznych zdolności. Platforma 

robota składała się z dwóch głównych elementów: śledzonej podstawy robota z kamerą z funkcją 

obrotu i pochylenia i zbliżenia oraz modułu świateł. Moduł kamery został zapakowany w cylindryczny 

maszt, który leżałby płasko za podstawą, podczas gdy robot był opuszczany przez otwór, a następnie 

podnoszony o 90 stopni nad podstawą robota. Robot powstał w trzy dni z zamiarem stworzenia 

możliwie najmniejszego, wodoodpornego robota. W wyniku decyzji projektowych nie było czujnika ani 

mechanicznego ogranicznika podnoszenia masztu ze względu na jego rozmiar i dodatkową złożoność 

elektroniczną. W konsekwencji, jeśli maszt został podniesiony powyżej 90 stopni, istniała możliwość, 

że utknie w tej pozycji i nie będzie w stanie złożyć się z powrotem i pozwolić robotowi na ponowne 

wejście do odwiertu. Operatorzy robotów zostali poinstruowani, aby liczyć podczas podnoszenia 

masztu i nigdy nie podnosić masztu na czas dłuższy niż 10, zakładając, że maszt był zawsze podnoszony 

z neutralnej pozycji płaskiej. Jednak robot często musiałby zmieniać kąt masztu, aby mógł poruszać się 

w bardzo ograniczonych przestrzeniach zawalenia, co wymagało od operatorów mentalnego 

utrzymywania szacunkowej pozycji masztu. Bez enkoderów na maszcie nie było niezawodnego i 

dokładnego sposobu na zautomatyzowanie wznoszenia, aby zatrzymać się przed 90 stopniami od 

dowolnej pozycji startowej lub stworzenie systemu ostrzegawczego.  



Wpływ na rodzaje awarii funkcjonalnych 

Automatyzacja i autonomia mają podobne tryby awarii, ale różnią się rodzajem rozwiązań. Dwoma 

głównymi rodzajami awarii inteligencji robotów są awarie funkcjonalne, w których robot robi to, do 

czego został zaprogramowany, ale nie to, co było zamierzone, oraz awarie wynikające z mitu 

zastępowania, że maszyna może zastąpić człowieka bez zmiany czegokolwiek innego w systemie, 

takiego jak wyświetlacze, procedury i szkolenia. Teoretycznie system o zdolnościach autonomicznych 

powinien mieć mniej błędów funkcjonalnych niż system zautomatyzowany działający zgodnie z 

restrykcyjnym zestawem założeń świata zamkniętego. Ale w praktyce robot z autonomicznymi 

zdolnościami mogą nie mieć zdolności rozwiązywania problemów i rozumowania, które umożliwiłyby 

wyjście poza de facto zamknięty świat. Inżynierowie kognitywni i przemysłowi, którzy badają systemy 

człowiek-maszyna, mają długą listę przyczyn awarii systemów. Wiele z nich jest przypisywanych 

błędom ludzkim przez użytkownika maszyny lub robota, ale w rzeczywistości są to błędy ludzkie 

zaprojektowane przez projektantów. Niedawne badanie trybów awarii w robotyce katastrof wykazało, 

że około 50% awarii przypisywano błędom ludzkim, chociaż zauważono, że nie jest jasne, co człowiek 

mógł zrobić inaczej. Można dodać autonomiczne funkcje, aby poprawić wydajność robota w tych 

obszarach lub inteligentnie pomóc użytkownikowi. 

Awarie funkcjonalne 

Jeśli oczekiwania robota dotyczące otoczenia są nieprawidłowe w złożonym świecie, może uzyskać 

odpowiednik „widzenia tunelowego” i przeoczyć rzeczy. Jak wspomniano wcześniej, w automatyzacji 

manipulatorów przemysłowych reprezentacja świata może obejmować założenie, że przedmiot, który 

ma być manipulowany, spawany lub malowany, znajduje się w precyzyjnym miejscu i orientacji. Jeśli 

to założenie zostanie naruszone, np. gdy taśmociąg zostanie zatrzymany, robot będzie manipulował, 

spawał lub malował cienkie powietrze. Podobne zjawisko może mieć miejsce w bardziej 

autonomicznych systemach. Wczesny autonomiczny system przetwarzania obrazu wojskowego USA 

uznano za poważną awarię podczas rzeczywistego starcia, ponieważ nie był w stanie zidentyfikować 

ruchów wojsk wroga. Po dalszej analizie odkryto, że moduły wykrywania obiektów i rozumienia sceny 

prawidłowo identyfikowały ruchy wojsk. Jednak algorytmy modułu zazwyczaj generowały fałszywe 

alarmy, więc system przekazał dane wyjściowe do innego modułu, który uzasadniał obrazy 

wykorzystując swoją wiedzę o najlepszych praktykach operacji wojskowych. Na nieszczęście dla 

systemu sztucznej inteligencji w tym konkretnym starciu oddziały wroga szybko straciły dyscyplinę i nie 

walczyły według zasad doktryny wojskowej. Tak więc, podczas gdy moduły wykrywania obiektów i 

rozumienia sceny dokładnie identyfikowały ruchy wojsk, inny moduł pomijał poprawną identyfikację z 

powodu sformalizowanego oczekiwania, że żołnierze nigdy nie będą walczyć w niezorganizowany 

sposób. Wracając do dyskusji na temat światów zamkniętych i otwartych, zarówno manipulator 

przemysłowy, jak i agent oprogramowania działały w świecie zamkniętym, ale system przetwarzania 

obrazu działał w świecie otwartym. Decyzja projektowa, by sformalizować oczekiwania dotyczące 

ruchów wojsk bez dodawania jakichkolwiek mechanizmów, aby zauważyć (lub pokazać człowiekowi), 

że oba moduły w zaskakujący sposób nie zgadzały się ze sobą, narzuciła de facto założenie zamkniętego 

świata na to, co powinno być systemem otwartego świata. W wyniku narzucenia projektu zmniejszono 

ogólną inteligencję agenta. Sztuczna inteligencja dąży do systemów, które mogą działać w otwartym 

świecie, ale implementacje mogą nie spełniać tych wygórowanych oczekiwań. 

Wpływ na rodzaje błędów ludzkich 

MIT SUBSTYTUCJI 

Chociaż automatyzacja i autonomia mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie zaangażowania 

człowieka, te możliwości często wprowadzają błąd człowieka lub operatora, ponieważ każdy robot jest 



częścią większego systemu człowiek-maszyna. „Autonomiczny” często oznacza dla użytkownika, że 

robot jest bardziej zdolny niż jest w rzeczywistości, szczególnie w subtelny sposób, który sprawia, że 

ludzie są tak elastyczni. Założenie to określane jest mianem mitu substytucji w inżynierii 

kognitywnej220: mitu, że maszyna doskonale zastąpi człowieka w tym konkretnym zadaniu. 

PROBLEM KONTROLI CZŁOWIEKA POZA PĘTLI (OOTL) 

Z szerszej perspektywy człowiek-maszyna, bez względu na to, jak niezależny od człowieka jest robot, 

jeśli coś pójdzie nie tak, oczekuje się, że człowiek przejmie rolę robota lub wstawi się za robotem. Ale 

może nie być kognitywnie możliwe, aby człowiek zareagował wystarczająco szybko lub zrozumieć, co 

robił robot i co jest nie tak, oraz określić, dlaczego, a następnie poprawnie rozwiązać problem. Zjawisko 

to jest dobrze znane w inżynierii kognitywnej od lat 80. XX wieku i jest ogólnie określane jako problem 

kontroli człowieka poza pętlą (OOTL). Problem ludzkiego OOTL okazał się śmiertelny we wczesnym 

autopilocie. systemy, w których piloci komercyjnych linii lotniczych wykonywaliby papierkową robotę 

lub inne obowiązki, gdy autopilot nagle wyłączałby się z powodu wystąpienia sytuacji, na którą nie był 

zaprogramowany. Piloci mogli mieć tylko kilka minut na ustalenie, co skłoniło autopilota do wyłączenia; 

co gorsza, ponieważ autopilot działał dobrze w rutynowych sytuacjach, z definicji powinien sam się 

wyłączyć tylko w przypadku wystąpienia nienormalnego zdarzenia. Fakt, że autopilot się wyłączył , 

oznaczał, że sytuacja będzie trudna do zdiagnozowania. Piloci często byli przyłapywani na 

nieświadomości i nie mogli przejść z tego, co aktualnie robili, z powrotem do pełnego zrozumienia tego, 

co się dzieje, co prowadziło do awarii. Zjawisko OOTL jest szczególnie szkodliwe w małych 

bezzałogowych statkach powietrznych, które latają na niższych wysokościach, gdzie operator może 

mieć tylko sekundy na zdiagnozowanie i odzyskanie systemu. Ogólnie rzecz biorąc, człowiek będzie w 

stanie przezwyciężyć problem sterowania OOTL, jeśli system jest zaprojektowany tak, aby umożliwić 

człowiekowi łatwą wizualizację wewnętrznego stanu robota i ułatwić płynne przekazanie sterowania. 

W przypadku lotnictwa załogowego autopiloty zaczęły wskazywać, kiedy samolot zbliżał się do granic 

swojego reżimu kontroli, ostrzegając pilotów, aby zaczęli koncentrować się na samolocie i 

przygotowywać się do przejęcia. Badania człowiek-maszyna wykazały, że problem OOTL występuje 

również w automatyzacji fabryk i że mniej automatyzacji lub autonomii może być bardziej opłacalne. 

Endsley i Kaber odkryli, że w przypadku wysoce zautomatyzowanych fabryk osoba, która nie była 

bezpośrednio związana z operatorami (być może z sąsiedniego biura wykonującego papierkową 

robotę), potrzebowała więcej czasu na zdiagnozowanie i naprawienie problemu, który spowodował 

wyłączenie linii produkcyjnej. Zmniejszono czas i utratę dochodów, jeśli dana osoba otrzymała pracę, 

która wymagała zaangażowania się w automatyzację; dzięki zaangażowaniu dana osoba miała wyższy 

poziom świadomości sytuacyjnej tego, co robi system, czy wpada w kłopoty i jakie mogą być 

alternatywy w przypadku pojawienia się problemu. Wniosek był taki, że taniej było zapłacić, aby 

pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, aby rozwiązywać rzadkie, ale trudne problemy, 

niż eliminować pracownika na pełny etat i wzywać go tylko wtedy, gdy pojawił się problem. Nie brano 

pod uwagę trzeciej alternatywy polegającej na dodaniu możliwości sztucznej inteligencji do 

rozwiązywania problemów i wnioskowania. Wracając do mitu substytucji, chodzi o to, że chociaż 

zarówno automatyzacja, jak i autonomia zapewniają możliwości, które mogą wydawać się zastępować 

ludzkie możliwości, inteligencja maszyn różni się od inteligencji ludzkiej. Projektanci muszą włożyć 

dodatkowy wysiłek, aby upewnić się, że maszyna ma dorozumianą inteligencję, którą wykazywałby 

człowiek w określonej sytuacji, tak aby robot rzeczywiście zastępował kluczowe atrybuty człowieka lub 

aby granice miejsca, w którym robot nie zachowywał się jak człowiek jest zrozumiany. Projektanci 

muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że stosunkowo niewiele wiadomo na temat interakcji 

między inteligencją człowieka a inteligencją maszyny, że wystąpią awarie, a zatem mechanizmy 

umożliwiające człowiekowi przejęcie kontroli są niezbędne w praktyce. 



Przestrzenie robocze w dodawaniu autonomicznych możliwości 

Kwestia projektowania zdolności autonomicznych została przeanalizowana przez Departament Obrony 

USA. Badanie przeprowadzone w 2012 r. przez US Defense Science Board (DSB) wykazało, że systemy 

bezzałogowe, niezależnie od tego, czy są używane na ziemi, w powietrzu czy na morzu, mają problemy 

wynikające z początkowych decyzji projektowych. Badanie wykazało, że systemy były często 

programowane z możliwościami, które są zbyt wąskie, aby były naprawdę przydatne, mają 

przekroczone koszty oprogramowania i sprzętu do przeprojektowania oraz zwiększają, zamiast 

zmniejszać, liczbę osób potrzebnych do wykonania misji. Podczas gdy systemy bezzałogowe 

ograniczyły liczbę zagrożonych osób, do obsługi platform fizycznych oraz nadzorowania operacji i 

przejmowania kontroli w przypadku awarii oprogramowania potrzebna jest duża liczba osób. Ponadto 

badanie wykazało, że głównym problemem było to, że możliwości autonomiczne nie były 

wykorzystywane w odpowiednich aplikacjach lub nie były wdrażane zgodnie z najlepszymi praktykami 

ze sztucznej inteligencji i kognitywistyki. Niedopasowanie aplikacji i niezgrabne wdrożenia wywoływały 

nieufność wśród użytkowników.  

PRZESTRZEŃ ROBOCZA W SYSTEMACH CZŁOWIEK-MASZYNA 

Badanie zawierało liczne rekomendacje; po pierwsze, projektanci i urzędnicy ds. zakupów rozważają 

projekt systemu bezzałogowego pod kątem pięciu przestrzeni handlowych w zakresie sprawności 

systemów człowiek-maszyna, planów, wpływu, perspektywy i odpowiedzialności. Poniżej opisano pięć 

pól handlowych:  

* Sprawność fizyczna, która reprezentuje kompromis między optymalnością a odpornością. 

Manipulatory przemysłowe są zaprojektowane tak, aby wykorzystywać wewnętrzne czujniki położenia 

do wykonywania optymalnych ścieżek w zestawie oczekiwanych działań. Taka konstrukcja umożliwiła 

zoptymalizowanie robota pod kątem szybkiego wykonania i obniżenie kosztów, ponieważ nie wymagał 

żadnych zewnętrznych czujników. Aby osiągnąć tę optymalność, większość projektantów założyła, że 

manipulowany obiekt znajduje się we właściwym miejscu i nic nie znajduje się w przestrzeni roboczej 

robota. W rezultacie powstał robot, który został zaprojektowany dla konkretnej linii technologicznej, 

ale trudno go było przystosować do nowego zestawu obiektów, którymi trzeba manipulować lub na 

których działał, i mógł zabić pracownika, który wszedł do przestrzeni roboczej.  

* Plany, które stanowią kompromis między wydajnością a dokładnością. Przykładem tego kompromisu 

był omówiony wcześniej algorytm, który został użyty do liczenia dinozaurów w Parku Jurajskim. Było 

to bardzo wydajne, ale kosztem dokładności. Bardziej inteligentne systemy wykorzystują postęp w 

metodach AI do zmniejszania zależności od założeń i monitorowania realizacji planów. W nawigacji 

jednym podejściem jest planowanie pełnej ścieżki całej misji z wysokim stopniem rozdzielczości 

przestrzennej, co jest dokładne, podczas gdy innym podejściem jest planowanie z niskim stopniem 

rozdzielczości przestrzennej i reagowanie na napotykane przeszkody, co jest wydajny.  

* Wpływ, który reprezentuje kompromis między perspektywą scentralizowaną a rozproszoną. Jak 

zostanie opisane w dalszej części, zespoły robotów mogą być sterowane za pomocą scentralizowanego 

komputera lub przy kontroli rozproszonej między zespół. Scentralizowana kontrola wprowadza 

opóźnienia w komunikacji i luki w zabezpieczeniach w przypadku awarii centralnego komputera. 

Badacze sztucznej inteligencji wykazali skuteczność kontroli rozproszonej, gdy roboty koordynują 

między sobą, używając prostych zachowań, aby działać jako rój lub licytować bardziej złożone zadania.  

* Perspektywy, które reprezentują kompromis między poglądami lokalnymi i globalnymi. Częstym 

dylematem w nawigacji pojazdów naziemnych jest problem kanionu skrzynkowego, w którym robot 

zamienia się w ślepy zaułek. Jeśli robot jednocześnie nie mapuje świata i nie nadąża za swoją pozycją 



w świecie, czyli tworzy globalny pogląd, robot może nie zauważyć, że znajduje się w ślepym zaułku. 

Robot działający tylko w widoku lokalnym może być podatny na efekt „latania w oknie”. Muchy są 

przyciągane przez światło, a gdy znajdą się w pokoju lub samochodzie, podchodzą do okna. Ale nie są 

w stanie zobaczyć szyby i nadal próbują przez nią przelecieć, często tracąc otwarte okno w innym 

miejscu. Jednak tworzenie i utrzymywanie dokładnej globalnej mapy świata jest kosztowne 

obliczeniowo, wymaga wykrywania zasięgu w celu modelowania przestrzennego i zrozumienia sceny.  

* Odpowiedzialność, która reprezentuje kompromis między celami krótkoterminowymi i 

długoterminowymi oraz decyzję o tym, który agent jest ostatecznie odpowiedzialny za osiągnięcie tych 

celów. Zdolności autonomiczne mogą dotyczyć określonej fazy misji. Na przykład niektóre statki 

powietrzne mają zdolność autonomicznego startu, ale nie mają możliwości autonomicznego 

lądowania. W prawie każdym przypadku oczekuje się, że człowiek przejmie kontrolę, jeśli autonomia 

nie może być wykorzystana lub zawiedzie, więc człowiek ponosi odpowiedzialność nawet za 

autonomiczny start lub lądowanie. W przeciwieństwie do tego, sonda NASA Deep Space 1 z 1998 roku 

została zaprojektowana tak, aby była w pełni autonomiczna dla całej misji z pokładowym 

rozwiązywaniem problemów i możliwościami wnioskowania w celu obejścia awarii na pokładzie. 

(Inżynierowie dokonali rekonfiguracji systemu nawigacyjnego podczas pierwszego uruchomienia 

próbnego, ale później sonda robota była już sama).  

Wracając do dyskusji w poprzedniej części dotyczącej różnic między automatyzacją a autonomią, łatwo 

zauważyć, w jaki sposób mogą pojawić się problemy projektowe i jak testowanie deterministyczne 

może je pominąć. Przestrzenie handlowe fitness i planu ilustrują napięcia między założeniami 

otwartego i zamkniętego świata, w których algorytmy i działania mogą być bardzo precyzyjne w dobrze 

rozumianych sytuacjach, ale nieodpowiednie do wszystkiego, co wykracza poza oczekiwania. 

Twierdzenia o optymalności i dokładności opierają się na pewnej ograniczonej reprezentacji świata, co 

oznacza, że system może być podatny na zbyt restrykcyjne założenie o zamkniętym świecie i słabą 

obsługę problemu ramki. Bez odpowiedniej równowagi sprawności, planowania, perspektywy i 

obowiązków system może utknąć w realizacji niewłaściwego planu lub mieć trudności z jego korektą. 

Jednak człowiek może nie zauważyć lub nie mieć dostępu do szczegółowych prac potrzebnych do 

modyfikacji planu. Jak zostanie omówione później w Interakcjach między człowiekiem a robotem, te 

przestrzenie handlowe uwzględniają również potencjalne przyczyny problemów między operatorami 

a robotami. Na przykład przestrzenie wpływu i perspektyw obejmują projektowanie interfejsów, w 

których interfejs potrzebny jednej osobie do kierowania i przeglądania wszystkich informacji 

gromadzonych przez robota może bardzo różnić się od interfejsu, który umożliwia wielu osobom w 

różnych lokalizacjach korzystanie z informacji istotne dla nich. Dopasowanie, wpływ, perspektywy i 

odpowiedzialność przestrzenie handlowe są szczególnie podatne na mit substytucji i wprowadzają 

zagadki kontroli poza pętlą. Kompromisy między centralizacją a systemami rozproszonymi obejmują 

również koordynację między ludźmi korzystającymi z robota, gdzie jeden zespół operatorów może być 

odpowiedzialny za interpretację obrazów, a inny za działanie na obrazach. Jeśli człowiek pracuje w 

widoku lokalnym, ale otrzymuje wszystkie dane do widoku globalnego, człowiek może być przeciążony 

danymi i podejmować decyzje dłużej. Jeśli chodzi o przestrzeń handlową odpowiedzialności, sukces z 

celami krótkoterminowymi buduje zaufanie do systemu, które może przezwyciężyć ogólną niechęć do 

delegowania celów długoterminowych na robota.  

Streszczenie 

Ten rozdział odpowiada na cztery często zadawane pytania dotyczące automatyzacji i autonomii. 

Podstawowe pytanie brzmi: Jaka jest różnica między automatyzacją a autonomią? Jednym ze 

sposobów opisania różnicy jest stwierdzenie, że automatyzacja dotyczy robotów jako narzędzi, a 

autonomia dotyczy robotów jako agentów, zgodnie z definicjami z Części 2. Innym sposobem jest 



omówienie różnic pod kątem czterech głównych cech. Jedną z cech są plany: czy system koncentruje 

się na realizacji planów, czy na generowaniu planów? Kolejną cechą charakterystyczną są działania: czy 

system wykorzystuje algorytmy deterministyczne czy niedeterministyczne? Typ modelu świata 

pomaga również odróżnić narzędzia od agentów. Narzędzia zazwyczaj działają w zamkniętym świecie 

z dużą ilością informacji a priori, podczas gdy agenci pracują przy założeniu otwartego świata, aby 

wykonywać zmienne zadania w dynamicznie zmieniających się środowiskach. Czwarta różnica to 

reprezentacja wiedzy, niezależnie od tego, czy system manipuluje sygnałami, czy symbolami. W 

praktyce inteligentne roboty mają mieszankę cech, na przykład jeden robot może mieć więcej cech z 

zakresu automatyzacji, podczas gdy inny robot miałby więcej cech z zakresu autonomii. Jeśli 

inteligentne systemy są mieszanką atrybutów automatyzacji i autonomii, dlaczego to ważne, że istnieje 

różnica między autonomią a automatyzacją? Automatyzacja i autonomia są często nie do odróżnienia 

w przypadku stosunkowo mało inteligentnych zadań lub mogą być używane razem, na przykład 

nawigowanie do punktu nawigacyjnego, w którym algorytm sztucznej inteligencji może być używany 

do wybierania punktów nawigacyjnych dla bezzałogowego statku powietrznego i teorii sterowania, aby 

utrzymać kurs UAV. Jednak te podejścia odzwierciedlają różne paradygmaty projektowania, które 

wymagają różnych nakładów pracy i wprowadzą różne kompromisy w celu uzyskania bardziej 

inteligentnych możliwości. Wybór paradygmatu jest podobny do wybierania układów współrzędnych 

w rachunku różniczkowym, gdzie problem można rozwiązać, umieszczając rozwiązanie w układzie 

współrzędnych euklidesowych lub sferycznych. Jeśli zrobisz to poprawnie, obie dadzą tę samą 

odpowiedź, ale jeden będzie wymagał znacznie innego wysiłku i zwiększy prawdopodobieństwo błędu 

matematycznego. W robotyce wybór podejścia ma wpływ na styl programowania, projekt sprzętu, 

rodzaje błędów funkcjonalnych i rodzaje błędów ludzkich, na które należy się przygotować. Dlatego 

ważne jest, aby projektant świadomie wybrał właściwy koniec spektrum automatyzacji/autonomii, 

zapewniając określoną inteligentną zdolność i broniąc się przed różnymi rodzajami luk związanych z 

wybranym podejściem. Jakie są zalety autonomii nad automatyzacją? Czy możesz mi powiedzieć, kiedy 

użyć jednego, a kiedy drugiego? Ile potrzebuję autonomii? Zalety i przydatność funkcji autonomicznych 

w porównaniu z funkcjami zautomatyzowanymi zależą od aplikacji. Brak zasad projektowych 

określających, kiedy należy korzystać z autonomii, potęguje brak niedeterministycznych metod 

testowania; dobry osąd jest potrzebny, aby zdecydować, kiedy i jak dodać autonomię, a tradycyjne 

sposoby testowania nie gwarantują wykrycia jakichkolwiek błędów w ocenie. Chociaż nie ma 

sztywnych i szybkich zasad dotyczących tego, które możliwości najlepiej sprawdzają się w przypadku 

danego systemu robotycznego, projektant musi wziąć pod uwagę co najmniej pięć obszarów 

handlowych: sprawność, plany, wpływ, perspektywę i odpowiedzialność. Klasyczna automatyzacja w 

robotach produkcyjnych optymalizuje przydatność fizycznego robota pod względem precyzji, 

powtarzalności i kosztów, ale kosztem wymagania idealnego rozmieszczenia części dla robotów i 

ryzyka przystosowania robota do nowych zadań. Dodanie autonomicznej zdolności, takiej jak 

planowanie ścieżki, niezależnej od innych powiązanych funkcji autonomicznych, takich jak 

monitorowanie realizacji misji, w celu upewnienia się, że zaplanowana ścieżka jest nadal poprawna, 

grozi awariami systemu lub odrzuceniem przez użytkowników, którzy uważają system za zbyt trudny 

lub wymagający posługiwać się. Projektanci mogą nie docenić zakresu autonomii potrzebnej 

inteligentnemu robotowi do spełnienia ukrytych oczekiwań. Wynika to po części z mitu substytucji, że 

maszyna lub system oprogramowania może bezpośrednio zastąpić zdolność zapewnianą przez osobę. 

Zwykle osoba zapewnia zarówno rzeczywistą zdolność, taką jak planowanie, dokąd się udać, jak i 

dodatkowe dorozumiane możliwości, takie jak obsługa wyjątków lub rozwiązywanie problemów. 

Rozważ przykład z planów przestrzeni handlowej. Smartfony i urządzenia mobilne mogą obecnie 

generować optymalne trasy na podstawie map i, w niektórych przypadkach, informacji o ruchu 

drogowym. Jednak polegają na tym, że ludzki kierowca zauważy, że mapa lub trasa zawiera błąd lub, 

w przypadku operacji wojskowej, że blokada na drodze jest dziwna i może sygnalizować zasadzkę. 



Dodawanie możliwości planowania trasy bezzałogowego pojazdu naziemnego bez dodawania 

możliwości monitorowania realizacji planu może stworzyć robota, który jest zbyt wąsko 

„autonomiczny”, aby mógł być używany bez stałego nadzoru człowieka lub bez ryzyka awarii. Chociaż 

sztuczna inteligencja ma algorytmy dla większości inteligentnych możliwości, to nadal od projektanta 

zależy określenie, który zestaw możliwości ma zostać uwzględniony w systemie. 



Autonomia organizacji oprogramowania 

* Zastosuj definicję architektur Levisa do konceptualizacji oprogramowania w inteligentnym robocie i 

wyrażaj różne poziomy abstrakcji w architekturach operacyjnych, systemowych i technicznych.  

* Nazwij warstwy (reaktywną, deliberatywną, interaktywną) w kanonicznej architekturze operacyjnej 

inteligentnego robota i opisz je pod kątem wartości pięciu wspólnych atrybutów (prymitywów, 

zdolności percepcyjnych, horyzontu planowania, skali czasu, wykorzystania modeli).  

* Opisz cztery kategorie funkcjonalności deliberatywnej (generowanie, monitorowanie, wybieranie, 

wdrażanie) i wyjaśnij, czym te funkcje różnią się od funkcjonalności reaktywnej pod względem modelu 

świata, skal czasowych i horyzontu planowania.  

* Zidentyfikuj architekturę systemów jako implementującą hierarchiczny, reaktywny lub hybrydowy 

paradygmat deliberatywno/reaktywny, jeśli weźmie się pod uwagę dwie wyróżniające cechy 

architektur systemów robotycznych: i) wzorzec relacji trzech prymitywów robota AI oraz ii) drogę 

wykrywania .  

* Oznacz i zdefiniuj pięć podsystemów, które pojawiają się w większości architektur systemów: 

planowanie, kartograf, nawigacja, schemat motoryczny i percepcja.  

* Powiąż operacje reaktywne i deliberatywne z każdym z pięciu podsystemów i wyjaśnij, w jaki sposób 

operacje będą wykorzystywać te podsystemy.  

* Opisz podobieństwa i różnice w zatwierdzaniu wykonania i realizacji zadań oraz podaj dwa powody, 

dla których nie zapewniają one bezpiecznego lub poprawnego działania robota. 

Przegląd 

W poprzedniej części ustalono, że autonomia różni się koncepcyjnie od podejścia opartego na teorii 

sterowania - badacze sztucznej inteligencji postrzegają robotykę jako kwestię zwiększania zdolności 

adaptacyjnych (robienie „właściwej rzeczy” w otwartym świecie), podczas gdy wielu badaczy inżynierii 

postrzega robotykę jako rozszerzenie kontroli (tworzenie większy model świata i działania 

gwarancyjne). Dyskusja na temat tych różnic była ogólna i nie dała żadnych rzeczywistych wskazówek, 

jak zaprojektować inteligentnego robota. W tej części podjęto próbę udzielenia szerokiej odpowiedzi 

na pytania: Biorąc pod uwagę, że autonomia ma inny styl programowania, co to jest? oraz Czy 

inteligencję można dodawać warstwami, na przykład uaktualnianie do „wersji pro” lub pobieranie 

„aplikacji” w razie potrzeby? Rozpoczyna się od omówienia stylu programowania w kategoriach trzech 

typów architektur inżynierii oprogramowania, a następnie skupienia się na architekturach 

operacyjnych i systemowych, które dominują w programowaniu robotyki AI. Aby zrozumieć 

organizację oprogramowania, rozdział rozpoczyna się od zdefiniowania „architektury”. Definicje Levisa 

dotyczące architektury operacyjnej, systemowej i technicznej są wykorzystywane do pomocy w 

omówieniu projektowania oprogramowania. Architektury operacyjne są analogiczne do opisywania 

domu pod kątem ważnych cech. Na przykład wykaz nieruchomości może opisywać dom pod względem 

stylu, na przykład ranczo, domek, posiadłość, przyczepa stacjonarna itp., lub funkcji, na przykład 

dwupoziomowy, jednorodzinny itp., co daje potencjalny nabywca wskazanie, czy będzie pasował do 

rodziny i stylu życia nabywcy. Architektury systemów oddają to, z czego składa się dom, na przykład 

trzy sypialnie, dwie łazienki, duża kuchnia, zadaszony garaż i basen. Architektury techniczne to 

rzeczywiste przykłady projektu, w których plan piętra domu jest deklaracją funkcji. Weź pod uwagę, że 

dom z trzema sypialniami i dwiema łazienkami może mieć różne konfiguracje pomieszczeń i sposoby 

ich łączenia, takie jak drugie piętro, liczba i zasięg korytarzy, wspólne łazienki itp. na. Architektury 

techniczne składają się również z algorytmów do implementacji funkcji, które są podobne do 



rzeczywistych szczegółów dotyczących kadrowania, hydrauliki, malowania, kształtowania krajobrazu i 

dekorowania. Następnie przedstawiono kanoniczną architekturę operacyjną wykorzystywaną w 

sztucznej inteligencji, która grupuje inteligencję w trzy szerokie warstwy: reaktywną, deliberatywną i 

interaktywną. Ta kanoniczna architektura operacyjna będzie stanowić podstawę do zorganizowania 

reszty tekstu, z częścią II dotyczącą systemów i technicznych szczegółów architektonicznych warstwy 

reaktywnej, częścią III dotyczącą warstwy deliberatywnej, i częścią IV dotyczącą warstwy 

interaktywnej. Kanoniczna architektura operacyjna nie jest dobrze znana poza społecznością robotyki 

AI, dlatego opisuje trzy inne architektury operacyjne używane przez automatykę przemysłową, 

sterowanie i ogólną społeczność AI. Kanoniczna architektura operacyjna jest z definicji 

wysokopoziomowa i abstrakcyjna, dlatego opisano kolejną, bardziej namacalną architekturę, 

architekturę systemową. Istnieje pięć powszechnych podsystemów wykorzystywanych we 

wdrożeniach robotyki AI: Planowanie, Nawigacja, Kartograf, Schemat Motorowy, Percepcja. 

Odpowiadają one rodzajom pomieszczeń w domu. Istnieją trzy paradygmaty lub plany pięter, w 

których dominuje hybrydowa architektura systemów deliberatywno-reaktywnych, często skracana do 

architektury hybrydowej. Architektura hybrydowa będzie podstawą pozostałej części , która zagłębi się 

w podsystemy i algorytmy składające się na architekturę techniczną lub konkretny dom. Perspektywa 

architektoniczna podkreśla, że programowanie inteligentnego robota wymaga wielu komponentów 

sprzętowych i programowych, aby idealnie ze sobą współpracowały. Jeśli nie, robotowi grozi awaria. 

Jednym ze sposobów zmniejszania ryzyka jest włączenie człowieka do cyklu wykonania w celu 

sprawdzenia i zatwierdzenia tego, co robot zamierza zrobić, zanim to zrobi. Jak zostanie omówione, 

badania nad czynnikami ludzkimi sugerują, że aprobata człowieka w rzeczywistości nie zapewnia 

lepszej wydajności robota. Patrząc w przyszłość, następna część obejmie telesystemy, które są często 

uważane za substytuty projektowania i budowy „kompletnego” systemu robotyki AI lub „w pełni 

autonomicznego” robota. To zakończy przegląd robotyki AI w Big Picture. W pozostałej części 

omówione zostaną różne algorytmy i metody programowania dla różnych modułów oprogramowania, 

które składają się na widok architektury technicznej, podobnie jak rejestrowanie szczegółów instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, ram i krajobrazu dla konkretnego domu. Dzięki tej części  można rozpocząć 

odgórne projektowanie robota AI. 

Trzy typy architektur oprogramowania 

Termin „architektura” jest często używany w robotyce w odniesieniu do ogólnego stylu projektowania 

lub organizacji. Arkin w swojej książce „Behavior-Based Robots” podaje kilka definicji. Dwie z definicji, 

które cytuje od innych badaczy, oddają sposób, w jaki termin ten będzie tutaj używany. Zgodnie z 

Mataric, architektura zapewnia zasadniczy sposób organizacji systemu sterowania. Jednak oprócz 

zapewniania struktury, architektura nakłada ograniczenia na sposób rozwiązania problemu 

sterowania. Za Deanem i Wellmanem, architektura opisuje zestaw elementów architektonicznych i ich 

interakcje. My jesteśmy zainteresowani wspólnym rdzeniem komponentów w architekturach robotów, 

ponieważ są to podstawowe elementy do programowania robota, a także zasadami i regułami łączenia 

tych komponentów ze sobą. Aby zobaczyć, jak ważna jest architektura, rozważ budowę domu lub 

samochodu. Nie ma „właściwego” projektu domu, chociaż większość domów ma te same elementy 

(kuchnie, łazienki, ściany, podłogi, drzwi itp.) oraz infrastrukturę (elektryczność, hydraulika, 

ogrzewanie i klimatyzacja itp.). Jednak wielkość pomieszczeń, wyrafinowanie infrastruktury, a także 

rozkład pomieszczeń wpływają na to, czy jest to „właściwe” dla kupującego.  

Rodzaje architektury 

Architektury przekuwają wcześniejsze doświadczenia w szablony do tworzenia nowych inteligentnych 

robotów. Termin „architektura” był używany w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych tak często 



w różnych znaczeniach, że w 2001 r. główny naukowiec Alex Levis sformalizował taksonomię 

architektur: operacyjną, systemową i techniczną. Zostały one opisane poniżej. 

ARCHITEKTURA OPERACYJNA 

architektura operacyjna: opisuje, co robi system lub jego funkcjonalność na wysokim poziomie, ale nie 

opisuje, jak to robi. Ten opis jest podobny do wykazu nieruchomości dla nowego domu opisującego 

dom w powszechnie używanych terminach, takich jak styl domu (np. bungalow, kolonialny, ranczo itp.) 

oraz liczba sypialni i łazienek. Architektura operacyjna określa, w jaki sposób siedem odrębnych 

obszarów sztucznej inteligencji, każdy z własnymi algorytmami i strukturami danych, jest połączonych 

razem i może być użyty do określenia, czy projekt zapewnia zamierzoną funkcjonalność. 

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW 

architektura systemów: opisuje, w jaki sposób system jest rozłożony na główne podsystemy. Ten opis 

jest podobny do planu domu. Architektura systemu określa konkretne systemy oprogramowania 

(pomieszczenia), które zapewniają pożądaną inteligentną funkcjonalność i opisuje sposób ich 

połączenia (korytarze? otwarty plan piętra? piętro lub piwnica?). Architekturę systemu można 

wykorzystać do określenia, czy projekt spełnia dobre zasady inżynierii oprogramowania, zwłaszcza 

modułowość i rozszerzalność. 

ARCHITEKTURA TECHNICZNA 

architektura techniczna: opisuje szczegóły implementacji systemu. Jest to podobne do opisywania, w 

jaki sposób dom jest faktycznie zbudowany, gdzie budowniczy umieszcza rury, jakie przepisy 

budowlane mają zastosowanie do dachu lub fundamentu, jakie materiały zostaną użyte, jak drogie 

będą oprawy oświetleniowe i szafki i tak dalej. Architektura techniczna określa algorytmy, a nawet 

języki, w których są zaprogramowane moduły, i może być używana do określenia, czy projekt korzysta 

z najbardziej odpowiednich algorytmów. Architektury techniczne podlegają ciągłej ewolucji, 

odzwierciedlając postęp w sztucznej inteligencji. 

Architektury wzmacniają dobre zasady inżynierii oprogramowania 

Sztuczna inteligencja jest przedsiębiorstwem programistycznym, a dobra inżynieria oprogramowania 

jest niezbędna do pomyślnego przedsiębiorstwa programistycznego. Myślenie o projekcie 

autonomicznego robota w kategoriach trzech architektur zachęca do tworzenia projektów 

spełniających cztery ogólne zasady inżynierii oprogramowania. Jednym z nich jest abstrakcja, gdzie 

portale architektury operacyjnej i systemowej pozwalają projektantom ignorować szczegóły, aby 

skupić się na myśleniu o ogólnej organizacji inteligencji. Kolejną zasadą jest modułowość, gdzie systemy 

i architektury techniczne zachęcają projektanta do myślenia w kategoriach programowania 

obiektowego. Moduły powinny charakteryzować się wysoką spójnością, gdy każdy moduł lub obiekt 

wykonuje jedną rzecz dobrze, a niepowiązane ze sobą funkcje są umieszczone gdzie indziej, oraz niskim 

sprzężeniem, gdy moduły lub obiekty są niezależne. Testowanie i debugowanie jednostek 

pomocniczych o wysokiej spójności i niskim sprzężeniu. Trzecią zasadą jest przewidywanie zmian z 

przyrostowością, ponieważ systemy i architektury techniczne zapewniają projektantowi wgląd w to, 

czy kod został zaprojektowany tak, aby wspierać aktualizację algorytmu do nowszego i dodawanie 

nowych możliwości bez konieczności przepisywania kodu dla istniejącego moduły i ewentualnie 

wprowadzić błędy. Ta zasada jest związana z modułowością. Czwartą zasadą jest zasada ogólności. 

Architektury operacyjne, systemowe i techniczne zapewniają projektantowi ramy do określenia, czy 

podstawowa organizacja, podsystemy i implementacja pozwolą na użycie kodu w innych aplikacjach. 

W robotyce ta zasada jest często nazywana przenośnością. Intencją tego rozdziału jest dostarczenie 



szablonów dla architektur operacyjnych i systemowych, aby nie trzeba było ich za każdym razem 

wymyślać na nowo. 

CELOWALNOŚĆ DO NISZ 

KRZEPKOŚĆ 

Oprócz czterech ogólnych zasad inżynierii oprogramowania, Arkin dodaje jeszcze dwie zasady inżynierii 

oprogramowania dla robotyki AI: możliwość kierowania do niszy i niezawodność. Możliwość celowania 

w niszę pokazuje, jak dobrze robot działa w zamierzonym zastosowaniu. Należy pamiętać, że 

możliwość kierowania do nisz i łatwość przenoszenia często są ze sobą sprzeczne. W tym miejscu 

architektura techniczna może wymagać algorytmów, które są wysoce specyficzne dla konkretnej 

aplikacji. Na przykład robot może być zaprojektowany do pracy tylko w ciągu dnia. Ale jeśli architektura 

techniczna była dobrze zorganizowana w podsystemy w architekturze systemów, algorytmy 

specyficzne dla światła dziennego można łatwo zastąpić algorytmami, które działały w nocy. Solidność 

określa, gdzie system jest podatny i jak konstrukcja systemu samoistnie zmniejsza tę podatność. Ta 

luka może pojawić się na poziomie abstrakcji architektury operacyjnej lub systemowej, gdzie 

projektant może sprawdzić, czy istnieje podsystem monitorujący wykonanie. Może też pojawić się 

poprzez architekturę techniczną służącą jako portal, przez który projektant może zbadać, jak kod 

obsługuje wyjątki i warunki awarii. 

Kanoniczna architektura operacyjna robotyki AI 

TRZY WARSTWY 

Po serii „wojen paradygmatów” w latach 1967 (Shakey) i 2000 robotyka AI przeszła na hybrydową, 

deliberatywno-reakcyjną architekturę operacyjną. Pod względem organizacyjnym architektura 

operacyjna składa się z trzech warstw: reaktywnej, deliberatywnej i interaktywnej, zgodnie z metaforą 

inspirowaną biologią. Można myśleć, że inteligencja biologiczna składa się z czterech głównych funkcji: 

reakcji, deliberacji, konwersji sygnałów na symbole, która łączy reakcję i deliberację oraz interakcję 

robota z innymi czynnikami zewnętrznymi. Ta abstrakcja inteligencji biologicznej prowadzi do trzech 

różnych celów i stylów komputerowych. Te trzy warstwy nie tylko zawierają różne filozoficznie 

kategorie funkcjonalności, ale mają też pięć atrybutów, które wpływają na informatykę: elementy 

podstawowe, zdolności percepcyjne, horyzont planowania, skala czasowa i wykorzystanie modeli. Jak 

zostanie omówione bardziej szczegółowo później, warstwy mogą wykorzystywać znacząco różne 

struktury i języki programowania. W tej sekcji najpierw przedstawiono pięć atrybutów opisujących 

warstwy, omówiono każdą warstwę indywidualnie, tworząc diagram podsumowujący. 

Atrybuty do opisywania warstw 

Opis i uzasadnienie tego, jakie funkcje oprogramowania trafiają do każdej warstwy, opierają się na 

pięciu atrybutach: elementach podstawowych, zdolności percepcyjnej, horyzoncie planowania, skali 

czasu i wykorzystaniu modeli.  

CZTERY ELEMENTY PODSATAWOWE 

Elementy podstawowe. Podobnie jak w przypadku funkcji w architekturach LOA i ACL, robotyka AI 

postrzega autonomiczne możliwości jako składające się z czterech podstawowych elementów: SENSE, 

PLAN, ACT i LEARN. Jeśli funkcja pobiera informacje z czujników robota i generuje dane wyjściowe 

przydatne dla innych funkcji, to ta funkcja należy do kategorii SENSE. Jeśli funkcja pobiera informacje 

(albo z czujników, albo z własnej wiedzy o tym, jak działa świat) i produkuje jedno lub więcej zadań do 

wykonania przez robota (idź korytarzem, skręć w lewo, przejdź trzy metry i zatrzymaj się), ta funkcja 



znajduje się w kategorii PLAN. Funkcje, które wytwarzają polecenia wyjściowe do siłowników 

silnikowych, mieszczą się w ACT (obrót 98&deg;, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z prędkością 

obrotu 0,2 m/s). Inteligencja jest ogólnie postrzegana jako proces SENSE, PLAN i ACT, podobny do pętli 

OODA. LEARN jest ważnym mechanizmem, dzięki któremu agent maksymalizuje swoje szanse na 

sukces, ale wykracza poza pozostałe trzy prymitywne; agent może nauczyć się lepiej wyczuwać lub 

planować, zdobywać więcej działań lub umiejętności, a nawet uczyć się dla konkretnej misji, co 

wyczuwać, co planować i jak działać. Podobnie jak w przypadku ACL, bardziej inteligentne systemy 

mają coraz bardziej wyrafinowane egzemplarze jednego lub więcej z tych czterech elementów 

podstawowych. 

ZDOLNOŚĆ PERCEPCYJNA 

Zdolność percepcyjna. Robotyka AI postrzega postrzeganie potrzebne dla określonej zdolności jako 

bezpośrednie lub wymagające rozpoznania. Dzieli to zdolności na te, które mogą pracować 

bezpośrednio z bodźcami przychodzącymi oraz te, które wymagają przekształcenia bodźca w symbol.  

HORYZONT PLANOWANIA 

Horyzont planowania. Robotyka AI postrzega zdolność jako posiadającą horyzont planowania albo z 

obecnych; przeszłość, teraźniejszość; lub przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Na przykład warstwa 

reaktywna dotyczyła tylko bodźców z teraźniejszości, podczas gdy zdolności deliberacyjne wymagają 

rozumowania na temat przeszłości lub przewidywania, jak świat będzie wyglądał w przyszłości w 

wyniku działania. Horyzont planowania ogranicza wybór struktur danych (np. jeśli robot wnioskuje o 

przeszłości lub przyszłości, to musi przechowywać stan przeszły i obecny), a także algorytmów (np. jeśli 

algorytmy działają tylko w teraźniejszości). , robot nie może używać metod rozumowania, które rzutują 

przyszłe konsekwencje).  

SKALA CZASU 

Skala czasu. Robotyka AI uwzględnia również skalę czasową funkcji — czy musi być bardzo szybka 

(odruch), szybka (wybór działań), czy może być stosunkowo wolna (rozumowanie problemu). Skala 

czasu pomaga określić asynchroniczne działanie składników oprogramowania. Jedna architektura 

techniczna, RCS5, określa skale czasowe dla różnych funkcji, tworząc warstwy funkcji wykonywanych 

w podobnych skalach czasowych. Model świata. Robotyka AI dzieli możliwości na te, które 

wykorzystują informacje zebrane tylko dla tej funkcji, zwane lokalnym modelem świata, oraz te, które 

opierają się na wszystkich informacjach z czujników, które mają być najpierw przetworzone w globalny 

model świata. Podział ten pomaga określić stopień zaawansowania zdolności. 

Warstwa reaktywna 

Funkcjonalność reaktywna, zwana także behawioralną, odpowiada pętli reaktywnej w ośrodkowym 

układzie nerwowym. Ta pętla jest związana z funkcjonalnością, która występuje w rdzeniu kręgowym i 

„dolnej części mózgu”, w szczególności odpowiedziami i umiejętnościami opartymi na pamięci 

motorycznej. Odruchy mimowolne, takie jak odruch kolanowy na uderzenie w rzepkę i wyuczone 

umiejętności, takie jak podnoszenie filiżanki kawy lub jazda na rowerze, pozwalają agentowi na szybkie 

wykonywanie działań. Odpowiedzi i umiejętności to wzorce działania ogólnie określane jako 

zachowania. Funkcjonalność behawioralna jest wystarczająca dla inteligencji zwierząt, takiej jak ryby i 

owady. W robotyce warstwa reaktywna składa się z funkcjonalności zbudowanej z elementów 

podstawowych SENSE i ACT bez PLAN. Ta warstwa odpowiada inteligencji zwierząt, gdzie działanie jest 

generowane bezpośrednio przez wyczuwane lub wewnętrzne bodźce i nie ma świadomości większego 

świata ani monitorowania misji. SENSE i ACT są ściśle powiązane w konstrukty zwane zachowaniami, 



które wytwarzają zdolności. Jedno lub więcej zachowań jest wyzwalanych przez bodźce zewnętrzne 

lub wewnętrzne, a ogólne zachowanie wyłania się w oparciu o mechanizm łączenia wyników każdego 

zachowania. Zdolność percepcyjna zachowań nazywana jest percepcją bezpośrednią, co zostanie 

opisane w dalszych rozdziałach. Chociaż zachowanie nie tworzy i nie utrzymuje globalnego modelu 

świata, zachowanie może mieć lokalny model świata, który służy jako pamięć krótkotrwała. Nie ma 

planowania, a zatem horyzont planowania jest teraźniejszością. Skala czasowa funkcji jest bardzo 

szybka; Zachowania bodziec-odpowiedź mają zwykle szybki cykl aktualizacji, rzędu 15–30 cykli na 

sekundę, odpowiadający potrzebom sterowania i szybkości aktualizacji czujnika. 

Warstwa deliberatywna 

Funkcjonalność deliberatywna odpowiada pętli poznawczej związanej z korą mózgową. Mózg 

niezależnie przyjmuje jako dane wejściowe te same sygnały, które są wykorzystywane przez dolny 

ośrodkowy układ nerwowy i dodaje dodatkowe przetwarzanie czujników, aby podejmować świadome 

decyzje. Pętla poznawcza może modyfikować pętlę reaktywną, aby tworzyć instancje nowych działań, 

które zostałyby wykonane przez funkcję reaktywną (np. wchodzenie po schodach do budynku) lub je 

modyfikować (chodź wolniej niż normalnie, ponieważ na powierzchni może znajdować się niewidoczny 

lód). schody). Funkcjonalność deliberatywna jest wystarczająca dla bardziej wyrafinowanych aspektów 

rozwiązywania problemów i rozumowania inteligencji, a także planowania. Na przykład pętla 

deliberatywna polega na wnioskowaniu o tym, gdzie znaleźć filiżankę kawy i aktywuje pętlę reaktywną, 

aby przenieść robota do kuchni, a następnie podnieść filiżankę z kawą. Te dwie pętle różnią się 

szybkością przetwarzania i zawartością tego, co jest przetwarzane. Odruchy i zdolności motoryczne są 

bardzo szybkie, podczas gdy rozważanie problemu może być powolne; to może wyjaśniać, dlaczego 

pętle są asynchroniczne. Pracownik biurowy może złapać spadającą filiżankę kawy, a jednocześnie 

zastanawiać się, jak zbilansować konto finansowe. Funkcjonalność reaktywna wydaje się opierać na 

sygnałach, to jest bezpośrednich bodźcach sensorycznych, podczas gdy deliberatywna funkcyjność 

wydaje się opierać na symbolach, to znaczy bodźcach, które zostały zsyntetyzowane, oznaczone i 

połączone z pamięcią i wiedzą. Jak mózg przekształca sygnały w symbole, jak rozpoznaje obiekt, 

któremu powinien zostać przypisany symbol (np. filiżanka kawy) lub jak przypisuje temu obiektowi 

etykietę semantyczną (np. moja filiżanka kawy), nie jest dobrze zrozumiane. W AI określa się to jako 

rozpoznawanie obiektów i stanowi problem uziemienia symbolu. Warstwa deliberatywna obsługuje 

działania PLAN robota, ma Plannera, który generuje plan przy użyciu Modelu Świata, a następnie 

tworzy instancje odpowiednich zachowań SENSE-ACT w warstwie reaktywnej w celu wykonania planu. 

Zachowania te działają do momentu osiągnięcia następnego kroku w planie i utworzenia instancji 

nowego zestawu zachowań lub wykrycia problemu z planem przez monitorowanie deliberatywne. 

Zdolność percepcyjna zachowań to rozpoznawanie, w którym robot buduje globalne lub trwałe modele 

świata. Horyzont planowania wykorzystuje informacje z przeszłości i teraźniejszości do prognozowania 

konsekwencji planu w przyszłości. Czas potrzebny na planowanie jest wolniejszy niż na reakcję, a 

funkcje w warstwie deliberatywnej mogą być aktualizowane z częstotliwością rzędu od 15 cykli na 

sekundę w celu aktualizacji Modelu Świata do kilku minut w celu skonstruowania złożonych planów. 

Nawet jeśli algorytm planowania działa prawie tak szybko, jak zachowania w warstwie reaktywnej, 

ciągłe ponowne planowanie i przywracanie zachowań może nie przynieść korzyści. 

CZTERY FUNKCJE DELIBERATYWNE 

Warstwa deliberatywna jest podzielona na dwie podwarstwy połączone Modelem Świata, które 

zawierają cztery funkcje deliberatywne: 

GENEROWANIE 



* generowanie planów, które odpowiadają planowaniu, rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów w 

AI 

WYBIERANIE 

* wybór określonych zasobów do realizacji planu, co odpowiada planowaniu, alokacji zasobów i 

reprezentacji wiedzy o możliwościach w AI 

REALIZOWANIE 

* realizacja planu, co odpowiada realizacji 

MONITOROWANIE 

* monitorowanie realizacji planu w celu ustalenia, czy osiąga cel, uczenie się, co jest normalne i 

przewidywanie potencjalnych niepowodzeń, co odpowiada planowaniu i rozumowaniu w AI.  

Górna warstwa rozważań zawiera funkcje generowania i monitorowania misji, które działają w 

przeszłych, obecnych i przyszłych horyzontach czasowych. Niższa warstwa deliberatywna zawiera 

funkcje wyboru i implementacji, które przekształcają plan w zachowania. Niższa podwarstwa działa w 

przeszłych i teraźniejszych horyzontach czasowych. Podwarstwy działają asynchronicznie. Model 

świata jest ograniczony, reprezentując to, co jest ważne na świecie dla ogólnych zamierzonych 

możliwości robota. Na przykład wiele robotów tworzy i utrzymuje mapę 2D lub 3D fizycznego układu 

świata na potrzeby autonomicznej nawigacji, ale nie uwzględnia zmian w czasie, aby wesprzeć 

zrozumienie semantyczne potrzebne do monitorowania planu (np. „Dlaczego droga jest nagle 

zablokowana? Czy zaraz wpadnę w zasadzkę?”). Funkcje w warstwie deliberatywnej są często 

programowane w języku funkcjonalnym, takim jak Lisp, co upraszcza planowanie i rozumowanie. 

Warstwa interaktywna 

OSOBA 

ZACHOWANIA ROJOWE 

Interaktywna funkcjonalność jest potrzebna do interakcji z innymi agentami, ludźmi, innymi robotami 

lub agentami oprogramowania. Interakcja może być regulowana przez pętle reaktywne lub poznawcze. 

Reakcje wewnętrzne na sytuacje lub na innych mogą generować negatywne emocje, takie jak strach 

lub złość, które mogą objawiać się zmianami postawy i gestów (szybsze i bardziej ekstremalne ruchy), 

bliskością innych podmiotów (zbliż się, aby grozić) oraz komunikacją werbalną (dobór słów i mówienie 

głośniej); jest to czasami określane jako inteligencja społeczna i zostanie opisane w Części 18. Interakcje 

można również uregulować w sposób przemyślany, na przykład w przypadku decyzji dotyczących 

bezpieczeństwa i prywatności. Wyświetlacze interaktywnej funkcjonalności zasadniczo otaczają osobę 

i tworzą jej osobowość. Jednak podczas pracy w zespołach, jak opisano w Części 17, mogą pojawić się 

interakcje. Interakcje te obejmują zachowania roju, w których kolonie mrówek znajdują pożywienie, 

stada ptaków i ławice ryb, lub, w przypadku bardziej wyrafinowanych zespołów, gdzie członkowie 

wyraźnie negocjują, które części zadania wezmą odpowiedzialność za. Warstwa interaktywna to 

zasadniczo opakowanie na indywidualne programowanie robota, które umożliwia robotowi pracę z 

innymi agentami — ludźmi, robotami lub agentami oprogramowania. Funkcjonalność w warstwie 

interaktywnej jest tematem aktywnych badań nad tym, jak roboty komunikują się i pracują ze sobą i z 

ludźmi, jak zachowują bezpieczeństwo i prywatność oraz jakie są dobre interfejsy użytkownika. Brak 

jest danych dotyczących wewnętrznej organizacji warstwy interaktywnej, ponieważ obecnie nie ma 

jasnego wzorca atrybutów warstwy. Na przykład język naturalny i inne formy komunikacji mogą być 

tworzone w sposób reaktywny lub deliberatywny. Podobnie emocje, które dostarczają informacji 



zwrotnej na temat stanu robota, mogą być generowane reaktywnie lub deliberatywnie, w zależności 

od okoliczności. Warstwa interaktywna zaczęła pojawiać się jako temat zainteresowania około 2006 r., 

inspirowana badaniami, w jaki sposób zespoły robotów mogą wyraźnie współpracować ze sobą oraz 

badaniami interakcji człowiek-robot w konkretnych zastosowaniach robotów społecznych do rozrywki, 

pomocy i zdrowia opieka. Warstwa Interaktywna może być programowana w językach proceduralnych, 

funkcjonalnych lub ontologicznych, takich jak OWL. 

Kanoniczny schemat architektury operacyjnej 

Kanoniczną architekturę operacyjną można przedstawić tak, jak pokazano na rysunku 4.5, który 

pokazuje organizację prymitywów, zdolność percepcyjną, horyzont planowania, skalę czasową i 

wykorzystanie modeli w warstwach reaktywnej i deliberatywnej. Warstwy odpowiadają pętlom 

przetwarzania, a Model Świata zajmuje się konwersją sygnałów na symbole. 

 

Inne architektury operacyjne 

Kanoniczna architektura organizacyjna preferowana przez społeczność robotyczną AI opiera się na 

metaforze biologicznej, ale istnieją co najmniej trzy inne odrębne style architektur operacyjnych 

zapewniających różne, prowokujące do myślenia sposoby myślenia o organizowaniu inteligencji. 

Społeczność automatyzacji stworzyła taksonomie określające, w jaki sposób funkcje mogą być 

przypisane do maszyny lub człowieka, co prowadzi do poziomów automatyzacji. Jednak te poziomy 

były traktowane przez niektórych programistów jako architektura operacyjna. Społeczność 

kontrolerów, zwłaszcza w lotnictwie i kosmonautyce, próbowała kategoryzować rosnące poziomy 

zrozumienia i kontroli nad sytuacją, tworząc wariant poziomów automatyzacji zwany poziomami 

autonomicznej kontroli. Społeczność wieloagentowa w ramach sztucznej inteligencji zaczęła myśleć o 

autonomii w kategoriach rosnącego poziomu zrozumienia i kontroli nad sytuacją, a dokładniej jako 

ilości inicjatywy, jaką robot może wykazać, ujmowanej jako poziomy inicjatywy. W tej sekcji omówiono 

te inne architektury i omówiono ich związek z kanoniczną architekturą robotyki AI. Poziomy 

automatyzacji i ramy poziomów autonomicznej kontroli pojawiają się w literaturze robotyki, więc 

szczególnie pomocne jest ich zrozumienie i ich ograniczenia dla organizacji oprogramowania AI. 

Poziomy automatyzacji 

POZIOMY AUTOMATYZACJI (LOA)  

 



POZIOMY AUTONOMII 

Podczas gdy inteligencja biologiczna zapewnia wgląd w ogólną organizację inteligencji, społeczność 

systemów człowiek-maszyna oferuje inny punkt widzenia. Społeczność zajmująca się systemami 

człowiek-maszyna przyjrzała się automatyzacji eksploracji kosmosu, kontroli zakładów przetwórczych 

i autopilotom w samolotach. Począwszy od przełomowej pracy Thomasa Sheridana, społeczność 

tradycyjnie określała stan automatyzacji w dowolnym momencie w kategoriach funkcji, które człowiek 

obecnie deleguje na komputer. Ta klasyfikacja stanu w systemie naturalnie prowadzi do hierarchii, w 

których maszyna odpowiada za więcej funkcji, a zatem byłaby uważana za bardziej autonomiczną. Te 

hierarchie taksonomiczne są często używane jako architektury operacyjne lub jako de facto miary 

automatyzacji systemu, gdzie poziom B jest bardziej zautomatyzowany niż poziom A. Hierarchie są 

ogólnie określane jako poziomy automatyzacji lub poziomy autonomii (LOA), jako automatyzacja i 

autonomia są często używane jako synonimy. Książka skupi się na ogólnych tematach wspólnych dla 

wariantów poziomów automatyzacji. Powszechnym sposobem wyrażania stanu automatyzacji w 

systemie jest podzielenie możliwości funkcjonalnych na cztery szerokie kategorie.  

WSPÓLNA KONTROLA 

KONTROLA WYMIANY 

Funkcję może pełnić człowiek, komputer, oba współpracujące ze sobą (nazywane wspólną kontrolą), 

lub części mogą być wykonywane przez człowieka lub komputer, a pozostałe części przez drugiego 

agenta (nazywane kontrolą w obrocie). . Stan automatyzacji procesu zależy od tego, czy funkcję 

wykonuje człowiek, czy maszyna. Żaden konkretny poziom automatyzacji nie jest akceptowany przez 

wszystkich badaczy, a różni eksperci kłócą się o funkcje i kolejność hierarchii. Jednak różne warianty 

poziomów automatyzacji mają tę samą zasadę, że istnieje zestaw funkcji, a im więcej funkcji 

delegowanych do komputera, oznacza wyższą automatyzację. Wynikające z tego poziomy podejścia do 

automatyzacji są często wykorzystywane jako operacyjne  architektury, z oczekiwaniem, że 

inteligentny robot będzie budowany przyrostowo w warstwach odpowiadających wierszom w tabeli. 

Niezamierzoną konsekwencją stosowania poziomów automatyzacji jako architektury operacyjnej jest 

to, że zakłada ona, że celem projektu jest pełna automatyzacja, a nie dopasowanie odpowiedniego 

poziomu automatyzacji do misji i możliwości robota. Główną zaletą korzystania z poziomów organizacji 

automatyki jest to, że cztery funkcje i poziomy oferują bardziej specyficzną modułowość niż trzy 

warstwy inteligencji biologicznej. Taksonomia potwierdza, że misja może wymagać współpracy 

zarówno robotów, jak i ludzi. Sugeruje, że można dodać do robota funkcjonalność, aby zmniejszyć jego 

zależność od ludzi, zasadniczo, że pojedynczy robot może z czasem zostać zmodernizowany z 

nieinteligentnej, całkowicie zależnej od ludzkiego operatora formy automatyzacji do inteligentnej, 

całkowicie niezależnej od człowieka. Formularz. Główną wadą tej organizacji jest to, że poziomy 

autonomii początkowo miały stanowić zbiór definicji do oznaczania aktualnego stanu aktywnej 

zdolności, a nie operacyjną architekturę do koordynowania wszystkich zdolności. Jeśli taksonomia 

zostanie zastosowana jako oznaczenie inteligencji dla całego systemu, może to zakłócać możliwości 

projektowe robota, które zmieniają się dynamicznie podczas misji. Na przykład bezzałogowy statek 

powietrzny może mieć zdolność autonomicznego startu, która nie wymaga udziału człowieka-pilota, 

jednak później w misji może być potrzebny człowiek-pilot do rozpoznawania celów. W przypadku 

pierwszej zdolności robot odpowiada za wszystkie funkcje, podczas gdy w przypadku drugiej funkcje 

są wspólne dla robota i człowieka. Również stan może zmieniać się dynamicznie na skutek awarii 

wymagającej ingerencji człowieka, zmniejszając w ten sposób liczbę funkcji, za które odpowiada robot. 

Jednak projektanci często będą odnosić się do tego, że cały robot znajduje się na poziomie najwyższego 

stanu automatyzacji, a nie najniższego. Ta niefortunna sytuacja powoduje, że użytkownicy mają 

nierealistyczne oczekiwania co do ogólnego zaawansowania robota i pozwala projektantom ignorować 



sposoby wspierania wzajemnego oddziaływania między poziomami. Istnieją dwie inne wady. Jednym 

z nich jest to, że traktowanie taksonomii poziomów autonomii jako architektury operacyjnej skutkuje 

powstaniem systemu, który uwzględnia tylko cztery funkcje deliberatywne, ignorując zachowania 

reaktywne. Inną wadą jest to, że taksonomia poziomów autonomii uwzględnia sposób interakcji z 

ludzkim przełożonym, ale nie uwzględnia interakcji z innymi agentami ani interakcji nienadzorczych. 

Poziomy autonomicznej kontroli (ACL) 

<b>AUTONOMICZNE POZIOMY KONTROLI (ACL) 

Architektura operacyjna autonomicznych poziomów kontroli (ACL) jest czasami wykorzystywana przez 

Departament Obrony USA jako mapa drogowa rozwoju systemów bezzałogowych. Opiera się ona na 

pętli OODA wymawianej „ewe-dah”, którą John Boyd, słynny pilot sił powietrznych i strateg, używany 

do skodyfikowania sposobu, w jaki odnoszący sukcesy pilot podejmuje decyzje. Boyd postawił 

hipotezę, że pilot przechodzi przez ciągły cykl obserwacji, orientacji, decydowania i działania (OODA), 

aby ukończyć misję. Podobnie jak LOA, ACL dzieli autonomię na funkcje i poziomy, ale w 

przeciwieństwie do LOA, poziomy nie uwzględniają wyraźnie delegowania człowiek/maszyna. ACL ma 

dziesięć poziomów odzwierciedlających ranking ad hoc, który łączy zarówno rosnące zaawansowanie 

tego, które części każdej fazy pętli OODA są wykonywane autonomicznie przez bezzałogowy system 

powietrzny, jak i ich wartość dla kategorii misji wojskowych. Każdy poziom można podzielić na trzy 

funkcje: percepcja/świadomość sytuacyjna, analiza/podejmowanie decyzji oraz 

komunikacja/współpraca. Poziomy to:  

9 Inteligencja roju w przestrzeni bitewnej. Grupa robotów może przypisywać sobie role i stosować 

taktykę rozproszoną w aktualnej sytuacji.  

8 Znajomość przestrzeni bitewnej. Robot rozumie lokalizacje i trajektorie innych agentów i potrafi 

oportunistycznie wybierać cele.  

7 Wiedza o przestrzeni bitewnej. Robot lub grupa robotów może wykrywać i projektować działania 

wroga.  

6 Współpraca wielu pojazdów w czasie rzeczywistym. Grupa robotów współpracuje i optymalizuje 

swoje działania grupowe, aby osiągnąć cele taktyczne.  

5 Koordynacja wielu pojazdów w czasie rzeczywistym. Grupa robotów pracuje blisko siebie, realizując 

plan taktyczny pod nadzorem człowieka.  

4 Pojazd adaptacyjny do usterek/zdarzeń. Robot otrzymuje plan misji i zasady zaangażowania (tj. 

zasady) i może dostosowywać plan misji taktycznej do działań wroga lub awarii systemu.  

3 Solidna reakcja na usterki/zdarzenia w czasie rzeczywistym. Robot monitoruje swój stan zdrowia, 

wykrywa problemy i decyduje, czy dostosować plan, czy przerwać misję.  

2 zmienna misja. Robot otrzymuje plan misji taktycznej i może dostosować plan w granicach.  

1 Wykonaj wcześniej zaplanowaną misję. Robot wykonuje misję w środowisku z dala od innych 

agentów.  

0 Pojazd zdalnie sterowany. Człowiek jest zasadniczo odpowiedzialny za wszystko oprócz stabilności 

lotu.  

Podstawowymi zaletami ACL jest to, że obejmuje szeroki zakres misji wojskowych i wiąże 

funkcjonalność związaną z inteligencją ze znaną formułą pętli OODA. Te trzy funkcje mają coraz większy 



poziom zaawansowania; na przykład nie ma funkcji analizy/podejmowania decyzji robota na poziomie 

0, ale na poziomie 3 funkcja analizy/podejmowania decyzji obejmuje identyfikację, wykrywanie i 

naprawę błędów. Drugą zaletą jest to, że ACL uwzględnia zespoły robotów, chociaż nie uwzględnia 

interakcji robotów pracujących z ludźmi. Wyższe poziomy współdzielą funkcjonalność z aplikacjami 

rozrywkowymi, w szczególności rozumieją, gdzie znajdują się inni agenci i wnioskują o ich zamiarach. 

Wady ACL są podobne do tych z LOA, z dwoma dodatkowymi wadami. Jednym z nich jest to, że 

uzasadnienie rankingu poziomów jest niejasne i może opóźnić zastosowanie robotów do misji, 

ponieważ poziomy implikują warunki wstępne dotyczące zaawansowania wymaganej inteligencji. 

Rozważ na przykład rój do zastosowań, takich jak humanitarne rozminowywanie obszaru min lądowych 

lub pobieranie próbek jakości powietrza lub wody. Wiele zwierząt roi się. Osy mogą gromadzić się i 

koordynować działania, aby zaatakować intruza, co odpowiadałoby poziomom 5, 6 i 9. Ale również 

giną, wielokrotnie próbując wyjść przez zamknięte okno, ponieważ osa nie monitoruje swojego 

postępu, co wymagałoby funkcjonalności, która ACL umieszcza się na poziomie 3 i 4. Biologia sugeruje, 

że rój agentów może odnieść sukces przy mniej wyrafinowanej inteligencji, podczas gdy ACL uważa, że 

rój wymaga większej inteligencji niż monitorowanie zadań. Ta różnica między biologią a ACL jest ważna, 

ponieważ w ramach ACL rój nie zostałby zaprojektowany i wdrożony, dopóki technologia nie rozwinie 

się do punktu wykonywania misji monitorowania. Jednak mogą istnieć misje, w których setki tanich 

robotów będą w stanie ukończyć misję bez monitorowania misji, nawet jeśli duży procent z nich 

zawiedzie. Drugim problemem jest to, że lista ACL nie wydaje się odpowiednia do zastosowań 

wspomagających, ponieważ nie ma poziomów ani funkcji, które sugerują pomaganie, a nie 

zastępowanie pilota lub osób znajdujących się w pobliżu robota 

Poziomy inicjatywy 

Inny styl architektury operacyjnej opiera się na ilości inicjatywy, jaką daje robotowi do wykonania 

zadania. W tym przypadku autonomia opiera się na politycznej konotacji autonomii jako 

samorządności, a nie na konotacji mechanicznej kontroli omówionej w rozdziale 3.3. W 

przeciwieństwie do wcześniej omówionych architektur operacyjnych, inicjatywa jest 

konceptualizowana na podstawie ról, a nie funkcji.  

POZIOMY INICJATYWY 

Colman i Han stanowią jeden przykład architektury operacyjnej poziomu inicjatywy. W swojej pracy 

zastanawiają się, jak robot może być inteligentnym piłkarzem. Robot miałby co najmniej dwie role, 

jedną, powiedzmy, napastnika, a drugą, by być dobrym kolegą z drużyny. Na najniższym poziomie robot 

grający w piłkę nożną z minimalną inteligencją byłby w stanie wykorzystać swoją percepcję i 

umiejętności do wypełnienia swojej roli, ale nic więcej; ogólnie rzecz biorąc, robot nie miałby żadnej 

inicjatywy w celu zmiany strategii. Na wyższym poziomie robot-pomocnik byłby w stanie zrozumieć, że 

kolega z drużyny pełniący rolę obrońcy jest kontuzjowany i spontanicznie zmienić swoją rolę, aby objąć 

zarówno role pomocnika, jak i obrońcę. Pięć poziomów inicjatywy to:  

* Brak autonomii. Robot podąża za sztywnym programowaniem, aby wykonać zadanie lub osiągnąć 

cel. Robot może zawsze osłaniać przeciwnika w ten sam sposób lub zawsze podawać piłkę innemu 

graczowi. Ten poziom jest podobny do zachowań bodziec-odpowiedź w architekturze biologicznej i 10 

poziomów na poziomach architektury automatyzacji.  

* Autonomia procesu. Robot może wybrać algorytm lub proces, aby osiągnąć swoje cele zadania. Robot 

może przyjąć inną strategię, aby objąć różnych graczy. Ten wybór jest podobny do wyboru funkcji na 

poziomach architektury automatyki.  



* Autonomia systemowo-państwowa. Robot może generować i wybierać między opcjami, aby osiągnąć 

swoje cele. Robot może zdecydować się na zatrzymanie piłki, zamiast podawać ją zgodnie z 

podręcznikiem gry. Ten poziom jest podobny do funkcji generowania na poziomach architektury 

automatyki, ale implikuje zwiększoną nieprzewidywalność i niedeterminizm.  

* Zamierzona autonomia. Robot może zmienić swoje cele, aby spełnić intencje swoich ról w drużynie, 

na przykład zastąpić innego gracza, gdzie chęć bycia dobrym graczem zespołowym jest ważniejszym 

priorytetem niż zamiar bycia dobrym pomocnikiem. W tym celu robot może negocjować z innymi. Ta 

funkcjonalność wprowadza pojęcie bycia świadomym innych i bezpośredniej interakcji z nimi, 

podobnie jak warstwa interfejsu w architekturze inspirowanej biologią.  

* Autonomia ograniczenia. Robot może tworzyć własne role i cele, co w sztucznej inteligencji może 

wiązać się z rozluźnieniem ograniczeń dotyczących jego celów lub sposobu, w jaki osiąga swoje cele. 

Na tym najwyższym poziomie inicjatywy robot może zadać sobie pytanie, czy w ogóle chce się bawić. 

Ograniczona autonomia odzwierciedla poziom inicjatywy związany z robotami w filmach, gdzie nagle 

decydują się przejąć kontrolę nad światem. Jednak autonomia ograniczeń nadal podlega ograniczonej 

racjonalności.  

Poziomy architektury operacyjnej inicjatywy są intuicyjnie atrakcyjne, z wieloma zaletami 

koncepcyjnymi, ale co najmniej jedną poważną wadą. Grupowanie funkcji według inicjatywy jest 

zgodne z definicją inteligencji z rozdziału 1 jako maksymalizacji sukcesu; bardziej inteligentni agenci 

próbują nowych sposobów na osiągnięcie sukcesu. Podejście oparte na poziomach inicjatywy ma 

podobieństwa z ACL w ustalaniu priorytetów adaptacji robota do pojawiających się sytuacji, ale jest 

bardziej skoncentrowane na relacji jeden-do-wielu robota z innymi agentami oraz celami i zadaniami. 

Inicjatywa obejmuje wybór i generowanie alternatyw, więc istnieje wpływ LOA. Jednak funkcje 

używane do opisu ACL (percepcja/świadomość sytuacyjna, analiza/podejmowanie decyzji oraz 

komunikacja/współpraca) są wymagane w jakiejś formie dla każdego poziomu inicjatywy, a zatem nie 

są dyskryminatorem. Jedną z wad poziomów architektury inicjatywy jest brak specyfiki LOA i ACL w 

odniesieniu do tego, które funkcje są potrzebne do osiągnięcia wymaganej autonomii na każdym 

poziomie. 

Pięć podsystemów w architekturach systemów 

Architektury operacyjne koncentrują się na ogólnym stylu, podczas gdy architektury systemowe 

koncentrują się na ogólnych komponentach. Można oczekiwać, że dom będzie miał kuchnię, jedną lub 

więcej sypialni i łazienek, salon lub pokój i szafy. Podobnie oprogramowanie dla inteligentnego robota 

zwykle zawiera co najmniej pięć podsystemów, które są hermetyzowane jako biblioteki obiektów lub 

podobne repozytoria programowania wielokrotnego użytku. Projektowanie architektury systemów 

zachęca projektantów do myślenia w kategoriach tworzenia bibliotek algorytmów i struktur danych dla 

każdego podsystemu, podobnych do modułów i funkcji w MATLAB, Mathematica i Maple, bibliotek 

ISML w Fortran i Standard Template Library w C + + . Biblioteki te służą jako ogólne izby informacyjne, 

z których projektant może wybrać konkretne funkcje dla konkretnego robota w celu dostosowania go 

do nowej aplikacji. Poniżej wymieniono najpopularniejsze podsystemy w literaturze robotyki AI. 

Typowa konfiguracja podsystemów jest również pokazana na rysunku w układzie podobnym do 

datagramu/aktygramu. 

 



 Zauważ, że 

diagram architektury systemów bardzo różni się od kanonicznej architektury operacyjnej; pierwszy to 

wysokopoziomowy schemat programowania robota. Poniżej wymieniono podsystemy.  

* Podsystem Planowania jest powiązany z generowaniem i monitorowaniem ogólnych celów misji oraz 

przekazywaniem komponentu geoprzestrzennego tych celów do podsystemu nawigacyjnego, 

wybieraniem zasobów motorycznych i percepcyjnych, wdrażaniem lub tworzeniem instancji tych 

zasobów oraz monitorowaniem wykonania misji. Ten podsystem jest gospodarzem wielu klasycznych 

algorytmów planowania i alokacji zasobów.  

* Podsystem Nawigacji jest powiązany z generowaniem i monitorowaniem ścieżek ruchu oraz 

wybieraniem zasobów do realizacji ruchów. Podsystem ten zazwyczaj zawiera wiedzę nawigacyjną 

potrzebną do wyboru zasobów, przejścia z punktu A do punktu B, decydowania o parametrach 

implementacji, jak szybko bezpiecznie podróżować i monitorować postępy. Podsystem może zawierać 

algorytmy planowania ścieżki, w szczególności planery topologiczne, algorytmy planowania ścieżki 

metryczne A* i D* lub algorytmy jednoczesnej lokalizacji i mapowania. Alternatywnie te algorytmy 

mogą być przechowywane w podsystemie Kartograf, ponieważ są one połączone ze strukturami 

danych dla Modelu Świata.  

* Podsystem Kartograf, znany również jako Model Świata lub Mapa Świata, jest powiązany z 

konstruowaniem i utrzymywaniem reprezentacji wiedzy o świecie. Dla robotów zorientowanych na 

nawigację ten podsystem jest kluczową strukturą danych, która umożliwia generowanie, 

monitorowanie, wybieranie i wdrażanie działań. Te reprezentacje wiedzy są często mapami 

geoprzestrzennymi, ale mogą zawierać bardziej abstrakcyjne informacje symboliczne, takie jak 

przekonania o stanie świata lub intencje innych agentów. W bardziej rozważnych robotach ten 

podsystem wypełnia lukę między sygnałami a symbolami. W robotach interaktywnych podsystem 

monitoruje również własne modele umysłowe robota oraz przekonania, pragnienia i intencje innych 

agentów.  

* Podsystem Schematu Motorycznego, znany również jako Biblioteka schematów motorycznych lub 

bardziej ogólnie jako podsystem zachowań, jest powiązany z wyborem najlepszych procedur 

motorycznych i wdrażaniem działań. Ten podsystem zawiera funkcje, które łączą funkcje 

deliberatywne i reaktywne z wymaganymi algorytmami prowadzenia, nawigacji i sterowania dla 

siłowników i efektorów. Ten podsystem zazwyczaj nie ma funkcji rozważania, ale raczej dotyczy 



wykonania. Zazwyczaj nie zawiera algorytmów, które monitorują ogólny sukces akcji w kategoriach 

sztucznej inteligencji, na przykład, czy robot utknął w pętli „latania w oknie”. Ten rodzaj monitorowania 

jest obsługiwany przez podsystem planowania, który jako „dom” planu misji robota jest normalnym 

miejscem określania, czy plan jest realizowany. Algorytmy w podsystemie Schemat silnika mogą być 

zaprogramowane do monitorowania ich wykonania w pętli sterowania.  

* Podsystem Percepcji, znany również jako Sensing, Perceptual Schema lub Perceptual Schema Library, 

jest powiązany z wyborem najlepszych czujników do działań motorycznych i implementacją 

algorytmów przetwarzania czujników. Jak zostanie opisane w rozdziale 10, podsystem ten zawiera 

funkcje, które kontrolują czujniki i wydobywają percepcję, czyli to, co jest postrzegane. Obejmuje to 

algorytmy, które wyodrębniają specjalny rodzaj percepcji zwany afordancjami lub te, które wykonują 

rozpoznawanie obiektów i rozumienie obrazów.  

Istnieją dwie ważne uwagi dotyczące podsystemów. Po pierwsze, podsystemy nie są niezależne i nie 

reprezentują sekwencji działań programistycznych. Zamiast tego są one zasadniczo głównymi 

obiektami lub klasami w programowaniu obiektowym, które odzwierciedlają decyzje inżynierów 

oprogramowania dotyczące sposobu grupowania podobnych funkcji i danych. Program „główny” 

(część architektury technicznej) wykorzystuje podzbiory funkcji i struktur danych zawartych w 

podsystemach do tworzenia możliwości. Na przykład określone zachowanie, takie jak unikanie 

przeszkód, pobiera dane wyjściowe funkcji z podsystemu Percepcja (np. wyłaniający się obiekt) do 

wykorzystania przez schemat silnika (np. skręt w najbardziej otwartym kierunku) z podsystemu 

Schemat silnika. Po drugie, lista podsystemów niekoniecznie jest kompletna. Pięć wspólnych 

podsystemów podkreśla historyczne zainteresowanie społeczności robotycznej autonomiczną 

nawigacją platformy i mapowaniem. Te podsystemy mogą być wystarczające dla autonomicznego 

samochodu, ale nie dla robota chirurgicznego lub rozrywkowego. Pięć podsystemów opisanych 

powyżej nie ma wyraźnego komponentu do interakcji z innymi agentami lub do manipulacji. 

Inteligentny robot w służbie zdrowia, rozrywce, a nawet w ruchu miejskim prawdopodobnie miałby 

dodatkowe podsystemy. 

Trzy paradygmaty architektury systemów 

Jeśli pięć podsystemów odpowiada rodzajom pomieszczeń i przestrzeni w domu, paradygmaty 

architektoniczne odpowiadają podstawowym planom pięter łączących podsystemy. Historycznie, 

architektury systemów dla robotyki AI dzielą się na trzy kategorie zwane paradygmatami: 

hierarchiczne, reaktywne lub hybrydowe deliberatywne/reaktywne. Te paradygmaty porządkują 

przepływ danych i kontrolę w robocie. Ten przepływ danych i kontroli dla każdego paradygmatu można 

jednoznacznie opisać za pomocą dwóch cech: wzorca interakcji między trzema prymitywami robota: 

SENSE, PLAN i ACT oraz trasy wykrywania. Ta sekcja rozpoczyna się od zdefiniowania dwóch cech, a 

następnie wykorzystuje te cechy do formalnego scharakteryzowania trzech określonych stylów 

architektury systemu. 

Cecha 1: Interakcja między elementami podstawowymi 

Przypomnij sobie z Części 3, że istnieją trzy podstawowe elementy podstawowe: SENSE, PLAN i ACT, 

które podsumowano w tabeli 4.3. 



 

Inteligentne roboty wykorzystują jeden z trzech cyklicznych wzorców interakcji między tymi 

prymitywami. Jednym z nich jest SENSE, potem PLAN, a na końcu DZIAŁANIE, w którym działanie 

zmienia stan świata, co prowadzi do nowej iteracji SENSE, PLANU, ACT i tak dalej. Jest to oznaczane 

jako SENSE, PLAN, ACT, gdzie „,” między SENSE, PLAN i ACT wskazuje sekwencję prymitywów. Ale 

rozdział 3 opisuje również reaktywną inteligencję zwierząt, która wykorzystuje wzorzec SENSE i ACT w 

połączeniu z zachowaniami bez PLANU. Zachowanie jest oznaczone jako SENSE-ACT, gdzie „-” wskazuje 

na sprzężenie lub współbieżność między prymitywami. Modele neurofizjologiczne faworyzują inny 

wzorzec inteligencji, w którym wyższy mózg funkcjonuje PLANUJ asynchronicznie, podczas gdy 

zachowania SENSE i ACT zarówno realizują plany, jak i reagują na otoczenie. Ten wzorzec inteligencji 

jest oznaczony jako PLAN, SENSE-ACT, gdzie istnieje zarówno sekwencja (plan, a następnie instancja 

wykrywania i działania) i sprzężenie (wykonywanie wykrywania i działanie do momentu zakończenia 

lub utworzenia nowego planu). Trzy style interakcji pokazano na rysunku  



 

Cecha 2: Ścieżka wykrywania 

Inteligencja opiera się na wykrywaniu, a architektury systemów zazwyczaj wykorzystują jedną z trzech 

opisanych poniżej dróg, za pomocą których wykrywanie dociera do funkcji reaktywnych, 

deliberatywnych lub interaktywnych, które stanowią autonomiczną zdolność. Trzy ścieżki reprezentują 

wybory projektowe dotyczące zaawansowania obliczeniowego i kosztów, opóźnienia oraz tego, czy 

naśladować organizację wyczuwania u zwierząt. Lokalna trasa wykrywania prowadzi bezpośrednio od 

czujnika do zachowania lub funkcji wykorzystującej dane czujnika. Funkcja odbioru odpowiada za 

wszelkie przekształcenia lub konwersje surowych danych do odpowiedniej struktury danych. 

Przekształcenia lub konwersje pozostają lokalne, to znaczy w zakresie programowania tej funkcji. 

Lokalne wykrywanie może być mapowaniem jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu, w którym dane z 

jednego czujnika mogą przejść do jednej lub więcej niezależnych funkcji.  



 

Rysunek a przedstawia lokalną trasę wykrywania od dwóch czujników do trzech wyjść dla 

hipotetycznego samochodu bez kierowcy. Te same dane z kamery trafiają do dwóch różnych i 

niezależnych funkcji, jednej do wyszukiwania znaków stopu, które umożliwiłyby zatrzymanie robota, a 

drugiej do szukania białych linii do podążania drogą. To jest relacja jeden-do-wielu. Wyjście lidaru 

przechodzi do trzeciej funkcji, która wyzwala panikę lub zatrzymanie awaryjne, jeśli coś znajduje się 

przed samochodem. To jest relacja  jeden na jednego. Globalna ścieżka wykrywania to sposób 

przesyłania danych pochodzących ze wszystkich czujników do funkcji, która przekształca i łączy dane w 

globalny model świata lub ujednoliconą strukturę danych. Globalne wykrywanie można traktować jako 

mapowanie wiele do jednego, w którym dane z wielu czujników trafiają do jednej funkcji. Rysunek 4.8b 

przedstawia trasę wykrywania z dwóch czujników połączonych w model świata, a następnie model 

świata, przedstawiający lokalizację znaku stopu, trajektorię białych linii i obecność czegokolwiek przed 

samochodem. To jest relacja wielu do jednego. Fuzja z modelem świata stanowi kolejny krok i może 

mieć znaczenie obliczeniowe, powodując w ten sposób opóźnienie w przetwarzaniu czujnika. 

Hybrydowa trasa wykrywania jest kombinacją, w której te same dane z czujnika mogą trafiać do jednej 

lub większej liczby funkcji, które wykonują lokalne przekształcenia, oraz do globalnej funkcji 

wykrywania. Wykrywanie hybrydowe można traktować jako mapowanie wiele do wielu, w którym 

dane z wielu czujników mogą trafiać do wielu niezależnych funkcji. Rysunek 4.8c pokazuje hybrydową 

ścieżkę wykrywania, w której dane z dwóch czujników są łączone w model świata, ale są przesyłane 

bezpośrednio do funkcji, takich jak zatrzymanie paniki, które nie tolerują opóźnień w przetwarzaniu 

modelu świata lub nie potrzebują świata Model. To jest relacja „wielu do wielu”. Ta hybrydowa ścieżka 

wykrywania najbardziej naśladuje ludzkie procesy wykrywania, w których sygnały neuronowe wędrują 

po ścieżkach aferentnych i rozdzielają się. 



Hierarchiczny paradygmat architektury systemów 

Hierarchiczne architektury systemów organizują pięć podsystemów w celu obsługi wzorca SENSE-

PLAN-ACT, który opiera się na globalnej trasie wykrywania. Jak zauważono w Albus i Mystel4, 

hierarchie są naturalnym sposobem organizowania funkcjonalności, a jeśli priorytety i cele są jasne, 

mogą być wydajne obliczeniowo, ponieważ mogą ograniczyć obliczenia poprzez określenie ramy i 

zdefiniowanie zamkniętego świata. Systemy hierarchiczne są używane w przypadku wdrożeń, w 

których misja lub aplikacja jest dobrze zrozumiana i nie oczekuje się dalszego dodawania funkcji lub 

większych aktualizacji. Zautomatyzowana produkcja i systemy naprowadzania, nawigacji i kontroli są 

zwykle hierarchiczne, tracąc pracę w szeroko otwartym świecie za możliwość ścisłej kontroli przepływu 

realizacji. Systemy hierarchiczne architektury są często używane tam, gdzie nie oczekuje się 

ponownego użycia kodu lub późniejszego rozszerzenia funkcjonalności. Dlatego celem jest 

optymalizacja programowania. Przepływ typowej architektury hierarchicznej wykorzystuje 

podsystemy w sekwencji. Faza SENSE zbiera dane ze wszystkich czujników przy użyciu procedur z 

podsystemu Percepcja, a następnie łączy dane z czujników w Model Świata przy użyciu procedur z 

podsystemu Kartograf. Proces fuzji to coś więcej niż stopienie bieżącego zestawu odczytów; łączy 

bieżące odczyty ze starszymi odczytami i wszelką wiedzą a priori, taką jak mapy. Faza PLAN stosuje 

procedury z podsystemu Planner do Modelu Świata w celu określenia wszelkich zmian w misjach lub 

ograniczeniach, a następnie planuje trasy nawigacyjne i ruchy przy użyciu procedur z podsystemu 

Nawigacja. Wynikiem jest zestaw Akcji. Faza ACT wykonuje działania przy użyciu procedur z 

podsystemu schematu silnika. Działania mogą również obejmować podsystem Percepcji, jeśli czujniki 

mają siłowniki do poruszania. Sekwencja SENSE-PLAN-ACT jest wykonywana w ciągłej pętli. Rysunek  

 

ilustruje, jak wyidealizowana hierarchiczna architektura systemów może działać w przypadku 

samochodu bez kierowcy. Przepływ programu rozpocznie się od fazy SENSE. Dane byłyby zbierane z 

kamery i czujników LIDAR, a następnie łączone z wiedzą a priori w Model Świata. Z Modelu Świata 

system wyciągnąłby odpowiednią percepcję, w tym przypadku, gdzie jest droga, że jest tam znak stopu 

i że na drodze znajduje się nieoczekiwany obiekt. Faza PLANu wykorzystywałaby model świata do 

generowania, aktualizowania lub modyfikowania planu misji, w którym ograniczenia miały dotrzeć do 

punktu P, przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i nie uderzać w nic na drodze. 



Zaplanowałby wtedy działania nawigacyjne, w tym przypadku natychmiastowe zatrzymanie, aby 

uniknąć uderzenia w obiekt na drodze, ale pozostanie na drodze. Podsystem nawigacyjny odnotowałby 

również, że znak stopu wskazywał, że samochód znajduje się w punkcie P na trasie i dobrze posuwa się 

na zaplanowanej trasie. Faza ACT realizowałaby zaplanowane działania, zatrzymując się w celu 

uniknięcia nieoczekiwanego obiektu na drodze. System sterowania w czasie rzeczywistym NIST (RCS) 

jest najlepiej znanym z hierarchicznych systemów architektonicznych. Jim Albus z National Bureau of 

Standards (później przemianowanego na National Institute of Standards and Technology lub NIST) 

przewidział potrzebę inteligentnych manipulatorów przemysłowych, nawet gdy inżynierowie i badacze 

sztucznej inteligencji podzielili się na dwie grupy. Zauważył, że jedną z głównych przeszkód w 

stosowaniu sztucznej inteligencji w produkcji robotów był brak wspólnych terminów i wspólnego 

zestawu standardów projektowych. To spowodowało, że przemysł i producenci sprzętu obawiali się 

sztucznej inteligencji z obawy przed zakupem drogiego robota, który nie byłby kompatybilny z 

robotami kupowanymi w przyszłości. Na początku lat 80. opracował bardzo szczegółową architekturę 

zwaną Architekturą Systemu Sterowania w Czasie Rzeczywistym (RCS), która ma służyć jako 

przewodnik dla producentów, którzy chcieli zwiększyć inteligencję swoich robotów. Został przyjęty 

przez armię USA do kilku dużych projektów, wpływanie na sposób organizacji kodu przez wykonawców 

obronnych do dnia dzisiejszego. Główną zaletą paradygmatu hierarchicznego było to, że zapewniał 

uporządkowanie relacji między odczuwaniem, planowaniem i działaniem. Był intuicyjnie atrakcyjny i 

zgodny ze sterowaniem pętlą OODA. Podstawową wadą było planowanie. W każdym cyklu aktualizacji 

robot musiał aktualizować globalny model świata, a następnie dokonywać pewnego rodzaju 

planowania. Dzisiejsze algorytmy wykrywania i planowania były bardzo powolne (a wiele z nich nadal 

działa), więc wprowadziło to znaczące wąskie gardło. Zauważ też, że wyczuwanie i działanie są zawsze 

oddzielone. To skutecznie wyeliminowało wszelkie rodzaje działań typu bodziec-odpowiedź („skała na 

mnie wali, powinienem się ruszyć gdziekolwiek”), które są obserwowane w naturze. 

Paradygmat systemów reaktywnych 

Systemy reaktywne wykorzystują tylko dwa podsystemy, Percepcję i Schemat Motoru, z pięciu 

kanonicznych podsystemów, aby wspierać wzorzec SENSE-ACT, który opiera się na lokalnej trasie 

wykrywania. Programowanie przez zachowanie ma wiele zalet, większość z nich jest zgodna z dobrymi 

zasadami inżynierii oprogramowania. Zachowania są z natury modułowe i łatwe do przetestowania w 

oderwaniu od systemu (tj. wspierają testowanie jednostkowe). Zachowania wspierają również 

stopniowe rozszerzanie możliwości robota. Robot staje się bardziej inteligentny dzięki większej liczbie 

zachowań. Dekompozycja behawioralna skutkuje implementacją, która działa w czasie rzeczywistym i 

jest zwykle niedroga obliczeniowo. Ogólnie rzecz biorąc, szybkości reakcji robota reaktywnego są 

równoważne czasom reakcji na bodziec u zwierząt, chociaż jeśli wybory architektury technicznej są 

słabo zaimplementowane, implementacja reaktywna może być powolna. Roboty czysto reaktywne 

przydają się w prostych systemach autonomicznych, takich jak odkurzacz iRobot Roomba, roboty 

kosiarki i roboty rozrywkowe, gdzie urządzenie wykorzystuje biomimikę do naśladowania owadów lub 

bardzo podstawowe zachowania zwierząt, w których planowanie i optymalność nie są niezbędne. 

Architektury systemów reaktywnych mogą być również wykorzystywane do dodawania 

autonomicznych możliwości do istniejącego systemu człowiek-maszyna, w którym ważna jest szybka 

reakcja, na przykład gdy samochód hamuje autonomicznie, aby uniknąć zderzenia z innym 

samochodem lub przeszkodą. Naukowcy mają tendencję do postrzegania systemów reaktywnych jako 

niższej warstwy w szerszej hybrydowej architekturze deliberatywnej/reaktywnej. Przepływ typowej 

architektury reaktywnej wykorzystuje równolegle wiele instancji podsystemów Percepcji i Działania. 

Faza SENSE zbiera dane ze wszystkich czujników za pomocą procedur z podsystemu Percepcji i 

bezpośrednio dostarcza je do schematów motorycznych, które wytwarzają działania (faza ACT). Może 

istnieć wiele par SENSE-ACT lub zachowań, a te zachowania działają jednocześnie i niezależnie. Każde 



zachowanie jest pętlą lokalną i może mieć inny czas obliczeń, a zatem zachowania działają 

asynchronicznie. Wyczuwanie jest kierowane do każdego zachowania bez żadnego filtrowania ani 

przetwarzania, a każde zachowanie wydobywa bezpośrednią percepcję, która jest dla niego unikalna. 

Czujnik może dostarczać ten sam odczyt czujnika jednocześnie do różnych zachowań, a następnie 

każde zachowanie oblicza inną percepcję. Przetwarzanie czujnika jest lokalne dla każdego zachowania 

bez globalnego modelu świata. Nie ma fazy PLANOWANIA, ponieważ zachowania wywołują Akcje tylko 

wtedy, gdy wykrywanie wywołuje reakcję. Rysunek 4.10 ilustruje, jak wyidealizowana reaktywna 

architektura systemu może działać w przypadku samochodu bez kierowcy. 

 

Przepływ programu rozpocznie się od fazy SENSE. Dane z czujnika z kamery byłyby kierowane do 

zachowania „zatrzymaj się na znakach stop”, a zachowanie to określiłoby, czy należy użyć hamulców. 

W tym samym czasie dane czujnika z kamery byłyby rozdzielane i kierowane do zachowania „podążania 

za drogą”, a zachowanie obliczałoby korekcję kierowania. Dane czujnika dla zachowania „zatrzymania 

napadowego” byłyby również zbierane z LIDAR i obliczane w razie potrzeby. Faza ACT zastosowałaby 

funkcję koordynacji, ponieważ oba zachowania przyczyniają się do działania hamulców. Na przykład 

zachowanie „zatrzymaj się na znakach stop” może oznaczać „brak hamulców”, ponieważ żaden znak 

stopu nie jest widoczny, podczas gdy „zatrzymaj się w panice” może oznaczać „wciśnij hamulce!” 

ponieważ na drodze jest przeszkoda. Funkcja koordynacji rozwiązałaby spór między zachowaniami i 

umożliwiłaby zatrzymanie paniki. Robot zbudowany wyłącznie z warstwy reaktywnej jest często 

nazywany robotem reaktywnym lub behawioralnym. iRobot Roomba jest prawdopodobnie najbardziej 

znanym przykładem robota reaktywnego. Warstwa reaktywna, której orędownikami byli Rodney 

Brooks i Ron Arkin, była głównym przedmiotem badań robotyki AI w latach 1986–1996. Naukowcy 

zbadali, w jaki sposób agent może zmaksymalizować swoje szanse na sukces, korzystając tylko z 

informacji bezpośrednio dostrzegalnych na świecie i bez planowania. Architektura subsumpcji 

Brooksa30 to najbardziej znany styl wdrażania reaktywności jako architektury systemów 

autonomicznych. Subsumpcja organizuje zachowania w warstwy kompetencji i wykorzystuje 

mechanizmy subsumpcji i hamowania, aby służyć jako funkcja koordynacji dla wielu warstw. 

Podsumowanie zostanie omówione dalej w rozdziale 8. Pola potencjalne są kolejnym popularnym 

mechanizmem koordynacji zachowań i zostały spopularyzowane przez Arkina na podstawie oryginalnej 

pracy Khatiba. Warstwa reaktywna jest na ogół programowana w języku proceduralnym, takim jak C, 

C + + lub Java, ale można to zaprogramować w Lispie. Robot behawioralny ma co najmniej trzy zalety. 

Po pierwsze, bezpośrednia percepcja jest zwykle łatwa do zaprogramowania. Po drugie, zachowania 

są wysoce modułowe. Ta modułowość oznacza, że nowe zachowania mogą być dodawane bez 

przeprogramowywania istniejących zachowań roboczych. Roboty behawioralne mają tendencję do 

wdzięcznej degradacji, ponieważ awaria jednego zachowania nie powoduje niepowodzenia innych 

zachowań, chociaż zależy to od architektury technicznej. Po trzecie, robot reaktywny lub behawioralny 

może dobrze współpracować z człowiekiem w telesystemach, ponieważ może reagować na bodźce, 

takie jak bliskość, wywołując zachowania paniki (stop!) lub strzeżone zachowania ruchowe (robot nie 

zbliży się do jest bezpieczny bez względu na wkład człowieka). Zachowania często pojawiają się jako 

automatycznie wyzwalane „makra”, takie jak bezprzewodowy robot powracający do domu po utracie 

sygnału, samonaprawa i ładowanie. Robot z tylko warstwą reaktywną ma trzy wady. Jedną wadą jest 



to, że niemożność PLANOWANIA prowadzi do efektu „latania w oknie” przedstawionego w Części 3. 

Efekt ten występuje, ponieważ robot wyczuwa i działa lokalnie na to, co może dostrzec w danej chwili. 

Nie ma możliwości monitorowania się w czasie i odkrycia, że utknął w pętli. Drugą wadą jest wyłanianie 

się całościowego zachowania z indywidualnych zachowań przy użyciu bezpośredniej percepcji, co 

utrudnia precyzyjne przewidzenie, co zrobi robot; to znaczy, dodaje do niedeterminizmu systemu. Na 

przykład zachowanie unikania może prowadzić robota w lewo lub w prawo od przeszkody, w zależności 

od odczytów czujnika. Po trzecie, zachowanie może nie być optymalne, ponieważ opiera się na 

lokalnym, natychmiastowym wykrywaniu, a nie na planie wygenerowanym z globalnego modelu 

świata.  

Paradygmat hybrydowych systemów deliberatywnych/reaktywnych 

HYBRYDOWE SYSTEMY DELIBERATYWNE/REAKTYWNE 

Hybrydowe architektury systemów deliberatywno-reaktywnych organizują pięć podsystemów w celu 

obsługi wzorca „PLAN, a następnie SENSE-ACT” w połączeniu z hybrydowym wykrywaniem. Idea 

PLANU, a następnie wzoru SENSE-ACT, wyewoluowała zarówno z biomimiki, jak iz dwóch założeń 

inżynierii oprogramowania. Po pierwsze, planowanie obejmuje długi horyzont czasowy i wymaga 

globalnej wiedzy, dlatego powinno być oddzielone od wykonywania w czasie rzeczywistym na zasadzie 

koherencji inżynierii oprogramowania (różne funkcje powinny być umieszczone w różnych obiektach). 

Po drugie, algorytmy planowania i łączenia czujników są kosztowne obliczeniowo, dlatego należy je 

oddzielić od wykonywania zachowań w czasie rzeczywistym, ponieważ spowalniają one szybkość 

reakcji. Model Świata jest budowany przez procesy niezależne od wyczuwania specyficznego dla 

zachowania. Systemy hybrydowe wykorzystują hybrydowe trasy wykrywania. W wielu architekturach 

hybrydowych procesy kartografa lub tworzenia modeli mogą mieć dostęp nie tylko do tych samych 

czujników, co zachowania, ale także do wyników wykrywania lokalnego. Kartograf może również mieć 

czujniki, które są przeznaczone do dostarczania obserwacji przydatnych do modelowania świata, ale 

nie są wykorzystywane do żadnych aktywnych zachowań. Systemy hybrydowe są najbardziej 

elastyczne i stały się domyślną architekturą systemów dla badaczy oraz do zastosowań, w których 

oczekuje się, że w przyszłości funkcjonalność robota zostanie zmodyfikowana lub rozszerzona. Rysunek  

 



ilustruje, jak wyidealizowana architektura systemu hybrydowego może działać w przypadku 

samochodu bez kierowcy. Przepływ programu rozpocznie się od fazy SENSE. Dane z czujników z kamery 

byłyby dzielone na dwa strumienie, jeden przyczyniający się do powstania Modelu Świata w 

Kartografie, drugi skierowany do zachowania „podążania za drogą” w podsystemie schematu 

motorycznego. Podobnie dane z czujników z lidaru byłyby dzielone i przesyłane strumieniowo do 

Kartografa i „paniki zatrzymania”. Zachowania „podążania za drogą” i „zatrzymania się w panice” 

byłyby wykonywane szybciej, ponieważ odruchowo wykorzystują lokalne wykrywanie. Kartograf byłby 

wolniejszy, ponieważ musiałby podjąć dodatkowe kroki w zakresie przetwarzania wyczuwania, a 

następnie zintegrować wydobytą percepcję z globalnym modelem świata. Z Modelu Świata system 

wyodrębniłby odpowiednią percepcję potrzebną do planowania w fazie PLANOWANIA oraz do 

wykorzystania w nawigacji i działaniu. Dane wyjściowe Modelu Świata mogą służyć jako wirtualny 

strumień czujników do zachowań. Architektura robotów mobilnych 3T, czyli 3-warstwowa, jest 

najlepszym przykładem systemu hierarchii stanów i jest stosowana głównie w NASA. Jak sama nazwa 

wskazuje, 3T dzieli się na trzy warstwy, jedną wyraźnie reaktywną, jedną wyraźnie deliberatywną i 

jedną służącą jako interfejs między nimi. 3T był używany głównie w łazikach planetarnych, pojazdach 

podwodnych i asystentach robotów dla astronautów. Systemy hybrydowe są najbardziej elastyczne i 

stały się domyślną architekturą systemów dla badaczy oraz do zastosowań, w których oczekuje się, że 

w przyszłości funkcjonalność robota zostanie zmodyfikowana lub rozszerzona. Wadą systemów 

hybrydowych jest dodatkowa złożoność programistyczna zarządzania procesami asynchronicznymi. 

Zachowania SENSE-ACT działają niezależnie i bardzo szybko podczas planowania procedur i globalnej 

aktualizacji wykrywania w wolniejszym tempie. 

Zatwierdzenie wykonania i wykonanie zadania 

Poprzednie sekcje pokazują, że zbudowanie inteligentnego robota to duże przedsięwzięcie. Wiele 

aspektów rozważań i reakcji budzi obawy, czy mamy algorytmy i metody koordynacji, aby rzeczywiście 

zbudować w pełni autonomicznego robota, który może pracować w otwartym świecie. Jedną ze 

strategii jest zbudowanie 

robota, ale poproś człowieka, aby sprawdził zaplanowane działania robota, zanim je wykona; strategia 

ta jest znana jako zatwierdzanie wykonania i próba zadania w literaturze dotyczącej czynników 

ludzkich. Na przykład podczas DARPA Robotics Challenge oczekiwano, że zespoły zasymulują 

wykonanie planu, aby potwierdzić, że powinien on odnieść sukces po wdrożeniu. Zasadniczo zmienia 

hierarchiczny cykl SENSE-PLAN-ACT na układ SENSE-PLAN-APPROVE-ACT pokazany na rysunku 4.12, 

wprowadzając człowieka do pętli w celu obejrzenia symulacji i zatwierdzenia następnego działania. 

Niestety, SENSE-PLAN-APPROVE-ACT nie okazał się bardzo skuteczny, choć jest atrakcyjny. 

ZATWIERDZENIE WYKONANIA 

Ten rodzaj sprawdzania przedstawiony na rysunku jest często wdrażany jako zatwierdzenie wykonania, 

w którym agent poznawczy, człowiek lub komputer, rozważa następny krok i decyduje, czy jest on 

bezpieczny.  



 

 

Jak opisuje Klein, zatwierdzenie wykonania przez człowieka zazwyczaj skutkuje niską wydajnością, 

ponieważ ludzie nie są dobrzy w rozważaniu wszystkich sposobów, w jakie zaplanowane działanie 

może się nie udać. Komputery mogą być bardziej wszechstronne, ale generalnie zatwierdzenie 

wykonania należało do kompetencji człowieka. 

PRÓBA DO ZADANIA 

Podobnym podejściem do weryfikacji planu jest rozważenie całej sekwencji działań, co jest znane jako 

próba zadania. Godnym uwagi przykładem próby zadania jest komórka przetwarzania jądrowego, w 

której znany jest układ budynku i każdy element wyposażenia. Ta wiedza jest wykorzystywana do 

wygenerowania komputerowej symulacji, czy określona ścieżka robota obsługującego materiał 

jądrowy zderzy się z innym sprzętem i spowoduje rozlanie. Operator może wyświetlić symulację i 

potwierdzić, że nie ma kolizji lub nieoczekiwanego zachowania. Niestety, ludzie nie są dobrzy w 

wyłapywaniu problemów podczas próby zadania. Klein pokazuje, że ludzie nie mogą zarządzać więcej 

niż trzema zmiennymi lub sześcioma przejściami. Niska wydajność ludzi w wyobrażaniu sobie 

wszystkich sposobów, w jakie coś może pójść źle, lub próbach, co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak, 

sugeruje, że to robot powinien ostatecznie zweryfikować swój plan lub przynajmniej stworzyć bardziej 

godne zaufania plany. Na szczęście zatwierdzenie wykonania i próba zadania mogą nie być potrzebne, 

a nawet właściwe, dla wszystkich działań. Jeśli kawałek sufitu spada na robota, musi on natychmiast 

zejść z drogi lub zaryzykować zbyt późne przybycie z najlepszym miejscem do poruszania się, aby 

uniknąć zmiażdżenia. Opóźnienie w projekcji konsekwencji może dosłownie oznaczać śmierć robota. 

Podsumowanie 

W tej Części rozważono autonomię w kategoriach pożądanych zdolności i omówiono, jak te zdolności 

wpisują się w ogólne ramy programowania. Ramy programistyczne są przedstawiane jako architektura 

operacyjna, opis wysokiego poziomu tego, co robi robot, oraz architektura systemów, określająca 

ogólne systemy potrzebne do wdrożenia funkcjonalności. Ramy architektoniczne mają kilka zalet 



koncepcyjnych. Opisuje ogólne rozmieszczenie funkcji w inteligentnym robocie przy użyciu zasad 

abstrakcji i modułowości inżynierii oprogramowania i służy jako półformalna specyfikacja projektu i 

lista kontrolna kompletności odpowiadająca na pytanie: Czy wszystkie funkcje są uwzględnione w 

konkretnym projekcie robota ? Jeśli niektórych brakuje, czy jest to akceptowalna luka w 

zabezpieczeniach, czy też należy się tym zająć? Społeczność robotyki AI skupiła się na kanonicznej 

architekturze operacyjnej składającej się z trzech warstw reakcji, rozważań i interakcji. Kanoniczna 

architektura operacyjna oddziela zachowania reaktywne (reakcje) od funkcji poznawczych 

generowania, wybierania, wdrażania i monitorowania planów i zasobów (deliberacja) oraz dodaje 

warstwę interakcji do komunikacji i koordynacji z innymi agentami. Ta organizacja programistyczna 

łączy wiedzę biologiczną z poziomami automatyzacji i autonomicznej kontroli oraz stylami architektury 

preferowanymi przez producentów, armię amerykańską i społeczności składające się z wielu agentów. 

Architektura systemu, która najlepiej wyraża tę architekturę operacyjną w kategoriach podsystemów, 

to hybrydowa architektura deliberatywna/reaktywna lub w skrócie „hybrydowa”. Architektury 

systemów hybrydowych wykorzystują przepływ PLAN, a następnie SENSE-ACT z rozproszonym 

wykrywaniem oraz funkcjami reaktywnymi i deliberatywnymi, które działają w różnych skalach 

czasowych. Istnieje pokusa, aby wprowadzić człowieka do pętli, aby sprawdzić plany robota przed 

wykonaniem, przesuwając przepływ do sekwencji SENSE, PLAN, APPROVE, ACT, ale istnieją dowody od 

społeczności zajmującej się czynnikami ludzkimi, że rzadko działa to zgodnie z oczekiwaniami. W 

przeglądzie rozdziału postawiono dwa pytania, z których na każde udzielono częściowej odpowiedzi. 

Biorąc pod uwagę, że autonomia ma inny styl programowania, co to jest? Styl programowania 

autonomii polega na myśleniu w kategoriach metafor biologicznych, uchwyceniu reakcji, rozważań i 

interakcji potrzebnych do tego, aby robot odniósł sukces jako kompletny system. Metafora biologiczna 

prowadzi do kanonicznej architektury operacyjnej składającej się z trzech warstw: warstwy reaktywnej 

składającej się z zachowań SENSE-ACT często zaprogramowanych w architekturze technicznej przy 

użyciu języka proceduralnego, takiego jak C++; warstwa deliberatywna, która utrzymuje model świata, 

odwzorowując symbole na grunt i zapewniając funkcje generowania, wyboru, implementacji i 

monitorowania, które często są programowane w języku funkcjonalnym, takim jak Lisp; oraz warstwa 

interaktywna, która umożliwia robotowi komunikowanie się i pracę z ludźmi i innymi robotami lub 

agentami oprogramowania i często jest programowana w OWL lub XML, aby wykorzystać ontologie i 

relacje. Odpowiedź na drugie pytanie: Czy inteligencję można dodawać warstwami, takimi jak 

aktualizacja do „wersji pro” lub pobieranie „aplikacji” w razie potrzeby? to zarówno „tak”, jak i „nie”. 

Po stronie „tak” dyskusji, inteligencja ogólnego przeznaczenia jest zorganizowana w warstwy abstrakcji 

i funkcji modułowych. Robot może nie potrzebować wszystkich warstw do określonego zadania; na 

przykład robot reaktywny może nie wymagać rozważań i interakcji. Jednak odpowiedź brzmi „nie”, 

ponieważ pomyślna zdolność autonomiczna, taka jak nawigacja, wymaga zazwyczaj uwzględnienia 

wszystkich warstw i funkcji w projekcie. Na przykład albo robot wewnętrznie zajmuje się 

monitorowaniem planu, ponieważ monitorowanie nie jest ważne dla tej aplikacji (np. nie przeszkadza 

nam, że od czasu do czasu robot odkurzający zacina się), albo człowiek musi monitorować ręcznie. 

Główna klasa niepowodzeń misji wynika z tego, że projektant zaniedbuje jawne uwzględnienie całego 

zestawu funkcji deliberatywnych, na przykład zapewnienie generowania planu, ale nie monitorowania 

planu. Nie tylko prowadzi to do niepowodzeń misji per se, ale człowiek musi się starać aby zapobiec 

lub odzyskać te brakujące możliwości. Prowadzi to do zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą 

i nie ma gwarancji, że człowiek może wykonywać te funkcje lub ręcznie odzyskać siły po niepowodzeniu 

misji. Niestety, trzy warstwy w architekturze hybrydowej lub jakiejkolwiek operacyjnej, systemowej 

lub technicznej architekturze nie są mapą drogową do stopniowego budowania robota. Elegancja 

inżynierii oprogramowania modułowych architektur operacyjnych i systemowych to nie to samo, co 

mapa drogowa. Przemysł robotyki i wojskowi agenci zaopatrzenia zwykle traktowali architektury 

operacyjne jako model rozwoju przyrostowego, zasadniczo mówiąc, że branża powinna najpierw 



skupić się na robotach, które mogą obsłużyć jedną warstwę, a następnie przejść do następnego 

zestawu modułów lub warstw i tak dalej. Ten sposób myślenia podważa ideę, że nawet „prosta 

autonomiczna” zdolność może wymagać reakcji, namysłu i interakcji. Warstwy odzwierciedlają 

funkcjonalność, a podsystemy i koordynacja odzwierciedlają ogólny układ, podobnie jak typy 

pomieszczeń i ogólne plany pięter. Warstwy nie sugerują, że najpierw należy zbudować jeden 

podsystem, potem robota używanego (lub zajętego domu), potem kolejny podsystem i tak dalej. Ludzie 

chcą działającego robota lub kompletnego domu. Roboty, podobnie jak domy, na ogół nie są 

projektowane z myślą o łatwym dodawaniu - jednak jeśli właściciel wie, że dom będzie z czasem 

rozbudowywany, to jest on projektowany i budowany inaczej niż typowy dom z przybudówką. W tej 

części mogło pojawić się trzecie pytanie, które zostanie odłożone do rozdziału 19 dotyczącego 

projektowania: Ile sztucznej inteligencji potrzebuje robot? Ile sztucznej inteligencji zależy od 

pożądanych możliwości robota. Niedrogi robot odkurzający może odnieść sukces, naśladując proste 

zachowania związane z wypasaniem zwierząt, podczas gdy robot warty wiele milionów dolarów, który 

ma podróżować w kosmos, może wymagać zaawansowanego planowania ścieżki i misji. Ten rozdział 

pomógł przygotować grunt pod rozdział 19, który postawi pięć pytań, które pomogą skoncentrować 

projekt na zapewnieniu wystarczającej inteligencji, aby spełnić oczekiwania robota, złożoność 

środowiska i możliwości robota. Jedno pytanie brzmi, jakie funkcje musi zapewniać robot? Te funkcje 

to generalnie zachowania, funkcje deliberatywne (generowanie, monitorowanie, wybieranie, 

wdrażanie) czy uczenie się? Drugie pytanie brzmi: Jakiego horyzontu planowania wymagają funkcje? 

W tym rozdziale opisano Teraźniejszość (praca tylko z bezpośrednią informacją), Przeszłość i 

Teraźniejszość (wykorzystywanie wiedzy o przeszłości z natychmiastową informacją) oraz Przyszłość 

(projekcja). Kolejne pytanie brzmi: Jak szybko algorytmy muszą się aktualizować? Zależy to od tego, czy 

funkcja służy do kontroli w czasie rzeczywistym, co może wymagać gwarantowanych wskaźników 

wykonania, czy też do planowania, które może trwać dłużej i nie musi być wykonywane tak często. 

Czwarte pytanie brzmi: Jakiego modelu potrzebuje robot? Modele mogą być lokalne dla określonego 

zadania lub wymagać zbudowania i utrzymania większego, niezależnego od zadania modelu. Często 

pomijanym pytaniem jest Skąd pochodzi człowiek? W rozdziale opisano interakcje, ale także 

wprowadzono domniemanie, że człowiek wykonuje szczegółowy monitoring robota. Układ 

kanonicznej architektury operacyjnej i głównych podsystemów w architekturze systemów 

hybrydowych zapewni podstawę lub szkielet do zakotwiczenia pozostałych algorytmów omówionych 

w tym tekście 

 



Telesystemy 

* Zdefiniuj telesystem, kontrolę nadzorczą, teleoperację, kontrolę współdzieloną, kontrolę handlową, 

zdalne sterowanie, teleobecność, propriocepcję, eksterocepcję i ekspropriocepcję.  

* Porównaj i porównaj agencję zadaniową i zdalną obecność.  

* Oznacz siedem elementów telesystemu.  

* Opisz heurystykę czasu teleoperacji.  

* Zdefiniuj trzy rodzaje percepcji i dlaczego ekspropriocepcja ma kluczowe znaczenie dla solidnych 

telesystemów.  

* Uzasadnij, czy domena jest odpowiednia dla telesystemu, korzystając z sześciu cech domeny 

telesystemu.  

* Jeśli podano opis schematu kontroli przez człowieka, zaklasyfikuj go jako manualny, w obrocie, 

współdzielony lub autonomiczny.  

* Zdefiniuj strzeżony ruch i wyjaśnij jego związek z kontrolą handlową i współdzieloną.  

* Napisz wzór na bezpieczny stosunek człowieka do robota i wyjaśnij, co oznacza każdy termin.  

* Opisz problem kontroli człowieka poza pętlą (OOTL) i dlaczego jest to problem dla kontroli nadzoru 

przez człowieka.  

TELEOPERACJE 

Podsumowując, sztuczna inteligencja jest dobra w zachowaniach i umiejętnościach niższego poziomu 

w warstwie reaktywnej oraz w rozumowaniu symbolicznym w warstwie deliberatywnej, ale nie jest tak 

dobra w przekształcaniu danych z czujników w symbole. Oprócz tego ograniczenia poznawczego roboty 

są w niekorzystnej sytuacji mechanicznej i mają problemy z wykonywaniem zadań manipulacyjnych, 

które wymagają koordynacji ręka-oko. Biorąc pod uwagę, że ludzie wciąż przewyższają maszyny pod 

względem wykrywania i zręcznej manipulacji, często pożądane jest posiadanie systemów, które 

umożliwiają ludziom i robotom, które są fizycznie oddzielone, interakcję w celu wykonania zadania. 

Ten układ człowiek-robot nazywa się telesystemem, gdzie tele oznacza „zdalny”, a ogólna aktywność 

człowieka, który kontroluje robota na odległość, nazywa się teleoperacją. Terminy telesystem i 

teleoperacja są używane zamiennie. Konotacja telesystemów polega na tym, że człowiek musi 

wchodzić w interakcje ze światem za pośrednictwem robota i wolałby delegować zadania robotowi, 

niż zarządzać każdym ruchem. Niedawno pojawiły się takie zadania, jak telepraca, nadzór, prowadzenie 

działań wojennych oraz poszukiwanie i ratownictwo, w które zaangażowana jest osoba, która chce 

pracować za pomocą robota w celu zrozumienia odległego środowiska lub sytuacji w czasie 

rzeczywistym. Te zadania człowiek-chce-być-w-pętli są formą zdalnej obecności, która zostanie 

omówiona w następnym podrozdziale. Teleoperacja i wykorzystanie telesystemów to stan praktyki w 

większości robotów wojskowych i bezpieczeństwa publicznego. Korzystanie z telesystemów jest 

również gorącym nowym trendem w robotyce konsumenckiej, biorąc pod uwagę wzrost liczby 

robotów telepracujących, takich jak Double Telepresence Robot dla pracowników biurowych i RP-Vita 

dla lekarzy, a także rozprzestrzenianie się małych bezzałogowych statków powietrznych jako zabawek 

i do zastosowań komercyjnych . Dlatego ważne jest, aby rozumieć teleoperację zarówno jako legalne, 

samodzielne podejście do robotyki dla aplikacji zdalnej obecności, jak i jako ścieżkę przejściową do 

autonomicznych agentów wykonujących zadania. Możliwości autonomiczne mogą pomóc operatorom 

w zdalnych aplikacjach obecności i mogą umożliwić wykonywanie zadań przez agencję. W tym rozdziale 



omówiono pytania dotyczące teleoperacji, w szczególności Co to jest telesystem? Praca człowieka 

przez robota zamiast całkowitego delegowania zadania robotowi rodzi pytanie, czy teleoperacja jest 

„tymczasowym złem” na drodze do autonomii, czy jest to inny styl sztucznej inteligencji? Krótka 

odpowiedź brzmi, że teleoperacja to inny styl sztucznej inteligencji, zwany zdalną obecnością. W 

przeciwieństwie do odpowiedzialnej agencji, celem zdalnej obecności jest umożliwienie człowiekowi 

postrzegania i działania na odległość w czasie rzeczywistym. To parowanie systemów człowiek-

maszyna wymaga poważnego zastanowienia się, do jakich dziedzin zadań nadają się telesystemy? W 

rozdziale zagłębimy się w bardziej techniczne kwestie, odpowiadając na pytania Czym jest kontrola 

nadzorcza?, Czym jest pół-autonomia? i Czym się różnią? Czynniki ludzkie są często pomijane w 

telesystemach, mimo że człowiek i robot ściśle ze sobą współpracują, dlatego rozdział obejmuje 

odpowiednie czynniki ludzkie, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić, że ograniczenia poznawcze 

operatora(ów) nie zostaną przekroczone i że człowiek problem kontroli pętli nie występuje. 

Agencja odpowiedzialna a zdalna obecność 

Telesystemy mogą być albo alternatywą dla pełnej autonomii dla agentów zadaniowych, albo „stanem 

końcowym” dla aplikacji zdalnej obecności, dlatego warto rozróżnić te dwie koncepcje.  

AGENCJA ZADANIA 

Domena agenta wykonującego zadania to taka, w której robot otrzymuje złożone zadanie lub misję, 

wykonuje je bez nadzoru, a następnie zwraca lub informuje człowieka. Jednym z przykładów jest sonda 

Deep Space One. W fikcji przykładem jest Terminator. W obu przypadkach, gdy robot rozpoczyna 

wykonywanie, człowiek ma niewielką kontrolę nad robotem i musi ufać, że robot zrobi to, co należy.  

ZDALNA OBECNOŚĆ 

Zdalna domena obecności to taka, w której człowiek i robot dzielą zadanie, a wykonanie zadania jest 

połączone. Ten rodzaj aplikacji jest również nazywany wspólnym systemem poznawczym, ponieważ 

człowiek i robot muszą wspólnie dzielić i dzielić czynności poznawcze, aby zrealizować misję. 

Przykładem jest robot chirurgiczny, którym kieruje lekarz, ale wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby 

wyczuć ciało i zapobiec zbyt głębokiej penetracji cięć lub przedostaniu się w niewłaściwe miejsce. Te 

dwa cele są różne. Przypomnij sobie cztery ogniska robotyki wprowadzone w części 1: Zastąp, 

Projektuj, Pomóż i Baw się. Zadaniem agentów jest Zastępowanie ludzi. Roboty zdalnej obecności są 

zaprojektowane tak, aby umożliwić ludziom projekcję w odległych środowiskach. 

Siedem elementów Telesystemu 

Telesystem składa się z siedmiu elementów, z których dwa znajdują się na lokalnej stacji roboczej, 

czasami nazywanej nadrzędną, cztery w zdalnym robocie lub podrzędnym, a także element 

komunikacyjny do łączenia lokalnego i zdalnego.  

LOKALNY 

WYŚWIETLACZ 

Lokal to miejsce, w którym pracuje człowiek-operator lub teleoperator. Lokalny musi mieć jakiś rodzaj 

wyświetlacza, aby zobaczyć stan robota i mechanizmy sterujące kierujące robotem. Wyświetlacze i 

mechanizmy sterujące są zwykle konfigurowane jako stacja robocza. Mechanizmami sterującymi mogą 

być klawiatura, joystick, joystick z siłą i dotykową informacją zwrotną, taki jak interfejs dotykowy 

PHANTOM, lub bardziej złożony manipulator, który przekłada ruchy dłoni i ramion na ruchy 

manipulatora robota 



ZDALNY 

CZUJNIKI 

WYŚWIETLACZ 

ŁĄCZE KOMUNIKACYJNE  

Zdalny robot, czasami nazywany telefaktorem, musi mieć czujniki, efektory, moc i mobilność. Efektory 

i mobilność mogą wydawać się zbędne, ponieważ mobilność umożliwiają efektory, ale pierwotnie 

teleoperacja ograniczała się do manipulatorów, a zatem, gdy powstawały roboty mobilne, mobilność 

była uważana za nowy element. Inną zmianą zachodzącą w technologii jest to, że sterowanie może być 

rozdzielone między lokalne i zdalne, dzięki czemu zdalny telefaktor ma pewną inteligencję i możliwości 

autonomiczne. Teleoperator generalnie nie może bezpośrednio patrzeć na to, co robi pilot, albo 

dlatego, że robot jest fizycznie oddalony (np. na Marsie), albo lokalny musi być osłonięty (np. w gorącej 

komórce zakładu przetwórstwa jądrowego lub farmaceutycznego). Dlatego czujniki, które uzyskują 

informacje o zdalnej lokalizacji, technologia wyświetlania umożliwiająca operatorowi zobaczenie 

danych z czujnika oraz łącze komunikacyjne między lokalnym i zdalnym są krytycznymi elementami 

telesystemu.  

Kontrola nadzoru ludzkiego 

KONTROLA NADZORU CZŁOWIEKA 

Teraz, kiedy powstał już telesystem, następne pytanie brzmi: Jak sterowany jest telesystem? Kontrola 

telesystemu ogólnie mieści się w kategorii kontroli przez człowieka. Kontrola nadrzędna przez 

człowieka jest definiowana jako sytuacja, w której jeden lub więcej ludzkich operatorów co jakiś czas 

wydaje polecenia i stale otrzymuje informacje z komputera, który sam zamyka autonomiczną pętlę 

sterowania poprzez sztuczne efektory i czujniki do kontrolowanego środowiska procesu lub zadania. 

Termin ten nie ogranicza się do pojazdów bezzałogowych; może być stosowany w samolotach 

wyposażonych w funkcję autopilota i fly-by-wire, a także w automatyce przemysłowej. Definicja 

ludzkiej kontroli nadzorczej implikuje, że człowiek zawsze jest związany z robotem, choćby po to, by 

wyznaczać cele dla autonomicznego, odpowiedzialnego agenta. Nawet jeśli robot jest autonomiczny, 

dostarcza informacji, ponieważ nawet brak informacji ma charakter informacyjny (np. nic ciekawego 

się nie wydarzyło). Definicja wskazuje również, że zawsze w grę wchodzi komputer. Komputer może 

wyświetlać efekt przyszłych działań w celu zatwierdzenia wykonania lub próby zadania, jak opisano w 

Części 18. Może to kompensować opóźnienia czasowe, co zostanie omówione później. Komputer z 

pewnością zapewnia kontrolę w pętli wewnętrznej, umożliwiając rzeczywiste działania. Przykładem 

jest zdolność bezzałogowych statków powietrznych typu fly-by-wire do zawisania w miejscu bez 

dotykania elementów sterujących przez człowieka. Pożądane jest, aby robot miał odruchy 

bezpieczeństwa/samoobrony, znane również jako ruch strzeżony, jak opisali Pratt i Murphy. W 

teleoperacji człowiek na ogół nadzoruje robota za pomocą jednego z trzech trybów: sterowania 

ręcznego, sterowania handlowego i sterowania współdzielonego. Tryby zostaną opisane bardziej 

szczegółowo poniżej. Należy jednak pamiętać, że tryb może się zmieniać wraz z osią czasu lub fazą 

misji, dlatego tryby miały być etykietami dla aktualnego stanu wspólnego systemu poznawczego, a nie 

stałym, niezmiennym schematem działania. Na przykład operator może lekko kierować bezzałogowym 

systemem powietrznym podczas startu i lądowania (sterowanie współdzielone), a następnie 

nakierować robota na autonomiczny lot bez nadzoru do punktu nawigacyjnego. Następnie człowiek 

przejmuje kontrolę nad sytuacją (kontrola handlowa), a następnie ponownie angażuje się w pełną 

autonomię, aby pozwolić UAV wrócić do domu, ostatecznie prowadząc UAV do najlepszego miejsca 

lądowania (kontrola wspólna). 



Rodzaje kontroli nadzorczej 

Rodzaje sterowania nadzorczego można przedstawić jako macierz o dwóch ortogonalnych osiach. Osie 

stanowią odpowiedź na dwa pytania: Czy widzisz robota w jego otoczeniu? oraz Gdzie jest główna część 

inteligencji: lokalna (operator) czy zdalna (robot)? Prowadzi to do czterech ćwiartek, jak pokazano na 

rysunku 

 

 

ZDALNE STEROWANIE 

Dolny lewy kwadrant na rysunku pokazuje, że jednym ze sposobów nadzorowania robota jest zdalne 

sterowanie. W zdalnym sterowaniu operator widzi robota, a robot ma niewielką, jeśli w ogóle, 

inteligencję. Zdalne sterowanie, zwane także sterowaniem radiowym, jest standardem w zawodach 

„wojny robotów” i latających bezzałogowych pojazdach latających. Pilot zdalnego sterowania jest 

generalnie nie uważany za teleoperację, ponieważ teleoperacja oznacza, że operator nie widzi robota.  

STEROWANIE RĘCZNE 

Kwadrant sterowania ręcznego to klasyczny tryb teleoperacji. W tym kwadrancie operator nie widzi 

naprawdę odległego robota, a robot ma niewielką inteligencję.  

PÓŁAUTONOMIA 

Kwadrant półautonomii obejmuje również teleoperację. W Semi-Autonomy robot ma inteligencję, ale 

może nie mieć zestawu możliwości, które mogą całkowicie zastąpić ludzką inteligencję. Podobnie, 

nawet jeśli ma taki zestaw możliwości, to człowiek wydaje robotowi przynajmniej wstępne dyrektywy, 

więc termin „semi” nadal obowiązuje. Duża część ludzkiej kontroli nadzorczej koncentruje się na 

bogatych interakcjach między ludźmi a robotami, które występują w tym kwadrancie.  

INTERAKCJE SPOŁECZNE 

Czwarty kwadrant, interakcje społeczne, to najnowsza forma kontroli nadzorczej człowieka. Obejmuje 

sytuacje, w których człowiek widzi robota i musi z nim wchodzić w interakcje, nawet jeśli człowiek nie 

kontroluje robota. Kontrolerem może być współpracownik, który musi rozmawiać z kolegą przez 

robota telepracującego. Kontrola nadzorcza przez człowieka historycznie dotyczyła człowieka „za” 



robotem, w efekcie kwadrantów zdalnego sterowania, sterowania ręcznego i sterowania 

półautonomicznego, ale teraz musi uwzględniać człowieka „przed” robotem. Ten kwadrant będzie 

tematem części 18 dotyczącej interakcji człowiek-robot. 

Kontrola nadzoru ludzkiego dla Telesystemów 

Termin „kontrola nadzorująca przez człowieka” ogólnie odnosi się do kolumny na rysunku powyżej, 

składającej się z kwadrantów kontroli ręcznej i półautonomicznej. Kwadrant Kontroli Półautonomicznej 

można podzielić na Kontrolę Handlową lub Wspólną oraz Autonomię, jak pokazano na rysunku , 

odzwierciedlając smaki autonomii. 

 

Kontrola ręczna, trasakcyjna i dzielona są czasami określane jako kontrola „człowiek w pętli”, podczas 

gdy autonomia jest określana jako „człowiek w pętli”, aby odróżnić smak ludzkiego zaangażowania. 

Konotacja jest taka, że kontrola nadzorcza obejmuje szereg interaktywnych stylów sterowania, od 

ręcznego sterowania poza zasięgiem wzroku po pełną autonomię. W teleoperacji kontrola nadrzędna 

przez ludzi jest zwykle kojarzona z ręczną, handlową lub dzieloną kontrolą, podczas gdy termin 

„autonomia” kojarzy się z odpowiedzialnymi agentami. Kontrola nadzorcza, kontrola ręczna, kontrola 

handlowa i kontrola dzielona są często używane zamiennie, co zwiększa zamieszanie wokół definicji. 

Misja robota może mieć części, które są ręczne, handlowe, współdzielone lub autonomiczne, więc typ 

kontroli przez człowieka może się dynamicznie zmieniać. Innym mylącym aspektem jest to, że niektórzy 

projektanci próbowali uporządkować ręczne, handlowe, współdzielone i pełną autonomię w hierarchię 

rosnącej sztucznej inteligencji. Handel, współdzielona kontrola i pełna autonomia wymagają różnych 

inteligentnych możliwości, a złożoność może zależeć od aplikacji, więc trudno powiedzieć, że jeden 

schemat z natury wymaga więcej inteligencji niż inny. Wspólna kontrola nad rojem setek robotów 

naziemnych, powietrznych i morskich na polu bitwy może wymagać większej inteligencji zarówno 

robotów zdalnych, jak i lokalnych, aby pomóc człowiekowi w zrozumieniu sytuacji niż w przypadku w 

pełni autonomicznego odkurzacza robota. 

Sterowanie ręczne 

Jak pokazano na rysunku  



 

robot nie ma wbudowanego elementu sterującego w trybie sterowania ręcznego. Może istnieć 

wewnętrzna pętla kontrolna stabilizująca lot UAV, ale nic, co można by uznać za sztuczną inteligencję. 

Roboty zbudowane do teleoperacji będą miały wykrywanie eksteroceptywne i mogą mieć 

propriocepcję lub nie, ale prawie zawsze będą polegać na człowieku, aby wnioskować o 

ekspropriocepcji. Teleoperator nie widzi robota i jest całkowicie odpowiedzialny za konstruowanie i 

utrzymywanie zrozumienia tego, co dzieje się z robotem i światem. Teleoperator musi stworzyć 

zrozumienie w oparciu o wyświetlacz lub interfejs użytkownika, komponent telesystemu. Niestety, 

interfejsy robota są zwykle niewystarczające, aby teleoperator był świadomy, gdzie znajduje się robot, 

ponieważ osprzęt robota rzadko zawiera mechanizm wykrywania eksproprioceptywnego. Te rodzaje 

percepcji definiuje się w następujący sposób: 

PROPORCEPCJA 

Propriocepcja: pomiary ruchów względem wewnętrznego układu odniesienia. W biologii jest to zwykle 

pewna miara tego, jak daleko ręka lub noga została wyciągnięta lub cofnięta. W robotyce siłowniki to 

generalnie silniki. Wiele silników jest wyposażonych w enkoder wału, który mierzy liczbę wykonanych 

przez silnik obrotów. Jeśli znana jest przekładnia i rozmiar koła, liczba obrotów silnika może być 

wykorzystana do obliczenia liczby obrotów kół robota, a liczba ta może być wykorzystana do 

oszacowania, jak daleko przebył przegub lub robot.  

EKSTRACEPCJA 

Eksterocepcja: pomiary rozmieszczenia środowiska i obiektu względem układu odniesienia robota. 

Eksterocepcja może zapobiec upadkowi robota ze schodów, takiego jak Roomba, który wykorzystuje 

czujnik zasięgu do wykrywania pustych przestrzeni i czujnik nierówności do wykrywania przeszkód. 

Czujniki, takie jak Kinect pierwotnie używany w grach wideo, mogą zapewnić trójwymiarową 

rekonstrukcję otoczenia.  

WYWŁASZCZENIE 

Eksppropriocepcja: pomiar położenia korpusu lub części robota w stosunku do układu otoczenia. Jest 

to zasadniczo zewnętrzny widok robota. Na przykład, jeśli wędrujesz i utkniesz stopą w stercie kamieni, 

możesz wykorzystać swoją elastyczność fizyczną, aby schylić się i odwrócić głowę, aby zobaczyć, jak 



stopa jest uwięziona. Propriocepcja mówi ci, że twoja stopa utknęła pod niewygodnym kątem, a 

eksterocepcja mówi ci, że skały napierają na twoje stopy, ale ekspropriocepcja pomaga zaplanować 

wyprostowanie stopy, pociągnięcie do tyłu, a następnie w górę w celu jej wyciągnięcia.  

Kontrola transakcyjna 

W kontroli transakcyjnej fazy misji są podzielone na odrębne zadania, które wykona teleoperator i te, 

które wykona telefaktor, jak pokazano na rysunku  

 

Na przykład teleoperator deleguje etap zadania do robota, robot wykonuje tę fazę, a następnie 

człowiek przejmuje zadanie. Jest to powszechne w zadaniach wymagających zręcznej manipulacji, 

ponieważ robot może przesunąć ramię i manipulator blisko obiektu, a następnie człowiek może przejąć 

kontrolę i wykonać drobne ruchy. Kontrola trasakcyjna jest również używana do nawigacji po punktach 

orientacyjnych do lokalizacji celu, gdzie robot nawiguje do celu, a następnie człowiek przejmuje 

zadanie wyszukiwania lub inspekcji w oparciu o to, co znajduje się w lokalizacji. Trasakcja może 

odbywać się w dowolnej kolejności. Weź pod uwagę, że bezzałogowe statki powietrzne mogą być 

ręcznie sterowane podczas misji poszukiwawczo-ratowniczych, a następnie, gdy teleoperator zobaczy 

już wystarczająco dużo, autonomiczny powrót do domu. W praktyce kontrola trasakcyjna jest 

domyślnie częścią prawie każdego w pełni autonomicznego systemu obsługi wyjątków i operacji 

awaryjnych, w których robot przekazuje kontrolę człowiekowi. Jedno z ukrytych zastosowań kontroli 

handlowej wynika z oczekiwania, że jeśli coś pójdzie nie tak, robot „przebije się” w stosunku do 

„mądrzejszego” agenta, a tym samym przekaże kontrolę człowiekowi. Na przykład autopiloty w 

samolotach wyłączą się, jeśli sytuacja przekroczy ich parametry, a człowiek-pilot musi przejąć kontrolę. 

Innym przykładem jest to, że wiele UAV ma procedurę utraconego łącza, w której UAV autonomicznie 

powróci do domu, jeśli zostanie utracona komunikacja z operatorem; tutaj kontrola została przekazana 

robotowi za dorozumianą zgodą człowieka. Jak zostanie omówione w dalszej części, kontrola 



transakcyjna w sytuacjach wyjątkowych lub na podstawie wyjątków stwarza poważne problemy 

związane z czynnikami ludzkimi. 

Kontrola dzielona 

W kontroli dzielonej zarówno teleoperator, jak i telefaktor uczestniczą jednocześnie w kontroli. 

Zazwyczaj teleoperator dostarcza przemyślanych danych wejściowych, a telefaktor zapewnia 

reaktywną kontrolę, zasadniczo dzieląc obowiązki na warstwy kanonicznej architektury organizacyjnej 

oprogramowania w części 4. człowiek może i może bardziej niezawodnie wykonać prawidłową reakcję 

pompowania hamulców. 

Ruch strzeżony 

RUCH OCHRONNY 

Ważną formą sterowania stosowaną od 1980 roku jest ruch strzeżony. Ruch strzeżony jest 

zdefiniowany przez Pratta i Murphy'ego jako rodzaj kontroli człowieka w pętli, w której robot chroni 

się przed niezamierzonymi konsekwencjami ludzkich dyrektyw. Przykłady obejmują systemy wizyjne 

dla ciężarówek, które spowalniają lub zatrzymują ciężarówkę, aby uniknąć kolizji, roboty chirurgiczne 

zapobiegające nadmiernej sile skalpela lub sondy, bezzałogowe statki powietrzne, które nie mogą 

wylecieć poza granice lub roboty mobilne, które kompensują niestabilne konfiguracje, które mogą 

powodować robota spaść. W większości przypadków strzeżony ruch sprawia, że działanie robota jest 

bezpieczniejsze. Ruch strzeżony zakłada, że w porównaniu z robotem człowiek ma gorszą wiedzę na 

temat otoczenia oraz postawy robota i stosunku do otoczenia. Robot, jako agent umiejscowiony w 

otoczeniu, potrafi pełniej lub szybciej rozumieć, co się dzieje i reagować szybciej lub bardziej 

adekwatnie niż zdalny teleoperator. Autonomiczne możliwości ruchu chronionego można wymieniać 

lub udostępniać, chociaż ruch chroniony jest często klasyfikowany jako kontrola współdzielona, 

ponieważ robot zawsze monitoruje sytuacje, przed którymi należy się strzec. Według Pratta i 

Murphy'ego, 170 ruch chroniony składa się z pięciu elementów: Kryteria interwencji autonomicznej, 

które określają, kiedy system może modyfikować polecenia wydawane przez operatora. Kryteria mogą 

prowadzić do wyjątków, gdy system wkracza. Przystanki awaryjne, granice lotu lub konfiguracje poza 

limitem to przykłady wyjątków. Alternatywnie system może stale dostosowywać polecenia operatora 

online. Na przykład w robotach na wózkach inwalidzkich system może wygładzić kurs generowany 

przez osobę z drżeniem lub dostosować kurs, aby zapewnić większy odstęp od ścian i przeszkód. 

Command Integration Method, który opisuje, w jaki sposób system integruje swoje polecenia z 

poleceniami użytkownika, jako kontrola handlowa lub kontrola współdzielona. Stan monitorowany, 

który określa zmienne i warunki środowiskowe monitorowane i uwzględniane przez system. 

Zatrzymania awaryjne i granice zakazu lotów są zwykle kojarzone z ruchem strzeżonym, ale 

zastosowano je w innych warunkach, w tym monitorowaniu robota pod kątem stanu systemu i 

przegrzania. Tryb interfejsu, który przedstawia informacje teleoperatorowi. Teleoperator zawsze chce 

wiedzieć, co robi robot. Jeśli robot nagle nie reaguje na polecenia, teleoperator musi wiedzieć, czy jest 

to awaria robota, utknął, czy też wszedł w niebezpieczny lub zabroniony stan. W samochodach lampka 

będzie migać po uruchomieniu hamulców z funkcją ABS, jeśli kierowca nie usłyszy lub nie poczuje 

charakterystycznego szybkiego pompowania lub nie zrozumie, że hałas i wibracje są „normalne” i nie 

są usterką. Display Preprocessing, który określa przetwarzanie wstępne wykonywane na danych z 

czujników, zanim zostaną one zaprezentowane teleoperatorowi. Upraszczanie danych w łatwo 

zrozumiałe informacje jest ważne, ponieważ jeśli coś pójdzie nie tak, teleoperator może nie mieć czasu 

lub poświęcić uwagę na przejrzenie nieprzetworzonych danych. 

Czynniki ludzkie 



Biorąc pod uwagę, że telesystem jest rodzajem wspólnego systemu poznawczego, element ludzki jest 

dla udanego systemu równie ważny jak sprzęt i oprogramowanie. Ludzki element zainteresowania w 

badaniach teleoperacyjnych dotyczy relacji między teleoperatorem a robotem, chociaż w przypadku 

telepracy istnieje relacja społeczna między robotem a osobą (osobami) pracującą z robotem lub wokół 

niego w środowisku zadania. Relacja między teleoperatorem a telefaktorem jest omówiona w 

literaturze dotyczącej czynników ludzkich i interakcji człowiek-robot, podczas gdy interakcje społeczne 

są omawiane w literaturze dotyczącej interakcji człowiek-robot omówionej w Części 18. wpływ 

opóźnienia na wspólny system poznawczy, w jaki sposób ograniczenia poznawcze przekładają się na 

niezbędną siłę roboczą do bezpiecznego działania i jak zapobiegać problemowi kontroli poza pętlą. 

Zmęczenie poznawcze 

Teleoperacja nie jest idealnym rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach. Wiele zadań jest z natury 

powtarzalnych i nudnych. Na przykład rozważ użycie joysticka do kierowania samochodem 

sterowanym radiem; po kilku godzinach ludzie mają tendencję do coraz trudniejszego zwracania 

uwagi. Jeśli człowiek ręcznie steruje robotem, zadanie jest jeszcze trudniejsze z powodu utraty 

percepcji głębi; ludzki mózg musi ciężej pracować, aby zrekompensować utracone informacje, które 

zostałyby uzyskane z ruchów oka, ruchów głowy, sygnałów dźwiękowych i tak dalej. Podobnie ludzki 

mózg musi ciężej pracować, aby przełożyć ludzkie sposoby robienia rzeczy na sposoby robienia rzeczy 

przez roboty; wysiłek wykonywania działań na odległość został nazwany problemem telekinezy. W 

wyniku wymagań zadania, utraty percepcji głębi i problemu telekinezy, większość ludzi szybko 

doświadcza zmęczenia poznawczego; ich uwaga wędruje i mogą nawet odczuwać bóle głowy i inne 

fizyczne objawy stresu.  

EFEKT DZIURKI OD KLUCZA 

Ograniczenia poznawcze i zmęczenie mogą być wprowadzone przez wyświetlacz i komponenty 

czujnika. Wyobraź sobie, że próbujesz sterować samochodem sterowanym radiem, patrząc przez małą 

kamerę zamontowaną z przodu. Zadanie staje się znacznie trudniejsze z powodu ograniczonego pola 

widzenia; zasadniczo nie ma widzenia peryferyjnego. Jest to znane jako efekt dziurki od klucza, gdzie 

teleoperator próbuje zrozumieć otoczenie, patrząc przez dziurkę od klucza w drzwiach lub dziurę w 

ścianie. Powszechnym, choć błędnym podejściem do efektu dziurki od klucza jest umieszczenie 

większej liczby kamer na robocie. Może to faktycznie zwiększyć obciążenie poznawcze i wprowadzić 

błędy, ponieważ operator musi teraz wybierać między punktami widzenia i mentalnie łączyć różne 

punkty widzenia.  

CHOROBA SYMULACYJNA 

Bardziej zaawansowane wyświetlacze próbują albo tworzyć symulacje większego środowiska, albo 

wprowadzać efekty kamery podobne do niewielkich zniekształceń widzenia peryferyjnego w celu 

zmniejszenia obciążenia poznawczego. Ale nawet jeśli obraz wizualny jest doskonały, teleoperator 

może zachorować na chorobę symulacyjną z powodu niezgodności między systemem wizualnym 

wskazującym, że operator się porusza, a uchem wewnętrznym wskazującym, że operator jest 

nieruchomy. Opóźnienie w komponencie komunikacyjnym może również powodować zmęczenie 

poznawcze. To męczące, gdy trzeba czekać, aby zobaczyć, jak robot wykonał polecenie przed 

wydaniem kolejnego polecenia. Wolne tempo jest frustrujące, a także utrudnia skupienie uwagi. 

Opóźnienie jest omówione osobno, ponieważ ma inny wpływ na powodzenie telesystemu. 

Czas oczekiwania 

CZAS TELEOPERACYJNY HEURYSTYCZNY 



Jednym z problemów związanych z teleoperacją w zastosowaniach kosmicznych, telemedycynie lub 

aplikacjach na duże odległości jest to, że może być nieefektywna lub niebezpieczna z powodu dużych 

opóźnień czasowych. Duże opóźnienie może spowodować, że teleoperator wyda pilotowi polecenie, 

nie zdając sobie sprawy, że narazi to pilota na niebezpieczeństwo lub że może nastąpić nieoczekiwane 

zdarzenie, takie jak upadek skały, i zniszczy robota, zanim teleoperator zobaczy to zdarzenie i rozkaż 

robotowi uciekać. Zasadą praktyczną lub heurystyczną jest to, że czas potrzebny na wykonanie zadania 

przy tradycyjnej teleoperacji rośnie liniowo wraz z opóźnieniem transmisji. Zadanie teleoperacji, które 

zajęło teleoperatorowi 1 minutę, aby poprowadzić pilota do wykonania na Ziemi, mogło zająć 2,5 

minuty na Księżycu i 140 minut na Marsie. Efekty opóźnień są mniej powszechne w aplikacjach 

naziemnych, ale nadal występują. Na przykład telemedycyna ze szpitala w jednym kraju do szpitala 

polowego w innym kraju musiałaby borykać się z opóźnieniami sieci. Nawet w sytuacjach, w których 

nie ma życia i śmierci, takich jak telepraca, kontrolowanie urządzeń przez Internet może być 

frustrujące, gdy przepustowość może się zmieniać w nieprzewidywalny sposób. 

Człowiek: stosunek robota 

Praktyczną wadą teleoperacji jest to, że często wymaga ona obsługi więcej niż jednej osoby ze względu 

na ograniczenia poznawcze jednego teleoperatora. Badania nad teleoperacją robotów naziemnych i 

statków powietrznych wykorzystywanych na wypadek katastrof pokazują, że efektywniej i bezpieczniej 

jest prowadzić jedną osobę, a jedna osoba patrzy przez czujniki, nawet jeśli jest jedna kamera do 

nawigacji i wykrywania misji. Praca Burke&prime;a i Murphy&prime;ego wykazała, że respondenci 

dziewięciokrotnie częściej znajdowali symulowane ofiary w gruzach za pomocą zdalnie sterowanych 

robotów, jeśli respondenci pracowali wspólnie w dwuosobowych zespołach. Jest to podobne do 

posiadania pilota i drugiego pilota w lotnictwie komercyjnym, chociaż może wydawać się przesadą, aby 

więcej niż jedna osoba sterowała robotem z zaledwie kilkoma efektorami i powierzchniami. Jednak 

czynnik ludzki sugeruje, że właśnie dlatego potrzeba więcej ludzi; ponieważ „głupi” robot o minimalnej 

sprawności może wykonywać tylko kilka ruchów lub czynności, określenie właściwego planu w 

warunkach ograniczeń w złożonym świecie może być bardzo trudne. 

BEZPIECZNY STOSUNEK CZŁOWIEKA DO ROBOTA 

Stan praktyki projektantów polega na rozpoczęciu od podstawowego bezpiecznego stosunku 

człowieka do robota, a następnie ustaleniu, czy autonomia i interfejs sprzyjają redukcji siły roboczej. 

Wyjściowy bezpieczny stosunek człowieka do robota jest następujący:  

Nh = Nv + Np + 1 

Nh to liczba ludzi, Nv to liczba pojazdów, a Np to liczba ładunków. To równanie powinno być traktowane 

jako punkt wyjścia do projektowania systemu człowiek-robot, ale wpływ autonomii, interfejsów, 

wymagań uwagi, rzadkich środowisk itp. na zmniejszenie ograniczeń poznawczych może pozwolić na 

niższy stosunek człowiek-robot. Bezzałogowy statek powietrzny Predator wymaga co najmniej jednego 

teleoperatora do pilotowania pojazdu i innego teleoperatora, aby nakazał ładunkowi czujnika patrzeć 

na określone obszary. Inne UAV mają zespoły złożone z aż czterech teleoperatorów plus piątego 

członka zespołu, który specjalizuje się w startach i lądowaniach. Ci teleoperatorzy mogą przejść ponad 

rok szkolenia, zanim będą mogli latać pojazdem. W przypadku UAV teleoperacja pozwala na wykonanie 

niebezpiecznego, ważnego zadania, ale o wysokim koszcie siły roboczej. Predator jest przykładem tego, 

jak rodzaj ludzkiej kontroli nadzorczej może dynamicznie zmieniać się na osi czasu misji, która jest luźno 

sklasyfikowana jako sekwencja inicjacji, wdrożenia i zakończenia. W informatyce ta sekwencja byłaby 

podobna do pętli programowej składającej się z warunków wejścia pętli, wykonania przypadku stanu 

ustalonego w pętli i warunków wyjścia pętli. Chociaż głównym celem pętli jest przypadek stanu 

ustalonego, warunki wejścia i wyjścia są często trudniejsze do zaprojektowania niż przypadek stanu 



ustalonego i mogą prowadzić do poważnych błędów programistycznych. Podobnie inicjacja i 

zakończenie może być trudniejsze w robotyce. W przypadku Predatora autonomię zastosowano tylko 

w fazie wdrożenia, ignorując możliwości pokładowej inteligencji podczas startu i lądowania, które 

również są trudne i wiążą się z dużym obciążeniem poznawczym. Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna 

inteligencja może być dostępna dla operacji autonomicznych lub w celu zapewnienia pomocy i 

zmniejszenia obciążenia pracą związaną z inicjowaniem i kończeniem misji, a także jej wdrażaniem. 

Predator jest również przykładem dwóch powodów, dla których do sterowania jednym robotem może 

być potrzebny więcej niż jeden operator. Jednym z powodów jest historycznie wiele osób potrzebnych 

do obsługi nowej technologii, ponieważ ludzie są ostatecznym rozwiązaniem początkowego kiepskiego 

projektu. Drugim powodem jest to, że ludzie są liczbami całkowitymi; uważaj, że specjalista od startów 

i lądowań nie może być używany przez 100% czasu misji, ale musi być dostępny podczas misji. Jak 

zauważono w badaniu Defense Science Board z 2012 r. dotyczącym autonomii systemów 

bezzałogowych, projektowanie robotów wojskowych często koncentruje się na sprzęcie, odkładając 

kwestie kontroli człowieka, czynników ludzkich i autonomii przy założeniu, że można przeszkolić osobę, 

aby przezwyciężyć ograniczenia. systemu sterowania robota. Jednak ludzie nie mogą być szkoleni 

ponad ich fizjologiczne granice. Z drugiej strony dodanie większej liczby autonomicznych funkcji może 

zmniejszyć zapotrzebowanie na siłę roboczą; jednak zwiększona automatyzacja może w rzeczywistości 

obniżyć bezpieczeństwo z powodu problemu ze sterowaniem „człowiekiem poza pętlą”. 

Problem kontroli człowieka poza pętlą 

PROBLEM KONTROLI CZŁOWIEKA POZA PĘTLI (OOTL) 

Przypomnijmy, że forma kontroli handlowej jest inicjowana przez zdalnego robota, gdy napotka 

problem lub wyjątek i że w przypadku kontroli współdzielonej oczekuje się, że człowiek-operator 

zauważy i zareaguje na problemy lub wyjątki. W takich przypadkach teleoperacja jest planem 

awaryjnym dla autonomicznej zdolności. Jednak nie zawsze jest możliwe, aby człowiek zareagował 

wystarczająco szybko, aby służyć jako niezawodny plan awaryjny. Jest to problem ze sterowaniem 

przez człowieka poza pętlą (OOTL), w którym człowiek musi nagle zmienić tryby ze sterowania 

handlowego lub współdzielonego na sterowanie ręczne i ręcznie sterować pilotem w 

niemodelowanych lub nieoczekiwanych okolicznościach, których automatyzacja nie może uchwyt. 

Problem ludzkiej kontroli poza pętlą został udokumentowany od lat 60-tych.99;118;125 Społeczność 

zajmująca się czynnikami ludzkimi zauważa, że często występują znaczne opóźnienia w przejmowaniu 

przez człowieka kontroli nad autonomicznym procesem. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej 

autonomiczny proces, tym trudniej jest człowiekowi szybko i poprawnie zareagować na problem, 

ponieważ człowiek nie utrzymuje świadomości sytuacyjnej niezbędnej do kontrolowania procesu i 

musi go zbudować przed reagowaniem. Budowanie świadomości sytuacyjnej w celu rozwiązania 

problemu może być trudne, ponieważ proces budowy może wymagać zmiany perspektyw. 

Egocentryczny, środowiskowy układ odniesienia, jaki posiada specjalista ds. misji patrzący na świat 

przez kamerę, jest zupełnie inny od egzocentrycznego lub ewentualnie mieszanego 

egzocentrycznego/egocentrycznego typu wyświetlaczy kokpitu potrzebnych pilotowi, aby spojrzeć na 

stan robota. do otoczenia. Różnice w tych dwóch poglądach wydają się trudne do pokonania w kilka 

sekund. Przykład problemu kontroli człowieka poza pętlą wystąpił w przypadku UAV DarkStar i 

pokazuje, że „awaria” czynnika ludzkiego generalnie wiąże się z więcej niż jednym naruszeniem zasad 

projektowania. DarkStar był drogim eksperymentalnym bezzałogowym statkiem powietrznym (UAV) 

opracowanym w symulacji w celu obniżenia kosztów. Zaawansowane prototypy tych pojazdów mogły 

latać autonomicznie, ale spodziewano się, że starty i lądowania będą trudniejsze do zarządzania 

komputerem pokładowym. Jako środek ostrożności, do dyspozycji byli piloci-ludzie-eksperci, którzy 

mogli przejąć kontrolę nad pojazdem w przypadku napotkania problemów podczas startu. Niestety 



DarkStar napotkał problemy podczas startu, ponieważ symulacja nadmiernie uprościła model pasa 

startowego w klasycznym przypadku założenia o zamkniętym świecie, że wszystkie atrybuty świata 

można jednoznacznie wyliczyć. DarkStar spektakularnie się zawiesił, zdobywając nieoficjalny 

przydomek „Darkspot”. W systemie DarkStar przejście w czasie z kontroli poza pętlą do kontroli w pętli 

było dla ekspertów niemożliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, wyświetlacz uniemożliwiał pilotom 

odpowiednie zdefiniowanie problemu, a tym samym wygenerowanie odpowiedniej odpowiedzi. 

Wyświetlacz został opracowany do diagnostyki inżynierskiej post-hoc, a nie do sterowania lotem w 

czasie rzeczywistym, więc zasadniczo był to strumień liczb, odpowiednik budowy telesystemu bez 

lokalnego komponentu wyświetlacza. Wyświetlacz inżynieryjny pokazał pilotowi, że coś jest nie tak 

podczas startu, ale pilot nie miał wystarczająco dużo czasu, aby mentalnie połączyć surowe dane z 

hipotezą problemu i wygenerować poprawkę dla problemu. Projekt wspólnego planu tworzenia kopii 

zapasowych kontroli nie uwzględniał ograniczeń poznawczych człowieka. Po drugie, plan awaryjny nie 

uwzględnił siedmiosekundowego opóźnienia spowodowanego wykorzystaniem satelity jako łącza 

komunikacyjnego. Opóźnienie oznaczało, że nawet jeśli pilot zrozumiał przyczynę odchylenia lotu i 

wygenerował prawidłową reakcję sterowania, pilot nie mógł otrzymać nowych poleceń wystarczająco 

szybko, aby zapobiec katastrofie. Wykorzystanie robotów podczas wypadku jądrowego w Fukushimie 

Daiichi pokazało, że teleoperacja może być świadomym wyborem, aby uniknąć problemów z kontrolą 

człowieka poza pętlą. Bezzałogowy system powietrzny Honeywell T-Hawk® został wykorzystany do 

przeprowadzenia badań radiologicznych i ogólnej oceny, począwszy od czterech tygodni po wypadku. 

T-Hawk przeleciał około 40 misji na odległość do 1600 metrów od punktu startowego do strefy 

ekstremalnego promieniowania. T-Hawk miał w pełni autonomiczną nawigację, która pozwalała mu 

latać po zaprogramowanej trasie i wracać do domu w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów. 

Jednak doświadczeni piloci wyłączyli autonomiczną nawigację i ręcznie oblecieli trasę. Obawiano się, 

że jeśli robot zacznie zbaczać z oczekiwanej ścieżki, piloci nie będą mieli możliwości dowiedzenia się, 

czy odchylenie było spowodowane uszkodzeniem przez promieniowanie, czy wiatrem. Piloci woleli 

pozostać w bezpośrednim kontakcie z systemem, zamiast ryzykować, że funkcje autonomiczne 

napotkają niemodelowane warunki i zareagują w nieprzewidywalny sposób. W terminologii dotyczącej 

czynników ludzkich piloci martwili się o pojawienie się sytuacji kontroli człowieka poza pętlą. 

Sposobem, w jaki zapobiegali tej sytuacji, było bycie w pętli. 

Wytyczne dotyczące określania, czy system telekomunikacyjny nadaje się do zastosowania 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Według The Concise Encyclopedia of Robotics teleoperacja najlepiej nadaje się do zastosowań, w 

których: 

1. Zadania są nieustrukturyzowane i nie powtarzalne. W przeciwnym razie projektant powinien 

przyjrzeć się dodaniu autonomii. 

2. Przestrzeń robocza nie może być zaprojektowana tak, aby pozwalała na użycie manipulatorów 

przemysłowych. Przestrzenie robocze, takie jak elektrownie jądrowe, zakłady produkcyjne i szpitale, 

można zaprojektować tak, aby obsługiwały określone zadania i standardowy sprzęt zrobotyzowany. 

Dostosowanie innych środowisk, takich jak inne planety, tereny zewnętrzne lub katastrofy, do 

bezpieczeństwa pracowników może nie być możliwe. 

3. Kluczowe części zadania sporadycznie wymagają zręcznej manipulacji, zwłaszcza koordynacji ręka-

oko. Większość robotów nie ma wystarczającego wyczuwania i planowania (choć to się zmienia), aby 

wykonać określone zadania. Zlecenie teleoperatorowi wykonania zadania wymagającego zręczności 

nie jest trywialnym problemem projektowym, a elementy wyświetlacza i sterowania muszą wspierać 

pracę poznawczą teleoperatora. 



4. Kluczowe części zadania wymagają rozpoznawania obiektów, świadomości sytuacyjnej lub innej 

zaawansowanej percepcji. Jak opisano w części 3, problem uziemienia symbolu pozostaje podstawową 

barierą w sztucznej inteligencji. Dlatego zadania wymagające tej funkcji mogą wykraczać poza obecne 

możliwości. 

TELEPRESENCE WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ 

5. Potrzeby technologii wyświetlania nie przekraczają ograniczeń łącza komunikacyjnego 

(przepustowość, opóźnienia czasowe). Problemy z wyświetlaniem i komunikacją były głównym 

ograniczeniem teleobecności. Telepresence ma na celu to, co popularnie nazywa się rzeczywistością 

wirtualną, w której operatorzy mają pełną informację zwrotną z czujników i czują się jak robot. Ilość 

danych o środowisku potrzebna do skutecznego odtworzenia sytuacji dla teleoperatora zazwyczaj 

przekracza możliwości komponentu komunikacyjnego. 

6. Dostępność przeszkolonego personelu nie stanowi problemu. W niektórych sytuacjach, takich jak 

eksploracja kosmosu, telefaktor może być wspierany przez dziesiątki lub setki techników i naukowców. 

W innych, takich jak reagowanie na katastrofy, dostępnych jest niewielu ekspertów. 

Przykłady Telesystemów 

Teleoperacja jest popularnym rozwiązaniem do sterowania pilotami, ponieważ możliwości technologii 

AI nie są nawet zbliżone do ludzkich kompetencji, zwłaszcza w zakresie percepcji i podejmowania 

decyzji. Jednym z przykładów teleoperacji jest eksploracja podwodnych miejsc, takich jak Titanic. 

Posiadanie ludzkiej kontroli nad robotem jest korzystne, ponieważ człowiek może odizolować obiekt 

zainteresowania, nawet jeśli jest częściowo zasłonięty błotem w mętnej wodzie.211 Ludzie mogą 

również wykonywać zręczne manipulacje (np. wkręcać nakrętkę na śrubę), co jest bardzo trudne do 

zaprogramowania manipulatora. Innym przykładem jest robot Sojourner pokazany na rysunku 2.7, 

który eksplorował Marsa od 5 lipca do 27 września 1997 roku, aż przestał odpowiadać na polecenia 

radiowe. Ponieważ było niewiele danych na temat tego, jak wyglądał Mars przed przybyciem 

Sojournera, trudno było opracować czujniki i algorytmy, które mogłyby wykryć ważne atrybuty, a 

nawet zaprojektować algorytmy sterujące poruszaniem robota. Ważne jest, aby wykryć wszelkie 

nietypowe skały lub formacje skalne (takie jak pomarańczowa skała, którą dr Schmitt znalazł na 

Księżycu podczas misji Apollo 17). Ludzie są szczególnie biegli w percepcji, zwłaszcza w dostrzeganiu 

wzorów i anomalii na obrazach. Zdolności percepcyjne AI w tamtym czasie znacznie odbiegały od 

ludzkich zdolności. Ludzie są również biegli w rozwiązywaniu problemów. Przypomnijmy z 

wcześniejszej książki, że poduszki powietrzne statku Mars Pathfinder nie opróżniły się prawidłowo, a 

kontrola naziemna wysłała polecenia, aby cofnąć płatki i ponownie je otworzyć. Ten rodzaj 

rozwiązywania problemów jest niezwykle trudny, biorąc pod uwagę obecne możliwości sztucznej 

inteligencji. Wykorzystanie robotów naziemnych podczas katastrofy jądrowej w Fukushimie Daiichi w 

2011 r. stanowi dodatkowy przykład użyteczności teleoperacji. Roboty zdalnie sterowane były z 

powodzeniem wykorzystywane do oceny uszkodzeń budynków reaktora, usuwania gruzu z dróg i 

punktów dostępu, badania zasięgu i wielkości promieniowania oraz pompowania wody w celu 

chłodzenia reaktorów. Wykorzystanie robotów uwydatniło ograniczenia poznawcze narzucane przez 

czujniki na pilocie i na wyświetlaczu lokalnie. Potrzebne były dwa roboty, aby jeden robot mógł 

wykonać zadanie (patrz rysunek 5.10). Poza budynkami reaktora małe roboty budowlane Bobcat® 

zostały przystosowane do teleoperacji przez QinetiQ w celu usuwania gruzu i zakopywania materiałów 

radioaktywnych, aby umożliwić załogom i większemu sprzętowi dostęp do budynków. Mały, zwinny 

robot bombowy został sparowany z robotem budowlanym. Robot bombowy mógł poruszać się wokół 

Bobcata, aby teleoperator mógł zobaczyć, czy przednie wiadro do przenoszenia brudu i gruzu dotyka 

ziemi. Wewnątrz budynków reaktora iRobot Packbots® były używane parami, aby przedostać się przez 



gruz i wykonać zadania manipulatora, takie jak otwieranie drzwi. Jeden robot wykonał zadanie, ale 

drugi robot służył jako wizualny asystent. 

Podsumowanie 

Ta część dotyczy teleoperacji i telesystemów, które historycznie były pierwszymi próbami 

zaprojektowania inteligentnych robotów. Telesystem to system człowiek-maszyna, w którym człowiek 

lub teleoperator na lokalnym wyświetlaczu wykorzystuje łącze telekomunikacyjne do sterowania 

zdalnym robotem, który jest poza zasięgiem wzroku. Zdalny robot lub telefaktor zapewnia wykrywanie, 

mobilność, efektory i moc, ale może również mieć sterowanie na pokładzie. Teleoperacja powstała 

jako rozwiązanie tymczasowe lub hakerskie do zadań, które wymagały robotów, ale roboty nie mogły 

być odpowiednio zaprogramowane do prawidłowego działania na ich własny. Problem ten wywołał 

debatę, w której kwestionowano, czy teleoperacja jest „tymczasowym złem” na drodze do autonomii, 

czy też jest innym stylem sztucznej inteligencji. Teraz teleoperacja jest rozpoznawana jako inny styl 

sztucznej inteligencji, który pomaga ludziom w uzyskaniu zdalnej obecności w odległym środowisku. 

Teleoperacja nie jest już uważana za „tymczasowe zło” na drodze do prawdziwej autonomii, ale raczej 

jako jeden z aspektów ludzkiej kontroli nadzorczej. Zrozumienie teleoperacji ma kluczowe znaczenie, 

ponieważ jest to prawdopodobny tryb kontroli, gdy sztuczna inteligencja dla odpowiedzialnego agenta 

zawodzi. Teleoperacja, jako aspekt kontroli nadzorczej przez człowieka, rodzi pytanie, czym jest 

kontrola nadzorcza przez człowieka? Kontrola nadrzędna przez człowieka odnosi się do spektrum 

sposobów, w jakie ludzie i maszyny mogą współdziałać w celu wykonania zadań, od ręcznego 

sterowania zdalnym robotem do pełnego delegowania całego zadania do robota. Spektrum stworzyło 

różne terminy, często zgrupowane pod nazwą semi-autonomii. To z kolei rodzi pytania, czym jest 

półautonomia? i Czym różnią się cztery tryby półautonomii? Półautonomia odnosi się do trybów 

sterowania człowiek-maszyna, w których człowiek nie może bezpośrednio obserwować robota w 

środowisku zadania, a częściami zadania kieruje robot, a nie człowiek. W kontroli handlowej zadanie 

jest podzielone na części, w których dobrze radzi sobie człowiek lub robot. Kiedy zadanie osiąga punkt, 

w którym wiedza jednego agenta zostaje przekroczona, dominująca kontrola przesuwa się lub 

przechodzi na drugiego agenta. Przy współdzielonej kontroli zarówno człowiek, jak i robot pracują 

jednocześnie nad aspektami zadania. Ruch strzeżony jest prawdopodobnie najbardziej 

rozpowszechnionym zastosowaniem współdzielonej kontroli. W ruchu strzeżonym agent robota w 

rzeczywistości unieważnia lub modyfikuje polecenia sterujące agenta ludzkiego. Ruch strzeżony jest 

doskonałym przykładem tego, jak roboty są fizycznie usytuowanymi agentami i dzięki temu mogą 

rozumieć lepiej, a na pewno szybciej, niż człowiek, który nie znajduje się w środowisku. Dwa główne 

nieporozumienia dotyczące widma ludzkiej kontroli nadzorczej to: 1) reprezentuje hierarchię 

inteligencji, gdy jest to po prostu konwencja etykietowania, oraz 2) każde zadanie ma jeden tryb 

kontroli nadzorczej, gdy większość implementacji pokazuje, że tryb kontroli zmienia się dynamicznie 

wraz z etapy misji. Ponieważ teleoperacja to inny styl sztucznej inteligencji, niezbędne staje się 

zrozumienie, do jakich dziedzin zadań przydatne są telesystemy. Istnieje sześć wskazówek dotyczących 

identyfikacji domeny zadań, w której korzystanie z telesystemu może się powieść. W przeciwnym razie 

rozwiązaniem może być zaprojektowanie środowiska, aby pomieścić roboty lub ponowne 

przemyślenie misji. Zastosowania, takie jak eksploracja planety Marsa, prezentują środowiska zadań, 

których nie można zaprojektować tak, aby umożliwić nieinteligentne roboty. Zastosowania naziemne, 

takie jak wykorzystanie robotów naziemnych w wypadku jądrowym w Fukushima Daiichi do 

wchodzenia do elektrowni, badania, przenoszenia śmieci i umieszczania czujników, pokazują, że 

teleoperacja jest potrzebna, gdy zadania są nieustrukturyzowane, nowe lub wymagają zręcznej 

manipulacji. Metody teleoperacji są zazwyczaj męczące poznawczo, wymagają dużej przepustowości 

komunikacji i krótkich opóźnień w komunikacji oraz wymagają jednego lub więcej teleoperatorów na 

pilota, zgodnie z formułą bezpiecznego stosunku człowiek:robot. Techniki teleobecności próbują 



stworzyć bardziej naturalny interfejs dla człowieka do kontrolowania robota i interpretowania tego, co 

robi i widzi, ale przy wysokich kosztach komunikacji. Zmniejszone zmęczenie poznawcze i ogólna 

wytrzymałość telesystemu zależą od dostępności propriocepcji, eksterocepcji i, często pomijanej, 

eksproriocepcji. Teleoperacja jest domyślnym planem tworzenia kopii zapasowych dla 

odpowiedzialnego agenta, ale przejęcie i wyjście z anomalii przez człowieka może nie być poznawczo 

możliwe. Wreszcie, ten rozdział powinien wzmocnić pogląd, że kluczem do stworzenia sztucznie 

inteligentnych robotów jest coś więcej niż tylko dodanie wyrafinowanych algorytmów. Obejmuje 

dokładne rozważenie roli człowieka „w pętli”, „w pętli” lub „poza pętlą”. Robotyka AI obejmuje również 

zrozumienie ekologii środowiska zadań i tego, jak możliwości robota muszą pasować do tej ekologii; ta 

ekologia jest sercem robotyki reaktywnej, na której skupiają się kolejne pięć części 



Zachowania 

* Opisz trzy poziomy teorii obliczeniowej.  

* Podaj matematyczną definicję zachowania.  

* Wyjaśnij w jednym lub dwóch zdaniach każdą z trzech kategorii zachowań (odruchowe, reaktywne, 

świadome).  

*Bądź w stanie sklasyfikować zachowanie jako odruch, taksówki lub wzorzec działania stałego.  

* Jeśli otrzymasz graficzną reprezentację zachowania, zidentyfikuj schematy behawioralne, 

percepcyjne i motoryczne i przetłumacz je na notację schematu S-R.  

* Wyraź zestaw zachowań w notacji schematu S-R.  

Przegląd 

W Części 4 przedstawiono kanoniczną architekturę operacyjną z trzema warstwami, reprezentującymi 

różne style inteligencji. Najbardziej podstawową warstwą była warstwa reaktywna, złożona z 

zachowań zwierzęcych. Analogia reaktywnej inteligencji robota i inteligencji zwierząt rodzi dwa 

pytania, które zostaną omówione w tej części. Po pierwsze, czy warstwa reaktywna naprawdę 

przypomina etologię? To pytanie można również sformułować w następujący sposób: jak robot może 

być jak zwierzę i czy jest jakaś realna, konkretna wartość w myśleniu o robocie jako o zwierzęciu? 

Drugie, bardziej dosadne pytanie brzmi: Jeśli tak, to w jaki sposób przekuć ten chrupiący materiał 

dokumentalny o zwierzętach w formacie obliczeniowym? Analogie mogą być interesujące z 

teoretycznego punktu widzenia, ale programowanie robota wymaga konkretnych mechanizmów. 

Pomocne byłyby specyficzne mechanizmy powielania inteligencji zwierząt za pomocą konstruktów 

obliczeniowych. Rozdział odpowie na te pytania, przedstawiając najpierw historyczną motywację 

badaczy sztucznej inteligencji do badania zachowań zwierząt. Następnie w tej części przedstawimy 

teorię obliczeniową Marra, która została zaprojektowana w celu zapewnienia pomostu między 

inteligencją biologiczną a inteligencją opartą na krzemie oraz przyspieszenia procesu przenoszenia 

zasad biologicznych do konstrukcji programistycznych. Teoria obliczeniowa Marra ma trzy poziomy 

luźno odpowiadające architekturom operacyjnym (duży obraz), systemowym (potrzebne 

przekształcenia) i technicznym (rzeczywista implementacja). Po wprowadzeniu ram myślenia 

obliczeniowego o zachowaniach zwierząt, następny rozdział przedstawia rodzaje zachowań zwierząt, 

kładąc nacisk na aspekty teorii obliczeniowej poziomu 1. Zachowania zwierząt można modelować jako 

wysoce modułowe, ogólne, niezależne procesy, które są wyzwalane przez zdarzenia percepcyjne lub 

wewnętrzne lub stany obliczeniowe. Zachowania można wyrazić za pomocą teorii schematów, która 

przekształca dane wejściowe, wyjściowe i transformacje w bodźce, reakcje i zachowania. Schematy 

stają się namacalnymi modułami programistycznymi z notacją S-R, gdzie schematy są identyczne z 

obiektami w programowaniu obiektowym. Ten rozdział jest pierwszym z trzech rozdziałów o 

zachowaniach. Zachowania odruchowe, omówione w następnym rozdziale, nie wymagają modeli 

świata ani pamięci długotrwałej, co czyni je niezwykle wydajnymi obliczeniowo. Jednak ceną wysokiej 

modułowości i wydajności jest niedeterminizm algorytmiczny; ogólne zachowanie robota wyłania się, 

a nie jest programowane liniowo. Część 8 obejmie różne algorytmy koordynacji, za pomocą których 

indywidualne, niezależne zachowania tworzą ogólne zachowanie. 

Motywacja do badania zachowań zwierząt 

Postęp w robotyce w latach 70. był powolny. Najbardziej wpływowym robotem był Stanford Cart, 

opracowany przez Hansa Moraveca, który używał widoku stereo, aby widzieć i omijać przeszkody 



wystające z ziemi. Pod koniec lat 70. i na początku 80. Michael Arbib zaczął badać modele inteligencji 

zwierząt z punktu widzenia nauk biologicznych i kognitywnych w nadziei uzyskania wglądu w to, czego 

brakowało w robotyce. Podczas gdy wielu robotyków było zafascynowanych zwierzętami, a wielu, w 

tym Moravec, wykorzystywało jakiś artefakt zwierzęcego zachowania do motywacji, nikt nie podszedł 

do tego pola z powagą i oddaniem Arbiba. Niemal w tym samym czasie ukazał się smukły tom Valentino 

Braitenberga zatytułowany Vehicles: Experiments in Synthetic Psychology. Była to seria gedanken lub 

koncepcyjnych eksperymentów myślowych, spekulujących, w jaki sposób inteligencja maszynowa 

może ewoluować. Braitenberg zaczął od Pojazdu 1, który miał prostą parę czujnik termiczny-siłownik 

silnika. Pojazd mógł poruszać się szybciej w ciepłych obszarach i wolniej w zimnych obszarach. Kolejny, 

bardziej złożony pojazd miał dwie pary czujnik-silnik, po jednej z każdej strony pojazdu, imitujące 

mutację. W wyniku efektu napędu różnicowego, w którym ciepło po jednej stronie powodowałoby, że 

silnik obracałby się szybciej niż silnik po chłodniejszej stronie, Pojazd 2 może zawrócić, aby wrócić do 

zimnych obszarów. W całej książce Braitenberga każdy pojazd zwiększał złożoność. To nawarstwianie 

było intuicyjne i wydawało się naśladować zasady ewolucji u naczelnych. Pojazdy stały się kultowym 

klasykiem wśród robotyków, zwłaszcza w Europie. Wkrótce nowe pokolenie badaczy sztucznej 

inteligencji odpowiedziało na wezwanie syreny, aby zbadać lekcje, które można wyciągnąć z inteligencji 

biologicznej. Zaczęli badać nauki biologiczne w poszukiwaniu nowych zasad organizowania i metod 

wytwarzania inteligencji. Jak zobaczymy później, wysiłki te doprowadziłyby do paradygmatu 

reaktywnego. Ta Część próbuje przygotować grunt pod zrozumienie paradygmatu reaktywności 

poprzez przypomnienie wpływowych badań i odkryć oraz próbę przedstawienia ich w świetle tego, jak 

mogą przyczynić się do inteligencji robotów. Dlaczego robotycy powinni zgłębiać biologię, etologię, 

psychologię poznawczą i inne nauki biologiczne? Ludzie mają tendencję do sprzeciwiania się 

uwzględnianiu inteligencji biologicznej podczas projektowania robotów, posługując się analogią, że 

samoloty nie trzepoczą skrzydłami. Kontrargumentem jest to, że prawie wszystko inne w 

aerodynamice samolotu powiela skrzydło ptaka. Prawie wszystkie ruchome powierzchnie na skrzydle 

samolotu pełnią te same funkcje, co części ptasiego skrzydła. Postępy w aeronautyce nastąpiły, gdy 

bracia Wright i inni przechwycili zasady aerodynamiczne z obserwacji lotu ptaków. Po ustaleniu zasad 

lotu można było zaprojektować systemy mechaniczne, które byłyby zgodne z tymi zasadami i spełniały 

te same funkcje, ale niekoniecznie w taki sam sposób, jak systemy biologiczne. Argument „samoloty 

nie trzepoczą skrzydłami” okazuje się jeszcze mniej przekonujący dla systemów komputerowych. 

Zwierzęta wykorzystują wrodzone zdolności; roboty polegają na skompilowanych programach. 

Robotycy AI często zwracają się do nauk biologicznych z różnych powodów. Po pierwsze, zwierzęta i 

ludzie dostarczają dowodów na istnienie różnych aspektów inteligencji. Często pomaga naukowcowi 

wiedzieć, że zwierzę może wykonać określone zadanie, nawet jeśli nie wiadomo, jak zwierzę to robi, 

ponieważ naukowiec przynajmniej wie, że jest to możliwe. Na przykład kwestia łączenia informacji z 

wielu czujników (fuzja czujników) jest od lat otwartą kwestią. W pewnym momencie opublikowano 

artykuły zniechęcające robotyków do badania fuzji czujników, ponieważ łączenie czujników było 

zjawiskiem, które brzmiało rozsądnie, ale w rzeczywistości nie miało podstaw. Dodatkowe badania 

wykazały, że zwierzęta (w tym ludzie) dokonują fuzji czujników, chociaż za pomocą zaskakująco innych 

mechanizmów niż większość badaczy. Drugim powodem zgłębiania nauk biologicznych jest to, że 

zwierzęta żyją w otwartym świecie, a robotycy chcieli przezwyciężyć założenie o zamkniętym świecie, 

które przysparzało Shakeyowi tak wielu problemów. Wiele „prostych” zwierząt, takich jak owady, ryby 

i żaby, wykazuje inteligentne zachowanie, ale ma niewiele mózgu lub nie ma go wcale. Dlatego muszą 

robić coś, co pozwala uniknąć problemu z ramkami.  

Agenci i Teoria obliczeniowa Marra 

TEORIA OBLICZANIA 



Nawet jeśli rozsądne wydaje się badanie nauk biologicznych i kognitywnych w celu uzyskania wglądu 

w inteligencję, jak możemy porównać tak różne systemy: formy „życia” węgla i krzemu? Jednym z 

potężnych sposobów konceptualizacji różnych systemów jest myślenie o abstrakcyjnym inteligentnym 

systemie jako o agencie. W terminologii programowania obiektowego „agent” jest nadklasą, a od niej 

wywodzą się klasy agentów „osoby”, „zwierzę” i „robota”. Oczywiście samo nazywanie zwierząt, 

robotów i inteligentnych pakietów oprogramowania „agentami” nie sprawia, że podobieństwa i 

powiązania między inteligencjami stają się jaśniejsze. Jednym z przydatnych sposobów przeglądania 

korespondencji jest decydowanie, na jakim poziomie te podmioty mają coś wspólnego. Zestaw 

poziomów wspólności prowadzi do tego, co często nazywa się teorią obliczeniową120, zgodnie z 

definicją Davida Marra. Marr był neurofizjologiem, który próbował przekształcić biologiczne procesy 

widzenia w nowe techniki widzenia komputerowego. Poziomy w teorii obliczeniowej można znacznie 

uprościć jako:  

Poziom 1: Dowód istnienia tego, co można/należy zrobić. Załóżmy na przykład, że robotnik jest 

zainteresowany zbudowaniem robota do poszukiwania ocalałych uwięzionych w budynku po trzęsieniu 

ziemi. Robotyk może rozważyć zwierzęta, które szukają ludzi. Jak wie każdy, kto był na kempingu, 

komary są bardzo dobre w znajdowaniu ludzi. Komary dostarczają dowodu istnienia na to, że prosty 

obliczeniowo agent jest w stanie znaleźć człowieka za pomocą ciepła i dwutlenku węgla. Na poziomie 

1 agenci mogą mieć wspólny cel lub funkcjonalność.  

Poziom 2: Dekompozycja „co” na dane wejściowe, wyjściowe i przekształcenia. Ten poziom można 

traktować jako tworzenie schematu blokowego „czarnych skrzynek”, aby faktycznie osiągnąć „co” z 

poziomu 1. Każda skrzynka reprezentuje przekształcenie wejścia w wyjście. Wracając do przykładu 

komara, robotnik może zdać sobie sprawę z biologii, że komar znajduje ludzi, kierując się w ciepło 

człowieka (lub innego stałocieplnego zwierzęcia). Jeśli komar wyczuje gorący obszar, leci w jego 

kierunku. Robotyk może zamodelować ten proces jako: wejście=obraz termiczny, wyjście=polecenie 

sterujące. „Czarna skrzynka” to symbol zastępczy mechanizmu, którego komar używa do 

przekształcania danych wejściowych w dane wyjściowe. Komar może pobierać środek ciężkości obrazu 

termicznego (centroid ważony ciepłem w każdym obszarze obrazu) i kierować się do tego obszaru. Jeśli 

gorący obszar się poruszy, obraz termiczny zmieni się przy następnej aktualizacji sensorycznej i 

zostanie wygenerowane nowe polecenie sterowania. Mechanizm ten może nie odpowiadać dokładnie 

temu, w jaki komar faktycznie generuje polecenia sterujące, ale sugeruje, w jaki sposób robot mógłby 

powielić tę funkcjonalność. Zauważ też, że skupiając się na procesie, a nie na wdrożeniu, robotnik nie 

musi brać pod uwagę, że komary latają, ponieważ robot poszukiwawczo-ratowniczy może mieć koła 

zamiast skrzydeł. Na poziomie 2 agenci mogą wykazywać wspólne procesy.  

Poziom 3: Jak wdrożyć proces. Ten poziom teorii obliczeniowej koncentruje się na opisaniu sposobu 

implementacji każdej transformacji lub czarnej skrzynki. Na przykład u komara polecenia sterujące 

mogą być realizowane za pomocą specjalnego rodzaju sieci neuronowej, podczas gdy w robocie 

implementacja może obejmować algorytm obliczający kąt między środkiem ciepła a miejscem, w 

którym aktualnie wskazuje robot. Podobnie badacz zainteresowany czujnikami termicznymi może 

zbadać komara, aby zobaczyć, w jaki sposób jest on w stanie wykryć różnice temperatur u tak małego 

owada; elektromechaniczne czujniki termiczne ważą blisko funta! Na poziomie 3 agenci mogą mieć 

niewielką lub żadną cechę wspólną w rzeczywistej fizycznej implementacji funkcjonalności określonej 

na poziomie 1.  Rysunek  



 

ilustruje ogólną ideę teorii obliczeniowej. Najwyższy, najbardziej abstrakcyjny poziom może 

odpowiadać zjawisku, które ludzie potrafią zrobić, takiemu jak rozpoznanie domu na zdjęciu lub domu 

na podstawie kreskówek. Drugi poziom doprecyzowuje opis zjawiska w serię transformacji, które 

opisują, jakie dane z czujników wchodzą do mózgu, które obszary mózgu są aktywowane i wytwarzają 

dane wyjściowe prowadzące do ostatecznego wyniku rozpoznania domu. Obszary mózgu odpowiadają 

modułom lub algorytmom w programie komputerowym. Najniższy poziom opisuje aktywność każdego 

obszaru mózgu pod względem określonych typów neuronów i sposobu ich połączenia. Ten poziom 

aktywności w robocie można wdrożyć na dedykowanym komputerze 

Powinno być jasne, że poziomy 1 i 2 są wystarczająco abstrakcyjne, aby zastosować je do dowolnego 

agenta. Dopiero na Poziomie 3 naprawdę pojawiają się różnice między agentem zrobotyzowanym a 

biologicznym. Niektórzy robotycy aktywnie próbują naśladować biologię, odtwarzając fizjologię i 

mechanizmy neuronalne. (Większość robotyków jest zaznajomiona z biologią i etologią, ale nie próbuje 

tworzyć dokładnych duplikatów natury.) Praca Roberta Fulla nad analizą, jak gekony przylegają do ścian 

podczas wspinania się i jak działają nogi karalucha, dokonały wielkich przełomów w poruszaniu się 

robotów. Ogólnie rzecz biorąc, powielanie sposobu, w jaki czynnik biologiczny coś robi, może nie być 

możliwe, a nawet pożądane. Większość robotyków nie dąży do dokładnego odtworzenia inteligencji 

zwierząt, mimo że wielu buduje stworzenia przypominające zwierzęta, jak to widzą przypominające 

owady Czyngis lub roboty humanoidalne. Ale skupiając się na poziomie 2 obliczeniowej teorii 

inteligencji, robotycy mogą uzyskać wgląd w to, jak organizować inteligencję 

Przykład teorii obliczeniowej: Rana Computatrix 

Rana computatrix jest najwcześniejszym przykładem teorii obliczeniowej zastosowanej w robotyce AI. 

Pokazuje wartość teorii obliczeniowej. Jest to konkretny przykład tego, jak pewien badacz przełożył 

organizację biologiczną na obiekty obliczeniowe. Posiadanie konkretnego przykładu jest pomocne w 

zrozumieniu procesu obliczeniowego, ponieważ różni badacze mogą różnie interpretować biologiczną 

organizację zjawiska, a tym samym proponować różne teorie. Komputer obliczeniowy Rana jest 

również interesujący, ponieważ Arbib użył szczególnej struktury obliczeniowej, zwanej schematami, do 

matematycznego wyrażenia relacji między tymi obiektami. Schematy będą podstawową strukturą 

programowania warstwy reaktywnej w inteligentnych robotach i zostaną formalnie przedstawione w 

dalszej części. 

RANA COMPUTATRIX 



W latach 80. Arbib i współpracownicy skonstruowali komputerowe modele wizualnie sterowanych 

zachowań żab i ropuch, aby lepiej zrozumieć inteligencję. Nazwali swój model rana computatrix (Rana 

to rodzaj żab). Począwszy od pierwszego poziomu teorii obliczeniowej, ropuchy i żaby mają dwa 

wizualne zachowania: żerują i uciekają. Poziom 2 wymaga wyrażenia zachowań paszy i ucieczki jako 

danych wejściowych, wyjściowych i transformacji. Na podstawie badań biologicznych żaby można 

scharakteryzować jako zdolne do wykrywania tylko dwóch wizualnych sygnałów wejściowych: małych 

poruszających się plam w polu widzenia lub dużych ruchomych plam. Małe ruchome plamy są danymi 

wejściowymi do zachowania karmienia, które generują dane wyjściowe. Wynik jest taki, że żaba 

orientuje się w kierunku plamki (co nazywa się zachowaniem taksówki), a następnie rzuca się na niego. 

Mała, poruszająca się kropla może być gumką ołówka machanego przed żabą, ale ponieważ pasuje do 

bodźca małej ruchomej kropli, żaba rzuci się na nią, jakby była jadalną muchą. Jeśli przedmiot 

powiązany z wizualną plamą okaże się nie muchą, żaba może go wypluć. Duże poruszające się plamy 

są sygnałem wejściowym do zachowania ucieczki, powodując, że żaba odskakuje.  

PERCEPT 

Rysunek  

 

pokazuje graficzną reprezentację tej konceptualizacji poziomu 2, w której żaba dostrzega małą 

poruszającą się plamę w swoim polu widzenia, tym samym dając przykład zachowania podczas 

karmienia, które powoduje, że żaba zwraca się w kierunku tego bodźca i rzuca się na niego. Zauważ, że 

bodziec zapewnia lokalizację w polu widzenia. Wyjście bodźca nazywa się percepcją; przypisujemy do 

niego etykietę „mucha” lub „ofiara”, ale nie zachodzi przetwarzanie uziemiające symbole. Jest tylko 

bodziec połączony z odpowiedzią. Kiedy żaba dostrzega dużą poruszającą się plamę, pojawia się 

zachowanie ucieczki i żaba odskakuje. Ten bodziec można nazwać „drapieżnikiem”, ale etykieta jest 

dowolna, jak wybór nazwy zmiennej w programie. W robotyce zmienna percepcyjna jest ogólnie 

określana jako percept. Grupa Arbib badała również poziom 3 w teorii obliczeniowej.9 

Zaimplementowali zachowanie taksówek jako pole wektorowe: rana computatrix dosłownie 

odczuwałaby siłę przyciągania wzdłuż kierunku lotu. Względny kierunek i intensywność bodźca 

przedstawiono jako wektor. Kierunek wskazywał, gdzie rana musi się skręcić, a wielkość wskazywała 

siłę, którą należy zastosować do trzaskania. Słabszy bodziec małej poruszającej się plamki może 

wskazywać na muchę w dalszej odległości, a zatem żaba musiałaby mocniej trzasnąć. Poziom 3 jest 

pokazany na rysunku  



 

, gdzie percept (położenie środka ciężkości plamki i intensywność bodźca) i wyjście (wektor) są 

dokładniej zdefiniowane, choć nadal nie są wyrażone w prawdziwym formacie inżynierii 

oprogramowania. Chodzi o to, że łatwo sobie wyobrazić, że istnieje wywołanie funkcji do wykrywania 

małych i poruszających się na obrazie, odpowiadającej prymitywowi SENSE, oraz inna funkcja 

przekształcająca kierunek i intensywność w wektor, odpowiadająca prymitywowi ACT . Szczególnie 

interesujące jest to, że model obliczeniowy może pomóc biologom. Model wyjaśnił obserwacje Ingle’a 

dotyczące tego, co czasami się dzieje, gdy ropucha widzi dwie muchy naraz  

 

Ropuchy mają oczy skierowane w różne strony. Ropucha może jednocześnie widzieć muchę lewym 

okiem i inną muchę prawym okiem. W tej sytuacji każda mucha wyzwala osobną instancję zachowania 

żywieniowego. Każde zachowanie tworzy wektor, do którego ropucha musi się zwrócić, aby złapać 

muchę, nie zdając sobie sprawy, że istnieje inne zachowanie. Zgodnie z implementacją pola 

wektorowego modelu schematu, ropucha otrzymuje teraz dwa wejścia wektorowe zamiast jednego. 

Co robić? Ponieważ implementacja obliczeniowa Rana wykorzystuje metodologię wektorową, oba 

wektory są sumowane, co powoduje wygenerowanie trzeciego wektora pomiędzy dwoma 

oryginalnymi! Model przewidywał, że ropucha nie będzie trzaskać ani mucha, tylko trzaśnie pomiędzy, 

co zaobserwowano w przypadku prawdziwych ropuch. Nieoczekiwana interakcja dwóch niezależnych 

instancji prawdopodobnie nie jest istotną wadą ropuchy, ponieważ jeśli w tak bliskiej odległości 

znajdują się dwie muchy, w końcu jedna z nich wróci w zasięg. 

ZACHOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

Ten przykład ilustruje trzy ważne lekcje dla robotyki. Po pierwsze, potwierdza ideę teorii obliczeniowej, 

w której funkcjonalność komputera i zwierzęcia może być równoważna i wykorzystywana do 

inspirowania odkryć. Podsumowując, równoważność między komputerem a zwierzęciem jest 

następująca: pojęcie zachowań jest na poziomie 1 teorii obliczeniowej, teoria schematów wyraża 

poziom 2, a implementacja pola wektorowego działania motorycznego jest ujęta na poziomie 3. Po 



drugie, przykład pokazuje właściwość zachowań emergentnych, gdzie agent wydaje się robić coś dość 

złożonego, ale obserwowane zachowanie jest tak naprawdę tylko wynikiem interakcji między prostymi 

modułami. Ilustruje również jeden z powodów, dla których symulowanie wyłaniającego się zachowania 

może być trudne; projektantowi często trudno jest wyobrazić sobie wyjątkowe przypadki lub „narożne 

przypadki”, takie jak to, co się dzieje, gdy ropucha widzi jednocześnie dwie muchy. Po trzecie, przykład 

pokazuje również, w jaki sposób zachowania odpowiadają zasadom programowania obiektowego.  

Zachowania zwierząt 

ZACHOWANIE 

Rana computatrix ilustruje, w jaki sposób teoria obliczeniowa obejmuje biologiczną i sztuczną 

inteligencję. Inteligencja biologiczna jest głównym źródłem inspiracji dla warstwy reaktywnej w 

kanonicznej architekturze operacyjnej i robotów opartych na zachowaniu. Dlatego warto wprowadzić 

definicje z etologii, które przydadzą się później. Zachowanie to mapowanie bodźców zmysłowych na 

wzór działań motorycznych, które są następnie wykorzystywane do wykonania zadania.  

ZACHOWANIE REFLEKSYJNE 

BODZIEC-ODPOWIEDŹ 

ZACHOWANIE REAKTYWNE 

ŚWIADOME ZACHOWANIE 

Zachowania można podzielić na trzy szerokie kategorie. Zachowania odruchowe to reakcje na bodziec 

(S-R); na przykład, gdy twoje kolano zostanie uderzone, podskakuje w górę. Zasadniczo zachowania 

odruchowe są „na stałe”; są to obwody neuronowe, które zapewniają, że bodziec jest bezpośrednio 

połączony z odpowiedzią, aby wytworzyć najszybszy czas odpowiedzi. Zachowania reaktywne są 

wyuczane, a następnie konsolidowane do miejsca, w którym można je wykonać bez świadomego 

myślenia. Każde zachowanie, które wiąże się z tym, co w sporcie określa się mianem „pamięci 

mięśniowej”, jest zwykle zachowaniem reaktywnym (np. jazda na rowerze lub nartach). Zachowania 

reaktywne można również zmienić poprzez świadome myślenie; rowerzysta jadący po bardzo wąskim 

moście może „zwrócić uwagę” na równowagę, ułożenie rąk, ułożenie stóp na korbach i gdzie należy 

zwrócić uwagę na punkt niezamierzonego pogorszenia wydajności. Świadome zachowania są 

przemyślane (np. składanie zestawu robota, łączenie ze sobą wcześniej wypracowanych zachowań 

itp.). Zrozumienie różnic między trzema kategoriami zachowań jest warte uwagi z kilku powodów. Po 

pierwsze, warstwa reaktywna intensywnie wykorzystuje zachowania odruchowe, do tego stopnia, że 

niektóre architektury nazywają zachowanie robota zachowaniem tylko wtedy, gdy jest to reakcja na 

bodziec. Po drugie, kategorie mogą pomóc projektantowi określić, jakiego rodzaju zachowania użyć, 

co prowadzi do wglądu w odpowiednią implementację. Po trzecie, użycie słowa „reaktywny” w etologii 

jest sprzeczne ze sposobem, w jaki to słowo jest używane w robotyce. W etologii zachowanie 

reaktywne oznacza wyuczone zachowania lub umiejętność; w robotyce oznacza zachowanie 

odruchowe. Jeśli robotycy nie są świadomi tych różnic, może być trudno czytać literaturę etologiczną 

lub sztuczną inteligencję bez pomyłki. 

Zachowania odruchowe 

Zachowania odruchowe są szczególnie interesujące, ponieważ nie implikują potrzeby poznania: jeśli to 

wyczuwasz, to robisz. W przypadku robota oznacza to przewodową reakcję, eliminującą obliczenia i 

gwarantującą szybkość. Rzeczywiście, wiele robotów kitowych lub hobbystycznych działa odruchowo, 

reprezentowanych przez obwody. Zachowania odruchowe można dalej podzielić na trzy kategorie: 



ODRUCHY 

1. odruchy: gdzie reakcja trwa tylko tak długo, jak bodziec, a reakcja jest proporcjonalna do natężenia 

bodźca.  

TAKSJA 

2. podatki: gdzie odpowiedzią jest przejście do określonej orientacji. Młode żółwie wykazują 

tropotaksję; wykluwają się w nocy, ukryte przed ptakami przybrzeżnymi, które zwykle je zjadają, i 

poruszają się w najjaśniejszym świetle. Do niedawna najjaśniejszym światłem byłby ocean odbijający 

księżyc, ale ingerencja człowieka to zmieniła. Właściciele posiadłości przy plaży na Florydzie muszą 

teraz wyłączać oświetlenie zewnętrzne podczas sezonu lęgowego, aby uniknąć sytuacji, w której ich 

światła stają się konkurencyjnym źródłem tropotaksji. Mrówki wykazują szczególną taksówkę znaną 

jako chemotaksja; podążają śladami feromonów.  

WZORY STAŁYCH DZIAŁAŃ 

3. wzorce o ustalonym działaniu: gdzie reakcja trwa dłużej niż bodziec. Ten rodzaj zachowania jest 

pomocny przy odwracaniu się i ucieczce przed drapieżnikami. Należy pamiętać, że taksówka może 

skutkować dowolnym wzorcem ruchu w stosunku do bodźca, a nie tylko ruchem w jego kierunku. 

Powyższe kategorie nie wykluczają się wzajemnie. Na przykład zwierzę przechodzące przez skały lub 

las z drzewami blokującymi jego widok może upierać się (wzory stałych działań) w orientowaniu się na 

ostatnią wykrytą lokalizację źródła pożywienia (taksówki), zanim straci je z oczu.  

IDIOTETYCZNA 

ALETOTYCZNY 

Ścisłe połączenie działania i percepcji można często określić ilościowo za pomocą wyrażeń 

matematycznych. Przykładem tego jest orientacja w skalarach. Aby pływać w pozycji pionowej, skalary 

posługują się wewnętrznym (idiotetycznym) zmysłem grawitacji w połączeniu ze zmysłem wzroku 

(alotetycznym), aby zobaczyć zewnętrzną percepcję linii horyzontu wody. Jeśli ryba zostanie 

umieszczona w zbiorniku z pryzmatami, które powodują, że linia horyzontu pojawia się pod kątem, 

skalary będą pływać z wykrzywionym nosem. Przy bliższym przyjrzeniu się, kąt, pod którym pływa 

skalary, jest sumą wektorów wektora równoległego do grawitacji i wektora prostopadłego do 

postrzeganej linii horyzontu! Zdolność do ilościowego określenia zachowania zwierząt sugeruje, że 

można napisać programy komputerowe, które robią to samo. 

Teoria schematów 

Teoria schematów zapewnia pomocny sposób tłumaczenia spostrzeżeń z zachowań zwierząt na format 

programowania obiektowego. Jak widać w przypadku rana computatrix, komponenty SENSE i ACT 

zachowania paszy i ucieczki są modułami wielokrotnego użytku. Rzeczywiście, moduły SENSE i ACT to 

szablony, które można tworzyć z różnymi warunkami (np. Predator, Prey), aby tworzyć różne akcje. 

Psychologowie od początku XX wieku stosowali teorię schematów do formalnego modelowania 

zachowań i ich komponentów.  

Schematy jako obiekty 

SCHEMAT 

SCHEMAT KLASA 



Schemat jest używany w kognitywistyce i etologii w odniesieniu do określonego zorganizowanego 

sposobu postrzegania poznawczego i reagowania na złożoną sytuację lub zestaw bodźców. Schemat 

składa się z dwóch części: wiedzy o tym, jak działać i/lub postrzegać (wiedza, struktury danych, modele) 

oraz procesu obliczeniowego (algorytmu lub procedury), którego używa do wykonania działania. Idea 

schematu ładnie odwzorowuje się na klasę w programowaniu obiektowym (OOP). Klasa schematu w 

C++ lub Javie zawiera zarówno dane (wiedzę, modele, wydania) jak i metody (algorytmy postrzegania 

i działania), jak pokazano poniżej. 

 

INSTANCJA SCHEMATU (SI) 

Schemat to ogólny szablon do wykonywania pewnych czynności, takich jak jazda na rowerze. Jest to 

szablon, ponieważ osoba może jeździć na różnych rowerach bez rozpoczynania całego procesu uczenia 

się. Ponieważ schemat jest sparametryzowany jak klasa, parametry (typ roweru, wysokość siodełka 

roweru, pozycja kierownicy) mogą być dostarczone do obiektu w momencie tworzenia instancji (gdy 

obiekt jest tworzony z klasy). Podobnie jak w przypadku programowania obiektowego, tworzenie 

określonego schematu jest instancją, która jest konkretnie nazywana instancją schematu (SI). Instancja 

schematu to obiekt, który jest konstruowany z dowolnymi parametrami potrzebnymi do dostosowania 

go do sytuacji. Na przykład może istnieć schemat move_to_food, w którym agent zawsze nawiguje w 

linii prostej do jedzenia. Zauważ, że „zawsze głowa w linii prostej” to szablon aktywności, a jako szablon 

jest to algorytm wielokrotnego użytku do sterowania ruchem. Jednak „zawsze głowa w linii prostej” to 

tylko metoda. Dopóki schemat move_to_food nie zostanie utworzony, nie ma określonego celu (np. 

batonika na stole). Ten sam schemat można utworzyć w przypadku przejścia na kanapkę. Schemat 

można utworzyć z parametrami, takimi jak stopień głodu agenta lub strach, że ktoś inny weźmie 

najpierw batonika. Te parametry mogą spowodować, że agent wykona ten sam szablon działania, ale 

szybciej. Rysunek ilustruje, w jaki sposób podstawowe zachowanie, motorykę i schemat percepcyjny 

można wyrazić w zunifikowanym języku modeli.  

 

Zachowania i teoria schematów 



SCHEMAT SILNIKA 

SCHEMAT PERCEPTUALNY 

W arbibskim zastosowaniu teorii schematów w obliczeniowej teorii inteligencji zachowanie jest 

schematem, który składa się ze schematu motorycznego i schematu percepcyjnego . 

 

 

Schemat motoryczny reprezentuje szablon dla aktywności fizycznej, a schemat percepcyjny obejmuje 

bodziec i wszelkie opóźnienia w działaniu stałym. Zasadniczo koncepcje schematów percepcyjnych i 

motorycznych pasują do pojęć w etologii i psychologii poznawczej w następujący sposób:  

* Zachowanie pobiera bodźce sensoryczne i jako wynik wytwarza działania motoryczne.  

* Przekształcenie bodźców czuciowych w wyniki działania motorycznego można podzielić na dwa 

podprocesy: schemat percepcyjny i schemat motoryczny.  

* Zachowanie może być reprezentowane jako schemat, który jest zasadniczo konstrukcją 

programistyczną zorientowaną obiektowo.  

* Schemat jest wielokrotnego użytku.  

W terminologii OOP, schemat motoryczny i klasy schematu percepcyjnego wywodzą się z klasy 

schematu. Zachowanie prymitywne ma tylko jeden motor i jeden schemat percepcyjny. Jako obiekty, 

schematy mogą zawierać dwa rodzaje wiedzy:  

1. Wiedza o schemacie, czyli dane lokalne w żargonie OOP. Opisane dotychczas schematy nie 

wykorzystywały żadnych danych lokalnych, ale jest to możliwe.  

2. Wiedza proceduralna, czyli metody w żargonie OOP. Każdy ze schematów posiada funkcję, która 

wykonuje niezbędne obliczenia.  

Zgodnie z OOP, instancja schematu jest specyficzna dla sytuacji i równoważna instancji w OOP. 

Podobnie schemat może składać się z innych schematów, na przykład schemat behawioralny składa 

się ze schematu percepcyjnego i motorycznego. Zauważ, że koncepcja schematu wymusza istnienie 

bibliotek schematów behawioralnych, schematów percepcyjnych i schematów motorycznych. Z 

punktu widzenia architektury systemów, moduły te mogą być wyrażane jako schematy i umieszczane 

w odpowiednich podsystemach, takich jak Percepcja i Silnik, z których każdy ma bibliotekę schematów 



do tworzenia w razie potrzeby. Z punktu widzenia implementacji (lub perspektywy architektury 

technicznej) schematy są obiektami. 

S-R: notacja schematu 

MATEMATYCZNA DEFINICJA ZACHOWANIA 

Matematyczna definicja zachowania polega na odwzorowaniu bodźców zmysłowych na wzorzec 

działań motorycznych, które są następnie wykorzystywane do wykonania zadania: 

 

gdzie B reprezentuje zachowanie, które pobiera dane wejściowe S („S” dla wyczuwania lub bodźca) i 

generuje wynik R („R” dla reakcji lub odpowiedzi, co jest tym samym co działanie). Definicja zachowania 

w teorii schematów jest napisana jako: 

 

gdzie B, S, R są funkcjami. S to funkcja, która pobiera dane z czujnika jako dane wejściowe i zwraca 

percept jako dane wyjściowe. R to funkcja, która przyjmuje percept jako dane wejściowe i zwraca akcję 

jako dane wyjściowe. Równanie powyższe wyraża sprzężenie SENSE-ACT prymitywów robotów. 

Konotuje samoistną pętlę, która jest niezależna od innych zachowań; to jest kompletne. Graficzna 

reprezentacja zachowania jest pokazana na rysunku 6.9. 

 

Zachowania związane z karmieniem i ucieczką w obliczeniach rany są wyrażone w notacji schematu S-

R jako: 

 

Zwróć uwagę, że feed i flee to nazwy funkcji (schematów zachowań) dla zachowania. zdobycz i 

drapieżnik to nazwy funkcji (schematów percepcyjnych), które wywołuje zachowanie. Każde 

zachowanie aktywuje funkcję (schemat silnika), przyciąganą lub uciekającą. Jak omówiono wcześniej 

w tym rozdziale, nazwy takie jak pasza, ucieczka, zdobycz, drapieżnik, przyłapanie i ucieczka są 



arbitralnymi etykietami; nazwy istnieją, ponieważ programy wymagają etykiet dla funkcji i zmiennych. 

Nie ma wyraźnego modelu drapieżnika lub ofiary, są to po prostu wygodna abstrakcja „dużej ruchomej 

kropli” i „małej ruchomej kropli”. Inny programista może zadeklarować postrzeganie zdobyczy z nazwą 

latać w zależności od preferencji. Zauważ również, że funkcja zachowania używa nawiasów [ ] zamiast 

(). Jest to celowe, ponieważ ogólne zachowanie agenta może być wynikiem wielu współbieżnych 

zachowań, które są reprezentowane jako macierz schematów behawioralnych. 

 

Macierz schematów behawioralnych ma dwie odpowiadające sobie macierze reprezentujące 

powiązany bodziec, czyli schemat percepcyjny S, oraz odpowiedź, czyli schemat motoryczny R: 

 

Indeksy dolne zapewniają wewnętrzną etykietę działania schematu. Sprey to schemat percepcyjny, 

który pobiera dane sensoryczne i znajduje ofiarę. Jednak te wewnętrzne etykiety są nadal niejasne z 

punktu widzenia programowania. Dlatego rzeczywiste wywołania funkcji można zastąpić elementami 

w macierzach. Rozważmy 

 

Ta macierz może być interpretowana w następujący sposób: Agent ma dwa schematy percepcyjne, po 

jednym dla każdego zachowania. Schemat percepcyjny powiązany z zachowaniem kanału, βfeed, to 

funkcja blob_analysis. blob_analysis przyjmuje wizję jako określone dane wejściowe i małe, poruszając 

się jako parametry i tworzy percepcję względnego kierunku obiektu blob w polu widzenia agenta, co 

nazywa się prey_dir. βflee korzysta również z funkcji blob_analysis, która przyjmuje wizję jako określone 

dane wejściowe, ale instancja wywoływana przez βflee ma duże rozmiary, poruszając się jako parametry 

i generuje percepcję względnego kierunku obiektu blob w polu widzenia agenta, co nazywa się 

predator_dir. Dobra praktyka programistyczna polegająca na posiadaniu jednego obiektu ogólnego 

przeznaczenia blob_analysis oznacza, że technicznie rzecz biorąc, tak naprawdę istnieje tylko jeden 

schemat percepcyjny z dwoma instancjami. Instancje blob_analysis są niezależne i nie są ze sobą 

powiązane. Zwierzę może tylko szukać pożywienia, tylko szukać drapieżników lub jedno i drugie, ale 

indywidualne zachowania nie są świadome niczego poza zakresem ich wystąpienia. Podobnie dla 

schematu silnika: 

 

Macierz reakcji behawioralnej lub działania może być interpretowana w następujący sposób: 

Obliczenia Rana mają dwa schematy motoryczne, po jednym dla każdego zachowania. Schemat silnika 



powiązany z zachowaniem kanału, βfeed, to funkcja snap, która pobiera percept prey_dir ze 

skojarzonego schematu percepcyjnego, aby określić, gdzie wykonać snap. βfeed ma inny parametr, hop, 

ponieważ akcja jest kierunkiem i ruchem wzdłuż tego kierunku. Podczas karmienia rana computatrix 

powinna po prostu zwrócić się w kierunku bodźca i trzasnąć. Jednak w ucieczce powinien zarówno 

odwrócić się o 180 stopni od bodźca drapieżnika, jak i podskoczyć. Nazywanie funkcji jest dowolne, ale 

ogólna konwencja jest taka, że ogólny opis behawioralny, na przykład kanał lub ucieczka, jest 

powiązany z β, podczas gdy nazwa schematu silnika odzwierciedla konkretną akcję, na przykład 

przyciąganie lub uciekanie. 

Podsumowanie 

W tym rozdziale omówiono dwa pytania, jakie czytelnik może mieć na temat inteligencji inspirowanej 

biologicznie. Pierwsze postawione pytanie brzmiało: Czy warstwa reaktywna naprawdę przypomina 

etologię? Odpowiedź brzmi „tak”, zarówno z perspektywy projektowania, jak i sposobu 

programowania za pomocą programowania obiektowego. Warstwa reaktywna opiera się na 

zachowaniach, które są podstawowym elementem inteligencji biologicznej. Zachowanie definiuje się 

jako mapowanie bodźców zmysłowych do wzorca działań motorycznych, które następnie są 

wykorzystywane do wykonania zadania. Drugie postawione pytanie brzmiało: Jeśli tak, to w jaki sposób 

przekuć ten chrupiący materiał dokumentalny o zwierzętach w formacie obliczeniowym? Odpowiedzią 

jest wykorzystanie teorii obliczeniowej Marra jako ogólnych ram do przenoszenia spostrzeżeń 

biologicznych do rzeczywistego kodu, a następnie wykorzystanie teorii schematów jako konkretnego, 

zorientowanego obiektowo sposobu przedstawiania i myślenia o zachowaniach. 

Ważnymi atrybutami teorii schematów dla zachowań są: 

* Teoria schematów służy do reprezentowania zachowań zwierząt i komputerów i wystarcza do 

opisania inteligencji na pierwszych dwóch poziomach teorii obliczeniowej. Należy zauważyć, że wybór 

pól wektorowych do implementacji zachowań związanych z karmieniem i ucieczką był na trzecim 

poziomie teorii obliczeniowej i można było wybrać inny mechanizm obliczeniowy. 

* Schemat behawioralny składa się z co najmniej jednego schematu motorycznego i co najmniej 

jednego schematu percepcyjnego oraz lokalnej, specyficznej dla zachowania wiedzy o tym, jak 

koordynować wiele schematów składowych. Chociaż zostanie to omówione w dalszych rozdziałach, dla 

kompletności warto zauważyć, że jeden ze schematów motorycznych lub percepcyjnych w zachowaniu 

może mieć wartość NULL. Schemat NULL umożliwia agentowi obserwację bez działania (schemat 

silnika NULL) lub może działać w oparciu o wewnętrzne popędy, takie jak głód lub potrzeba reprodukcji 

(schemat percepcyjny NULL). 

* Jednocześnie można utworzyć więcej niż jeden schemat zachowania, ale każdy schemat działa 

niezależnie. W rezultacie ogólne zachowanie agenta wyłania się jako interakcja tych niezależnych 

zachowań. Rodzaje interakcji niezależnych zachowań i sposób ich koordynacji znajduje się w części 8. 

Chociaż rozdział odpowiedział na dwa pytania postawione we wstępie, treść rozdziału mogła wzbudzić 

więcej pytań niż odpowiedzi. Wprowadził teorię schematów i jej ekspresyjną moc tłumaczenia 

spostrzeżeń etologicznych na obiekty obliczeniowe, ale rozdział nie zagłębiał się w treść, w 

szczególności: Co dzieje się w schematach, zwłaszcza w schemacie percepcyjnym? Prawdziwym 

problemem jest to, czy potrzebna jest jakaś koordynacja, aby uzyskać przewidywalne, złożone, 

wyłaniające się zachowanie. Odpowiedź brzmi „tak”, koordynacja jest konieczna. 



Postrzeganie i zachowania 

* Wyjaśnij w jednym lub dwóch zdaniach każdy z następujących terminów: odruchy, podatki, wzorce 

działań stałych, schemat, afordancja.  

* Wyjaśnij różnicę między cyklem SENS, PLAN, DZIAŁANIE, cyklem działania-percepcji i aktywnym 

postrzeganiem.  

* Umiejętność pisania pseudokodu zachowań zwierzęcia pod kątem wrodzonych mechanizmów 

uwalniania, identyfikując wyzwalacze dla zachowania.  

* Mając opis percepcji, zaklasyfikuj go jako percepcję bezpośrednią lub rozpoznanie.  

* Mając opis zdolności czuciowych zwierzęcia, jego zadania i środowiska, określ afordancję dla każdego 

zachowania.  

* Mając opis zachowań zwierzęcia pod względem bodźców, mocnych stron i reakcji, wyraź zachowania 

za pomocą teorii schematu i notacji S-R.  

Wprowadzenie 

Przypomnij sobie obliczenie rana z poprzedniej części, które zostało użyte do motywowania zachowań 

w warstwie reaktywnej i wprowadzenia teorii schematów. Ogólne zachowanie rana computatrix 

można rozłożyć na dwa zachowania, karmienie i ucieczka, z których każde ma niepowtarzalną 

percepcję i działanie. Podczas gdy poprzednia część dostarczała formalnych ram dla przełożenia 

biologicznych wglądów na schematy zorientowane obiektowo, omijał pytanie: co dzieje się w 

schematach, zwłaszcza w schemacie percepcyjnym? Schemat percepcyjny jest szczególnie intrygujący, 

ponieważ działanie wytwarzane przez schemat motoryczny jest widoczne dla obserwatora robota, ale 

percepcja, która kieruje działaniem, jest nieprzejrzysta. Ta nieprzejrzystość sprawia, że treść schematu 

percepcyjnego staje się mniej oczywista. Rana computatrix ilustruje, w jaki sposób postrzeganie może 

opierać się na wykorzystywaniu atrybutów środowiska. Na przykład zdobycz i drapieżniki można 

niezawodnie wyczuć za pomocą bodźców „małe i poruszające się” oraz „duże i poruszające się”. Pojęcia 

wywodzące się bezpośrednio z atrybutów lub wydarzeń na świecie nazywane są afordancjami i zostaną 

omówione bardziej szczegółowo. Postrzeganie afordancji nie jest jedynym postrzeganiem 

wpływającym na zachowanie. Agent może mieć wewnętrzne popędy, takie jak głód. Percepcja 

zachowania może być wynikiem połączenia schematów percepcyjnych, co prowadzi do większej liczby 

pytań o projektowanie percepcji. Siła percepcji może być różna, co prowadzi do różnej siły odpowiedzi. 

Te mocne strony działają jako korzyści z zachowania. W rana computatrix te dwa zachowania 

polegające na karmieniu i ucieczce wydawały się zawsze być „włączone”, chociaż nie zawsze 

powodowały akcję, ponieważ ropucha może po prostu tam siedzieć; nie musi to być ani uciekanie, ani 

łapanie muchy. Etolodzy odkryli, że rzeczywiście wiele zachowań jest „wyłączonych”, dopóki nie pojawi 

się bodziec, który je włącza lub uwalnia. Następnie zachowanie jest wykonywane na podstawie 

percepcyjnego wzorca schemat-motor. Proces ten jest ogólnie nazywany wrodzonym mechanizmem 

uwalniania. Oznacza to, że istnieją dwa aspekty percepcji, o których projektant musi pamiętać, jeden, 

który wyzwala zachowania i jeden, który jest częścią wewnętrznego działania zachowań. Obecność 

zachowań, które można niezależnie włączać i wyłączać, rodzi drugie pytanie: czy nie potrzebujesz 

jakiejś koordynacji, aby uzyskać złożone, pojawiające się zachowanie? Poprzedni rozdział i rozdział 4 

kładły nacisk na zachowania wyłaniające się i niedeterminizm, ale nie podały żadnych konkretnych 

przykładów. Nadszedł więc czas, aby zbadać, jak zachodzi emergencja. Ta część próbuje odpowiedzieć 

na te pytania dotyczące schematów percepcyjnych i koordynacji, aby czytelnik miał solidną podstawę 

do głębszego zagłębienia się w algorytmy percepcyjne, lokomocję i główne style programowania 



służące do koordynowania zachowań. Najpierw zagłębimy się w prace psychologów poznawczych 

Ulricha Neissera na temat percepcji zorientowanej na działanie oraz J.J. Gibsona na temat ekologicznej 

teorii percepcji, która stanowi podstawę myślenia o robotycznych schematach percepcyjnych. Gibson 

odrzucił konieczność globalnych modeli świata, co było bezpośrednią sprzecznością ze sposobem, w 

jaki percepcja była obsługiwana w paradygmacie hierarchicznym. Użycie przez Gibsona afordancji, 

zwanej także percepcją bezpośrednią, jest ważnym kluczem do sukcesu paradygmatu reaktywnego. 

Późniejsze prace Neissera próbują określić, kiedy modele globalne i rozpoznawanie obiektów są 

odpowiednie, a kiedy afordancja jest bardziej elegancka. W następnym rozdziale opisano pracę 

Lorenza i Tinbergena, opisując, w jaki sposób jednoczesne proste zachowania zwierząt oddziałują na 

siebie, aby wytworzyć złożone zachowania za pomocą wrodzonych mechanizmów uwalniania (IRM). 

Cykl działania-postrzegania 

Ulrich Neisser, który w swojej książce Cognition and Reality stworzył termin „psychologia poznawcza”, 

twierdził, że percepcji nie można oddzielić od działania. Założył, że działanie i percepcja tworzą cykl, 

jak widać na  

 

CYKL AKCJA-PERCEPCJA 

Cykl akcja-percepcja ilustruje, w jaki sposób percepcja jest fundamentalna dla każdego inteligentnego 

agenta. Prosta interpretacja tego cyklu brzmi: Kiedy agent działa, wchodzi w interakcję ze swoim 

rzeczywistym światem, ponieważ znajduje się w tym środowisku; oznacza to, że agent jest integralną 

częścią środowiska. Tak więc, gdy agent działa, to się zmienia jak rzeczy lub jak je postrzega (np. 

przejście do nowego punktu widzenia, wywołanie osunięcia się skały itp.). Dlatego percepcja świata 

przez agenta modyfikuje mapę poznawczą lub stan zrozumienia celów agenta. Interesującą kwestią 

jest to, że aktualizacje mapy poznawczej są obsługiwane przez schemat antycypacyjny. Ten schemat 

filtruje dane sensoryczne na podstawie jego celów. Jeśli agent jest głodny, agent może nie zauważyć 

niczego, co nie ma związku z jedzeniem lub być może z bezpośrednim niebezpieczeństwem. Jeśli agent 

jest wystarczająco głodny, może przeoczyć oznaki niebezpieczeństwa. Tak więc mapa poznawcza może 

być reaktywna przy niewielkiej lub żadnej pamięci lub rozpoznaniu obiektów lub może być bardziej 

deliberatywna. Mapa poznawcza niekoniecznie jest globalnym modelem świata, ale może być zbiorem 

lokalnych światowych modeli zachowań. Aby uzyskać lub poprawić swoją percepcję, agent kieruje 

eksploracją percepcyjną, aby wypełnić luki w następnej aktualizacji. Agent może posuwać się do przodu 



w swoim otoczeniu lub podejmować inne działania percepcyjne, takie jak odwracanie głowy w celu 

wyszukania określonej twarzy w tłumie lub fizyczne sondowanie otoczenia lub obiektu. Jest to rodzaj 

selektywnej uwagi lub skupienia uwagi, w którym agent percepcyjnie próbkuje rzeczywisty świat. Jeśli 

podmiot działa, aby zewnętrznie zebrać więcej percepcji przed kontynuowaniem swojego 

podstawowego działania, to działanie to jest czasami określane jako aktywna percepcja. Częścią 

procesu pobierania próbek jest określenie możliwości działania, jakie daje świat. Istnieją dwie ważne 

uwagi dotyczące cyklu percepcja-działanie. Po pierwsze, cykl percepcji działania nie jest tym samym, 

co hierarchiczny paradygmat SENSE, PLAN, ACT. Cykl percepcji działania nie polega na wyczuwaniu 

świata i pojmowaniu wszystkiego, następnie planowaniu celów i wreszcie działaniu zgodnie z tymi 

celami. Zamiast tego istnieje w tle proces ciągłego postrzegania świata i zarządzania problemem ramki 

oraz wprowadzania dodatkowych działań w celu uzyskania większej ilości informacji. Rzeczywiście, cykl 

akcja-percepcja jest sprzeczny z formalną sekwencją SENSE, PLAN, ACT, ponieważ percepcja, czy to na 

potrzeby reakcji, czy namysłu, przebiega równolegle z działaniem, co sugeruje hybrydowy paradygmat. 

Po drugie, cykl percepcji akcji wyjaśnia, w jaki sposób agenci radzą sobie z percepcyjną złożonością 

świata lub problemem ramek. Cele i wiedza agenta stanowią instancję przewidującego schematu 

filtrowania i zarządzania percepcją. Przypuszczalnie istnieje wiele schematów, które są aktywne dla 

każdego z różnych zachowań i celów agenta, w tym domyślny schemat wyszukiwania 

niebezpieczeństwa. 

Gibson: podejście ekologiczne 

Cykl percepcja-działanie opierał się na percepcji, aby dostrzec potencjały działania, jakie daje świat. 

Psycholog poznawczy J.J. Gibson skoncentrował się na tym, jak agent postrzega te potencjały do 

działania, które nazwał afordancjami. Gibson określił swoją pracę jako „podejście ekologiczne”, 

ponieważ uważał, że percepcja ewoluowała, aby wspierać działania i że niemądrze jest dyskutować o 

percepcji niezależnie od środowiska agenta i jego zachowań związanych z przetrwaniem. Na przykład 

pewien gatunek pszczół preferuje jeden szczególny rodzaj maku. Ale przez długi czas naukowcy nie byli 

w stanie ustalić, w jaki sposób pszczoły rozpoznały ten rodzaj maku, ponieważ kolorem był nie do 

odróżnienia od innego rodzaju maku, który rośnie na tym samym obszarze. Zapach? Magnetyzm? 

Żaden. Następnie naukowcy przyjrzeli się makowi w świetle ultrafioletowym i podczerwonym. W 

niewidocznych pasmach ten konkretny rodzaj maku wyróżniał się spośród innych gatunków maku. I 

rzeczywiście, naukowcom udało się znaleźć komponenty siatkówki wrażliwe na te pasma światła. 

Pszczoła i mak współewoluowały; kolor maku ewoluował do unikalnego pasma, podczas gdy w tym 

samym czasie siatkówka pszczoły specjalizowała się w wykrywaniu tego koloru. Z siatkówką pszczoły 

„dostrojoną” do koloru maku, pszczoła nie musiała zastanawiać się, czy w zasięgu wzroku był mak, czy 

też był to właściwy gatunek maku. Jeśli ten kolor był obecny, mak był tam, a tym samym zapewniono 

możliwość karmienia. Rybacy wykorzystywali afordancje od zarania dziejów. Przynęta wędkarska stara 

się uwydatnić te aspekty pożądanego przez rybę pokarmu, prezentując w ten sposób najsilniejszy 

bodziec do żerowania. Jeśli ryba jest głodna, bodziec przynęty wywoła żerowanie. Dla człowieka 

przynęty często nie przypominają przynęty, którą imitują, ale przesadzają afordancje ofiary: strzebla 

błyszczy, gdy łapie światło; okoń może mieć charakterystyczny kolor skrzeli lub charakterystyczny ruch 

i tak dalej.  

Afordancje 

Centralną zasadą podejścia Gibsona jest to, że „&hellip; świat jest swoją najlepszą reprezentacją”. 

Praca Gibsona jest szczególnie interesująca, ponieważ uzupełnia rolę percepcji w IRM i wpisuje się w 

cykl akcja-percepcja. Gibson postulował (i udowodnił) istnienie afordancji. Afordancje to dostrzegalne 

możliwości otoczenia dla działania. To, co sprawia, że Gibson jest tak interesujący dla robotyków, to 

fakt, że afordancja jest bezpośrednio dostrzegalna. Percepcja bezpośrednia oznacza, że proces 



odczuwania nie wymaga pamięci, wnioskowania ani interpretacji. Dlatego wymaga minimalnego czasu 

obliczeń i pamięci, co zwykle przekłada się na bardzo szybkie czasy wykonania (prawie 

natychmiastowe) za pomocą komputera lub robota. Ale czy agent może rzeczywiście postrzegać coś 

sensownego bez jakiejś pamięci, wnioskowania lub interpretacji? Poprzedni przykład Rana 

Computatrix przedstawia, w jaki sposób zwierzęta mogą przetrwać i rozwijać się bez pamięci, 

wnioskowania i interpretacji. Czy to działa dla ludzi? Weź pod uwagę, że idziesz korytarzem, gdy ktoś 

czymś w ciebie rzuci. Najprawdopodobniej schyliłbyś się. Prawdopodobnie też schyliłbyś się, nie 

rozpoznając obiektu, chociaż później możesz ustalić, że była to tylko piankowa kulka. Odpowiedź 

następuje zbyt szybko, by można było to rozumować. Nie mówisz sobie: „Och, spójrz, coś się do mnie 

zbliża. To musi być piłka. Piłki są zwykle twarde. Powinienem się uchylić.  

Przepływ optyczny 

PRZEPŁYW OPTYCZNY 

CZAS NA KONTAKT 

Powyższy scenariusz prowadzi do jednej z najczęstszych afordancji wzrokowych u zwierząt: czasu na 

kontakt. Uchylanie się w celu uniknięcia obiektu szybciej, niż twój mózg mógłby wyraźnie 

przeanalizować sytuację, opiera się na zjawisku zwanym przepływem optycznym. Przepływ optyczny 

to neuronowy mechanizm określania ruchu. Za jego pomocą zwierzęta mogą dość łatwo określić czas 

kontaktu. Prawdopodobnie znasz przepływ optyczny z jazdy samochodem. Podczas jazdy lub jazdy 

samochodem obiekty z przodu wydają się być wyraźnie wyostrzone, ale obiekty na poboczu są nieco 

rozmyte z powodu prędkości. Punkt w przestrzeni, do którego zmierza samochód, jest ogniskiem 

ekspansji. Od tego momentu pojawia się efekt rozmycia. Im bardziej rozmyte po bokach, tym szybciej 

jedzie samochód. (Filmy science fiction wykorzystują ten efekt rozmycia do symulowania podróży 

szybszych niż światło). Ten wzór rozmycia jest znany jako pole przepływu (ponieważ może być 

reprezentowany przez wektory, takie jak pole grawitacyjne lub magnetyczne). Łatwo jest wydobyć czas 

na kontakt, reprezentowany w literaturze kognitywnej przez τ .Głuptaki i skoczkowie wykorzystują 

przepływ optyczny do wykonywania precyzyjnych ruchów w ostatniej chwili jako odruchów. Głuptak 

to duże ptaki, które nurkują z dużych wysokości za rybami. Ponieważ ptaki nurkują z setek stóp w górę, 

muszą używać skrzydeł jako powierzchni kontrolnych, aby skierować swoje nurkowanie na wybraną 

rybę. Ale spadają tak szybko, że jeśli uderzą w wodę z otwartymi skrzydłami, ich wydrążone kości źle 

się roztrzaskają. Głuptaki składają skrzydła tuż przed uderzeniem w wodę. Przepływ optyczny sprawia, 

że czas kontaktu, τ, jest bodźcem: kiedy czas kontaktu spada poniżej progu, złóż te skrzydła! Skoki o 

tyczce dokonują również drobnych korekt, gdzie umieszczają kijki, gdy zbliżają się do przeszkody. Jest 

to dość trudne, biorąc pod uwagę, że Vaulter działa na najwyższych obrotach. Wygląda na to, że 

tyczkarze używają przepływu optycznego, a nie uzasadniają, gdzie jest najlepsze miejsce do posadzenia 

słupa. (Skoki o tyczce nie są jedynym przypadkiem, w którym ludzie używają przepływu optycznego, 

tylko takim, który został dobrze udokumentowany.) W większości zastosowań szybki program 

komputerowy może wydobyć pomost. Ostatnie przełomy wsparły obliczanie przepływu optycznego w 

czasie rzeczywistym. DJI, producent popularnych małych quadkopterowych bezzałogowych statków 

powietrznych, oferuje teraz bezzałogowe statki powietrzne z możliwością omijania przeszkód przy 

użyciu wyłącznie kamery pokładowej. 

Afordancje niewizualne 

Afordancje nie ograniczają się do widzenia. Powszechną afordancją jest wiedza, kiedy pojemnik jest 

prawie wypełniony po brzegi. Pomyśl o napełnieniu dzbanka lub baku samochodu. Nie będąc w stanie 

zobaczyć wnęki, osoba wie, kiedy zbiornik jest prawie wypełniony przez zmianę dźwięku. Ta zmiana w 

dźwięku jest bezpośrednio dostrzegalna; osoba ta nie musi wiedzieć nic o wielkości lub kształcie 



napełnionej objętości ani o tym, czym jest ciecz. Jednym ze szczególnie fascynujących zastosowań 

afordancji w robotyce, które służy również do zilustrowania, czym jest afordancja, są badania Louise 

Stark i Kevina Bowyera. Pozornie nie do pokonania problemem w widzeniu komputerowym była 

zdolność komputera do rozpoznawania obiektu na zdjęciu. Dosłownie komputer powinien powiedzieć 

„To jest krzesło”, jeśli zdjęcie przedstawia krzesło.  

MODELE STRUKTURALNE 

Tradycyjnym sposobem podejścia do problemu było wykorzystanie modeli strukturalnych. Model 

strukturalny próbuje opisać obiekt w kategoriach fizycznych komponentów: „Krzesło ma cztery nogi, 

siedzenie i oparcie”. Jednak nie wszystkie krzesła pasują do tego samego modelu konstrukcyjnego. 

Krzesło do pisania ma tylko jedną nogę, z podporami na dole. Wiszące krzesła koszowe w ogóle nie 

mają nóg. Ławka nie ma oparcia. Tak więc oczywiste jest, że podejście strukturalne ma problemy: 

zamiast jednej reprezentacji strukturalnej komputer musi mieć dostęp do wielu różnych modeli. 

Modelom strukturalnym również brakuje elastyczności. Jeśli robotowi zostanie zaprezentowany nowy 

rodzaj krzesła (powiedzmy, że ktoś zaprojektował krzesło tak, aby wyglądało jak twoja toaleta lub 

odwrócony kosz na śmieci), robot nie byłby w stanie go rozpoznać, chyba że ktoś wyraźnie 

skonstruował inny model konstrukcyjny. W percepcji Gibsona krzesło powinno być krzesłem, ponieważ 

umożliwia siedzenie. A afordancja siedzenia powinna być czymś, co można wydobyć z obrazu: Bez 

pamięci (agent nie musi zapamiętywać wszystkich krzeseł na świecie). Bez wnioskowania (robot 

argumentuje: „Jeśli ma cztery nogi, siedzenie i oparcie, to jest to krzesło. Znajdujemy się w obszarze, 

w którym powinno być dużo krzeseł, więc bardziej prawdopodobne jest, że jest to krzesło” ). Bez 

interpretacji obrazu (robot argumentuje: „Jest podłokietnik i poduszka…”). Komputer powinien być w 

stanie po prostu spojrzeć na zdjęcie i powiedzieć, czy coś na tym zdjęciu jest do siedzenia, czy nie. Stark 

i Bowyer zastosowali percepcję Gibsona do rozpoznawania krzeseł w programie o nazwie Generic 

Recognition Using Form and Function i (GRUFF). 

 

GRUFF zdefiniował pozycję siedzącą jako rozsądnie płaską i ciągłą powierzchnię, która jest co najmniej 

wielkości pośladków człowieka i mniej więcej na wysokości kolan. (Wszystko inne, jak oparcia siedzeń, 

służy jedynie do określenia rodzaju krzesła.) Stark i Bowyer napisali program komputerowy, który 

akceptował rysunki CAD/CAM od studentów, którzy próbowali wymyślić nieintuicyjne rzeczy, które 

mogłyby służyć jako krzesła (takie jak toalety, wiszące krzesła koszowe, kosze na śmieci). Program 



komputerowy był w stanie poprawnie zidentyfikować powierzchnie do siedzenia, które nawet 

uczniowie przegapili. Należy zauważyć, że Stark i Bowyer niechętnie twierdzą, co to mówi o percepcji 

Gibsona. Algorytmowi widzenia komputerowego można zarzucić pewne wnioskowanie i interpretację 

(„To jest siedzenie. To odpowiednia wysokość”). Ale z drugiej strony ten poziom wnioskowania i 

interpretacji znacznie różni się od tego, który jest związany z próbą określenia budowy nóg i tak dalej. 

Zależność między rozmiarem a wysokością siedzenia można przedstawić w specjalnej sieci 

neuronowej, która może zostać uwolniona, gdy robot lub zwierzę zmęczy się i zechce usiąść. Robot 

zaczynał zauważać, że może usiąść na półce lub dużej skale, jeśli w pobliżu nie ma krzesła lub ławki.  

Dwa systemy percepcyjne 

W tym momencie idea afordancji powinna wydawać się rozsądna. Krzesło jest krzesłem, ponieważ 

umożliwia siadanie. Ale co się dzieje, gdy ktoś siedzi na twoim krześle? Wydawałoby się, że ludzie mają 

pewien mechanizm rozpoznawania konkretnych wystąpień obiektów. Rozpoznawanie zdecydowanie 

wiąże się z pamięcią („Mój samochód to niebieski Ford Explorer i zaparkowałem go dziś rano na miejscu 

56”). Inne zadania, takie jak rodzaj detektywizmu wykonywanego przez Sherlocka Holmesa, mogą 

wymagać wnioskowania i interpretacji. (Wyobraź sobie, że próbujesz skopiować Sherlocka Holmesa w 

komputerze. Jest to zupełnie inne niż naśladowanie głodnego małego rybitwy popielatej.) Tak więc, 

chociaż afordancje z pewnością są potężnym sposobem opisywania percepcji agentów, najwyraźniej 

nie jest to jedyny sposób, w jaki postrzegają to agenci. Neisser postulował, że w mózgu istnieją dwa 

systemy percepcyjne (i cytuje dane neurofizjologiczne):  

1. bezpośrednia percepcja. Jest to „gibsonowski” lub ekologiczny ślad mózgu i składa się ze struktur 

nisko w mózgu, które wyewoluowały wcześniej i odpowiadają za afordancje. Tor postrzegania kierunku 

przez mózg może odpowiadać lokalnym modelom świata.  

2. uznanie. Jest to nowsza ścieżka percepcyjna w mózgu, która wiąże się z rozwiązywaniem problemów 

i innymi czynnościami poznawczymi oraz odpowiada za użycie modeli wewnętrznych do odróżnienia 

„twojej filiżanki kawy” od „mojej filiżanki kawy”. To tutaj pojawia się odgórna, oparta na modelu 

percepcja. Ścieżka rozpoznawania mózgu może odpowiadać globalnemu modelowi świata.  

Z bardziej praktycznego punktu widzenia dychotomia Neissera sugeruje, że pierwszą decyzją przy 

projektowaniu zachowania jest ustalenie, czy zachowanie można osiągnąć za pomocą afordancji, czy 

też wymaga ono uznania. Jeśli można to osiągnąć za pomocą afordancji, może istnieć prosty i 

bezpośredni sposób zaprogramowania go w robocie; w przeciwnym razie z pewnością będziemy 

musieli zastosować bardziej wyrafinowany (i wolniejszy) algorytm percepcyjny. 

Wrodzone Mechanizmy Uwalniania 

Cykl percepcja-działanie, a zwłaszcza afordancje, opisuje, w jaki sposób podmiot może postrzegać 

świat w sposób możliwy do wykonania obliczeniowego. Ale nie opisz, w jaki sposób agent przekłada 

percepcję na działanie: Kiedy agent faktycznie działa na potencjalność? a co, jeśli istnieje wiele 

możliwości? Najbardziej podstawowy biologiczny model tego, jak zachowania przekształcają percepcję 

w działanie, opiera się na procesie zwanym wrodzonymi mechanizmami uwalniania (IRM). Konrad 

Lorenz i Niko Tinbergen byli założycielami etologii. Każdy człowiek niezależnie zafascynował się nie 

tylko indywidualnymi zachowaniami zwierząt, ale także sposobami nabywania przez nie zachowań oraz 

wybranymi lub skoordynowanymi zestawami zachowań. Ich badania dostarczają pewnego wglądu w 

cztery różne sposoby, w jakie zwierzę może nabywać i organizować zachowania. Prace Lorenza i 

Tinbergena pomagają również zrozumieć teorię obliczeniową na poziomie 2, jak sprawić, by proces 

nabywał i koordynował zachowania. Cztery sposoby nabywania zachowania to: 



WRODZONY 

1. urodzić się z zachowaniem (wrodzonym). Przykładem jest zachowanie żywieniowe młodych rybitw 

popielaty. Rybitwy popielate, jak sama nazwa wskazuje, żyją w Arktyce, gdzie teren jest w większości 

w odcieniach czerni i bieli. Jednak rybitwa popielata ma jasnoczerwony dziób. Kiedy dzieci wykluwają 

się i są głodne, dziobią dziób swoich rodziców. Dziobanie wywołuje u rodzica odruch regurgitacji, który 

dosłownie wykasłuje jedzenie dla niemowląt. Okazuje się, że maluchy same w sobie nie rozpoznają 

swoich rodziców. Zamiast tego dzieci rodzą się z zachowaniem, które mówi: jeśli są głodne, dziobnij 

największą czerwoną plamę, którą widzisz. Zauważ, że jedynymi czerwonymi plamami w ich polu 

widzenia powinny być dzioby dorosłych rybitw popielatych. Największy blob powinien być najbliższym 

rodzicem (im bliżej znajdują się obiekty, tym większe się pojawiają). Jest to prosta, skuteczna i niedroga 

obliczeniowo strategia.  

SEKWENCJA WRODZONYCH ZACHOWAŃ 

STAN WEWNĘTRZNY 

2. urodzić się z sekwencją wrodzonych zachowań. Zwierzę rodzi się z sekwencją zachowań. Przykładem 

jest cykl godowy os kopaczy. Samica koparki osy łączy się w pary, a następnie buduje gniazdo. Gdy 

samica zobaczy gniazdo, składa jaja. Sekwencja jest logiczna, ale ważną kwestią jest rola bodźca w 

wyzwalaniu kolejnego kroku. Gniazdo nie jest budowane, dopóki samice nie połączą się; krycie zmienia 

stan wewnętrzny samicy. Jaja nie są składane, dopóki gniazdo nie zostanie zbudowane; gniazdo jest 

wizualnym bodźcem wyzwalającym kolejny krok. Zauważ, że osa nie musi „znać” ani rozumieć 

sekwencji. Każdy krok jest wyzwalany przez kombinację jego stanu wewnętrznego i otoczenia. Jest to 

bardzo podobne do maszyn skończonych w programowaniu informatycznym.  

WRODZONE Z PAMIĘCIĄ 

3. urodzić się z zachowaniami, które wymagają pewnej pamięci do inicjalizacji (wrodzonej pamięci). 

Zwierzę może się urodzić z wrodzonymi zachowaniami, które wymagają dostosowania w zależności od 

sytuacji, w której się rodzi. Przykładem tego są pszczoły. Pszczoły rodzą się w ulach. Lokalizacja ula jest 

czymś, co nie jest wrodzone; mała pszczoła musi nauczyć się, jak wygląda jej ul i jak się do niego dostać 

i z niego wyjść. Uważa się, że ciekawe zachowanie pszczół (co jest wrodzone) pozwala im nauczyć się 

tych krytycznych informacji. Nowa pszczoła wyleci z ula na krótką odległość, a następnie zawróci i 

wróci. Lot ten będzie powtarzany, za każdym razem pszczoła będzie leciała nieco dalej po linii prostej. 

Po pewnym czasie pszczoła powtórzy to zachowanie, ale pod kątem od otworu do ula. W końcu 

pszczoła opłynie ul. Czemu? Cóż, przypuszczenie jest takie, że pszczoła uczy się, jak wygląda ul ze 

wszystkich możliwych kątów podejścia. Ponadto pszczoła może skojarzyć widok ula z poleceniem 

motorycznym („leć w lewo i w dół”), aby dostać się do otworu. Zachowanie powiększania wokół ula 

jest wrodzone; to, czego dowiadujemy się o wyglądzie ula i miejscu otwarcia, wymaga pamięci.  

NAUCZYĆ SIĘ 

4. nauczyć się zestawu zachowań. Zachowania niekoniecznie są wrodzone. U ssaków, a zwłaszcza 

naczelnych, niemowlęta muszą spędzać dużo czasu na nauce. Przykładem wyuczonych zachowań jest 

polowanie na lwy. Młode lwy nie rodzą się z żadnymi zachowaniami łowieckimi. Jeśli przez lata nie są 

uczone przez matki, nie wykazują zdolności do samodzielnego radzenia sobie. Na pierwszy rzut oka 

może wydawać się dziwne, że czegoś tak fundamentalnego jak polowanie na pożywienie można się 

nauczyć, a nie wrodzonego. Weź jednak pod uwagę złożoność polowania na żywność. Polowanie składa 

się z wielu podrzędnych zachowań, takich jak poszukiwanie pożywienia, podchody, pogoń i tak dalej. 

Polowanie może również wymagać pracy zespołowej z innymi członkami stada. Wymaga dużej 



wrażliwości na rodzaj upolowanego zwierzęcia i ukształtowanie terenu. Wyobraź sobie, że próbujesz 

napisać program, który pokryje wszystkie możliwości nauki polowania! Chociaż wyuczone zachowania 

są bardzo złożone, nadal mogą być reprezentowane przez wrodzone mechanizmy uwalniania. Po 

prostu uczymy się wyzwalaczy i działań; zwierzę tworzy sam program.  

Zwróć uwagę, że cztery kategorie sugerują, że robotnik ma spektrum możliwości wyboru, w jaki sposób 

robot może nabyć jedno lub więcej zachowań: od zaprogramowania zachowań (wrodzonych) do ich 

uczenia się (nauczenia). Sugeruje również, że zachowania mogą być wrodzone, ale wymagają pamięci. 

Lekcja z tego jest taka, że chociaż typy zachowań S-R są łatwe do zaprogramowania lub okablowania, 

projektanci robotów z pewnością nie powinni wykluczać użycia pamięci. Ale jak zobaczymy w rozdziale 

8, to wykluczenie jest powszechnym ograniczeniem nakładanym na wiele systemów robotów. Jest to 

szczególnie widoczne w popularnym stylu budowania robotów hobbystycznych zwanym robotyką 

BEAM (biologia, elektronika, estetyka i mechanika), popieranym przez Marka Tildena. Liczne strony 

internetowe robotów BEAM prowadzą zwolenników przez budowę obwodów, które powielają 

wrodzone, pozbawione pamięci odruchy i podatki.  

MOTYWACJA 

Ważną lekcją, którą można wyciągnąć z prac Lorenza i Tinbergena, jest to, że stan wewnętrzny i/lub 

motywacja agenta może odgrywać rolę w uwalnianiu zachowania. Bycie głodnym jest bodźcem 

odpowiadającym bólowi wywołanemu przez ostry przedmiot w otoczeniu robota. Innym sposobem 

patrzenia na to jest to, że motywacja służy jako bodziec do zachowania. Motywacje mogą wynikać z 

warunków homeostazy (takich jak głód) lub afektu (emocje). Jednym z najbardziej ekscytujących 

spostrzeżeń jest to, że zachowania można sekwencjonować, aby tworzyć złożone zachowania. Coś tak 

skomplikowanego jak łączenie się w pary i budowanie gniazda można rozłożyć na prymitywne lub z 

pewnością prostsze zachowania. Zdolność do rozkładania zachopwań na prymitywne elementy ma 

odniesienie do inżynierii oprogramowania w robotyce. 

Definicja wrodzonych mechanizmów uwalniania 

WRODZONY MECHANIZM UWALNIAJĄCY 

WYDAWCA 

Lorenz i Tinbergen próbowali wyjaśnić swoje badania dotyczące koordynacji i kontroli zachowań, 

nadając temu procesowi specjalną nazwę, wrodzone mechanizmy uwalniania (IRM). IRM zakłada, że 

istnieje specyficzny bodziec (wewnętrzny lub zewnętrzny), który wyzwala lub wyzwala stereotypowy 

wzorzec działania. IRM aktywuje zachowanie. Zwolnienie to zatrzask lub zmienna logiczna, którą należy 

ustawić. Jednym ze sposobów myślenia o IRM jest proces zachowań  



 

W obliczeniowej teorii inteligencji wykorzystującej IRM, podstawowymi czarnymi skrzynkami procesu 

są zachowania. Przypomnij sobie, że zachowania odbierają bodźce sensoryczne i wywołują działania 

motoryczne. Ale IRM idą dalej i określają, kiedy zachowanie jest włączane i wyłączane. Wyzwalacz 

działa jako sygnał sterujący, aby aktywować zachowanie. Jeśli zachowanie nie zostanie uwolnione, nie 

reaguje na bodźce czuciowe i nie wytwarza sygnałów wyjściowych silnika. Na przykład, jeśli młode 

rybitwy popielate nie są głodne, nie dziobią niczego czerwonego, nawet jeśli w pobliżu znajduje się 

czerwony dziób. Innym sposobem myślenia o IRM jest prosty program komputerowy pokazany poniżej. 

Wyobraź sobie agenta uruchamiającego program w języku C z ciągłą pętlą while. Każde wykonanie 

przez pętlę powoduje, że agent porusza się na jedną sekundę. Wtedy pętla się powtórzy. 

 

W tym przykładzie agent robi tylko dwie rzeczy: wyczuwa świat, a następnie ucieka, jeśli wyczuje 

drapieżnika. Możliwe jest tylko jedno zachowanie: ucieczka. ucieczka jest uwalniana przez obecność 

drapieżnika. Drapieżnik jest typu Releaser i ma tylko dwie możliwe wartości: albo jest obecny, albo nie. 

Jeśli agent nie wykryje wyzwalacza dla danego zachowania, agent nie robi nic. Nie ma zachowania 

„domyślnego”. Ten przykład pokazuje również filtrowanie percepcji. W powyższym przykładzie agent 

szuka tylko drapieżników z dedykowaną funkcją wykrywania, sensePredators(). Dedykowana funkcja 

wykrywania drapieżników może być wyspecjalizowanym zmysłem (np. siatkówka jest wrażliwa na 

częstotliwość ruchów związanych z ruchem drapieżników) lub grupą neuronów, które działają jako 

odpowiedniki algorytmu komputerowego.  

UWALNIACZE ZWIĄZKÓW 

Inną ważną kwestią dotyczącą IRM jest to, że wyzwalacz może być mieszanką wyzwalaczy. Co więcej, 

wyzwalacz może być kombinacją bodźców zewnętrznych (z otoczenia) lub stanu wewnętrznego 



(motywacja). Jeśli wyzwalacz w związku nie jest spełniony, zachowanie nie jest wyzwalane. Poniższy 

pseudokod pokazuje program zwalniający związek.  

 

Poniższy przykład pokazuje, co dzieje się w sekwencji zachowań, w której agent je, następnie karmi 

młode, potem śpi i powtarza sekwencję.  

 

NIEJAWNE ŁAŃCUCHY 

Zachowania są niejawnie połączone ze sobą przez ich wyzwalacze. Po napotkaniu pierwszego 

wyzwalacza pojawia się pierwsze zachowanie. Wykonuje się przez jedną sekundę (jeden interwał 

„ruchu”), a następnie kontrola przechodzi do następnej instrukcji. Jeśli zachowanie nie zostanie 

zakończone, zwalniacze pozostają niezmienione i nie jest wyzwalane żadne inne zachowanie. 

Następnie program przechodzi do góry i ponownie wykonuje oryginalne zachowanie. Kiedy pierwotne 

zachowanie zostało zakończone, stan wewnętrzny zwierzęcia mógł się zmienić lub stan środowiska 

mógł ulec zmianie w wyniku działania. Kiedy motywacja i otoczenie dopasowują się do bodźca 

wyzwalającego, wyzwalane jest drugie zachowanie i tak dalej. Przykład wzmacnia również charakter 

zachowań. Jeśli agent śpi i budzi się, ale nie jest głodny, co zrobi? Według stworzonych powyżej 

zwalniaczy agent będzie tam siedział, dopóki nie poczuje się głodny. W poprzednim przykładzie 

zachowania agenta pozwalały mu wyżywić się i umożliwić przeżycie młodym, ale zestaw zachowań nie 

obejmował ucieczki lub walki z drapieżnikami. Ucieczkę przed drapieżnikami można by dodać do 

programu w następujący sposób:  



 

Zauważ, że to ustawienie pozwoliło agentowi na ucieczkę przed drapieżnikiem niezależnie od tego, 

gdzie się znajdował w sekwencji karmienia, karmienia i snu, ponieważ drapieżnik jest sprawdzany jako 

pierwszy. Ale ucieczka jest tymczasowa, ponieważ nie zmienia stanu wewnętrznego agenta (może poza 

tym, że jest bardziej głodny, co pojawi się przy następnej iteracji). Kod może spowodować ucieczkę 

agenta na jedną sekundę, a następnie karmić się na jedną sekundę. Jednym ze sposobów na obejście 

tej przerywanej sekwencji ucieczki/karmienia jest zahamowanie lub wyłączenie wszelkich innych 

zachowań do czasu zakończenia ucieczki. Hamowanie można osiągnąć za pomocą instrukcji if-else:  

 

Dodanie instrukcji if-else zapobiega wykonywaniu innych, mniej ważnych zachowań. Nie rozwiązuje 

problemu spowodowanego znikaniem wyrzutnika drapieżników podczas ucieczki agenta. Jeśli agent 

się odwróci i drapieżnik zniknie z pola widzenia (powiedzmy za agentem), wartość drapieżnika przejdzie 

do NOT_PRESENT w następnej aktualizacji. Agent wróci do żerowania, karmienia, karmienia lub spania. 

Ucieczka powinna być zachowaniem zgodnym z ustalonym wzorcem, które utrzymuje się przez pewien 

czas, T. Efekt działania zgodnego z ustalonym wzorcem można osiągnąć za pomocą:  



 

Przykłady kodu C zostały zaimplementowane jako niejawna sekwencja, w której kolejność 

wykonywania zależała od wartości wyzwalaczy. Oto implementacja tych samych zachowań z jawną 

sekwencją:  

 

Wyraźna sekwencja na początku może być bardziej atrakcyjna dla kodera, ponieważ jest mniej 

zaśmiecona, a zwalniacze związków są ukryte. Ale ta implementacja nie jest równoważna z oryginalną 

niejawną sekwencją. Zakłada, że zamiast pętli wykonującej się co sekundę i zachowań działających 

przyrostowo, każde zachowanie przejmuje kontrolę i działa do końca. Zauważ, że agent nie może 

zareagować na drapieżnika, dopóki nie zakończy sekwencji zachowań. Wezwania do uciekającego 

zachowania mogą być wstawiane między każdym zachowaniem lub uciekanie może być przetwarzane 

na zasadzie przerwania. Ale każda „poprawka” sprawia, że program jest mniej ogólny i trudniejszy do 

zmodyfikowania i utrzymania. Najważniejsze jest to, że proste zachowania działające niezależnie mogą 

prowadzić do tego, co zewnętrzny obserwator postrzegałby jako złożonej sekwencji działań. 

Zachowania współbieżne 

Ważną kwestią wynikającą z przykładów z IRM jest to, że zachowania mogą i często są wykonywane 

jednocześnie i niezależnie. To, co wydaje się być ustaloną sekwencją, może być wynikiem normalnej 

serii wydarzeń. Jednak niektóre zachowania mogą naruszać lub ignorować niejawną sekwencję, gdy 

środowisko przedstawia sprzeczne bodźce. W przypadku agenta-rodzica, ucieczka przed drapieżnikiem 

wykluczała się wzajemnie z zachowań związanych z karmieniem, karmieniem i spaniem. Ciekawe rzeczy 

mogą się zdarzyć, jeśli uwolnione zostaną dwa (lub więcej) zachowania, które zwykle nie są 

wykonywane w tym samym czasie. Wygląda na to, że te dziwne interakcje można podzielić na 

następujące kategorie:  

RÓWNOWAGA 



Równowaga (zachowania wydają się równoważyć się nawzajem): Rozważ karmienie zamiast ucieczki 

w wiewiórce, gdy jedzenie jest wystarczająco blisko osoby na ławce w parku. Wiewiórka często wydaje 

się być wyraźnie niezdecydowana, czy iść po jedzenie, czy trzymać się z daleka.  

PRZEWAGA 

Dominacja jednego (zwycięzca bierze wszystko): jesteś głodny i śpiący. Robisz jedno lub drugie, a nie 

oba jednocześnie.  

ANULOWANIE 

Anulowanie (zachowania znoszą się wzajemnie): Samce ciernika (ryby), gdy ich terytoria się pokrywają, 

zostają złapane między potrzebą obrony swojego terytorium a potrzebą zaatakowania innych ryb. Więc 

samce tworzą kolejne gniazdo! Najwyraźniej bodźce znikają, pozostawiając tylko bodziec zwykle 

związany z budowaniem gniazda.  

Niestety, wydaje się, że nie jest to dobrze zrozumiane, gdy stosuje się te różne mechanizmy 

sprzecznych zachowań. Oczywiście nie ma jednej metody. Ale wymaga to robota, który pracuje z 

zachowaniami, aby zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób zachowania będą oddziaływać. 

Różne podejścia do radzenia sobie z konfliktowymi zachowaniami spowodują różnice w architekturach 

w paradygmatach reaktywnych i hybrydowych, omówionych w późniejszych rozdziałach. 

Dwie funkcje percepcji 

UWOLNIENIE 

PRZEWODNIK 

Percepcja w zachowaniu spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, jak widzieliśmy w przypadku IRM, uwalnia 

zachowanie. Jednak uwolnienie zachowania niekoniecznie jest tym samym, co druga funkcja: 

postrzeganie informacji potrzebnych do wykonania zachowania. Rozważmy na przykład zwierzę w 

pożarze lasu. Ogień aktywuje ucieczkę. Ale zachowanie uciekające musi wydobywać informacje o 

otwartych przestrzeniach, aby unikać przeszkód i kierować zachowaniem. Przestraszony jeleń może 

przemknąć obok myśliwego, najwyraźniej go nie zauważając.  

PERCEPCJA NASTAWIONA NA DZIAŁANIE 

W obu rolach jako wyzwalacza i przewodnika zachowania, percepcja filtruje nadchodzący bodziec dla 

danego zadania. Jest to często określane przez robotyków jako percepcja zorientowana na działanie, 

gdy chcą odróżnić swoje podejście percepcyjne od bardziej hierarchicznych globalnych modeli stylu 

percepcji. Często zwierzęta wykształciły wyspecjalizowane detektory, które upraszczają percepcję ich 

zachowań. Niektóre żaby, które cały dzień siedzą w wodzie z tylko połową oczu wystającą ponad linię 

wody, mają rozszczepioną siatkówkę: dolna połowa jest dobra do widzenia w wodzie, a górna w 

powietrzu. 

 Przykład: ukrywanie karaluchów 

Karaluchy wykazują odruchowe zachowanie chowające się, które jest dość solidne w otwartym świecie. 

Owady te mogą uciec i znaleźć trudno dostępne nisze w ciągu kilku sekund, a mimo to mają niewiele 

mózgów. Ich zachowanie w ukryciu służy jako dobre studium przypadku, jak przełożyć spostrzeżenia 

behawioralne na programowanie robotów, rozkładając ogólne zachowanie na bardziej pierwotne 

zachowania, identyfikując wyzwalacze i niejawną sekwencję czynności z wrodzonymi mechanizmami 

uwalniania, rolę stanu wewnętrznego i percepcji, i identyfikowanie sposobu wyrażania za pomocą 



notacji SR. Przykład kończy się omówieniem rozważań architektonicznych i ich dopasowania do 

systemów lub architektury technicznej. 

Rozkład 

Zachowanie chowające się, B można opisać w następujący sposób: Kiedy w pokoju, w którym znajduje 

się karaluch, zapala się światło, karaluch odwraca się i biegnie w kierunku ciemności. ∙ Kiedy karaluch 

dotrze do „ściany” lub jakiejkolwiek innej przeszkody, takiej jak noga krzesła, podąża za „ścianą”. Jest 

to również taksówka, w której karaluch orientuje się na „ścianie”. Kiedy karaluch znajdzie „kryjówkę”, 

wchodzi do środka i zwraca się na zewnątrz. To kolejna taksówka, w której karaluch orientuje się na 

ścianie. Karaluchy są tigmotroficzne (lubią być ściskane), więc kryjówka to taka, w której występuje 

nacisk lub kontakt ze wszystkich stron. Następnie karaluch czeka, nawet jeśli wcześniej na jakiś czas 

gasną światła, po czym wychodzi. Jest to działanie o ustalonym wzorcu, ponieważ karaluch czeka, aby 

wznowić swoje działania, nawet jeśli pierwotny bodziec do ukrycia się (świeci się światło) zostanie 

usunięty. Projektanci dzielą zachowanie ukrywania się na trzy zachowania: ucieczka 

(β<sub>flee</sub>), podążanie za ścianą β<sub>follow−wall</sub>) i ukrywanie się 

(β<sub>cower</sub>). Rozkład jest arbitralny, ponieważ follow-wall można uznać za część ucieczki. W 

tym przypadku partycjonowanie jest napędzane przez różnice w percepcji. Wykrywanie światła różni 

się od wykrywania przeszkód, które z kolei wydaje się czymś innym niż wykrywanie kryjówki. 

Zachowanie ukrywania ilustruje również problematyczne przypisywanie arbitralnych nazw dla 

zachowań komponentów. Ogólne zachowanie się ukrywa, ale ostatnia czynność kulenia się w szczelinie 

językowo określa się mianem ukrywania się. Zamiast nazywać B „ukrywającym się”, a jedno z trzech 

zachowań składowych to „ukryj”, zamiast tego wybrano „ukrywanie się”, aby uniknąć nieporozumień. 

Nazwy zachowań są zasadniczo nazwami funkcji, a zatem zachowania mogą mieć dowolne nazwy. W 

notacji schematu zachowanie ukrywania wyraża się jako:  

 

Identyfikacja wydawców 

Zgodnie z teorią wrodzonego mechanizmu zwalniania, każde z trzech zachowań komponentów ma 

wyzwalacz. Wyzwalacz do ucieczki to „włączone światła”. Wyzwalacz do followwall jest 

„zablokowany”, ponieważ gdy karaluch napotka przeszkodę, odwraca się i zaczyna podążać za 

przeszkodą z jednej strony. Wyzwalacz „ukryj” występuje, gdy karaluch podąża za ścianą i znajduje się 

w ciasnym miejscu lub „otoczony”. Jednak te trzy wyzwalacze nie zapewniają dokładnie pożądanego 

ogólnego zachowania. Brakuje bodźca dla wzorca działania stałego. Gdy zapalą się światła, karaluch 

biegnie, aż znajdzie kryjówkę lub się podda. W ten sposób wszystkie trzy zachowania mogą się 

utrzymywać, a nie tylko zachowanie „ukrywanie się”. Ponadto wyzwalacze są takie, że jeśli karaluch 

zostanie zablokowany, musi zacząć podążać za przeszkodą, a jeśli jest ciasna przestrzeń, musi się tam 

zatrzymać i schować. Działania te mogą być zawsze odpowiednie dla karalucha do wykonania, ale 

chcemy zachować zakres zachowań w określonych warunkach i nie zmuszać karalucha do działania w 

nieprzewidzianych sytuacjach. Jednym ze sposobów uchwycenia za pomocą IRM, że ogólne 

zachowanie ukrywania się utrzymuje, jest użycie stanu wewnętrznego. W takim przypadku karaluch 

może mieć wewnętrzny stan „Przestraszony”, który ustawia wewnętrzny zegar, do którego mają 

dostęp trzy zachowania. Bodziec włączania światła zwalnia zachowanie ucieczki, ale także wywołuje 

SCARED stan wewnętrzny. SCARED jest lepszym sposobem na wyzwolenie ucieczki, ponieważ 

upraszcza sposób, w jaki karaluch może uciekać przez pewien czas, nawet jeśli światła zostaną 



wyłączone. Teraz zwalniacz dla follow-wall jest zablokowany && SCARED, a dla hide jest otoczony && 

SCARED. Gdy czas na bycie SCARED dobiegnie końca, zachowanie komponentu zostanie wyłączone. 

Teraz, gdy mamy wyzwalacze, PRZESTRASZONE, zablokowane i otoczone, możemy przejść do 

określania schematów percepcyjnych i motorycznych oraz ich wyników. Akcja związana z zachowaniem 

ucieczki polegała na odwróceniu się i ucieczce. Z perspektywy obliczeniowej instrukcje te są niejasne. 

Ile stopni się obróciło? Jak to zmierzyło, że obróciło się wystarczająco? Jeśli karaluch ma schemat 

percepcyjny do wykrywania najjaśniejszego obszaru, można by go użyć do odwrócenia się o 180_okręg 

od tego obszaru. Ale co, jeśli schemat percepcyjny nie jest wiarygodny, na przykład pokój z 

równomiernym oświetleniem? Zamiast tego w tym przypadku projekt zakłada, że karaluch obróci się 

o losową liczbę stopni, a następnie ucieknie, co nazwiemy schematem silnika „obróć i przesuń”. W 

robocie stopień skrętu może być kontrolowany za pomocą enkoderów lub może być po prostu 

skręceniem w czasie, w zależności od zaawansowania robota. Zauważ, że schemat silnika skręt i ruch 

może być przydatny w innych sytuacjach, więc możemy go uogólnić (jeśli chcemy), pozwalając, aby 

stopień skrętu był argumentem wejściowym: 

 

Schemat percepcyjny w ucieczce jest NULL w powyższym sformułowaniu, ponieważ obrót i ruch 

(LOSOWY) nie wymaga wykrywania, a schemat motoryczny wykonuje ruch aż do zakończenia czasu 

SCARED. Jednak schemat percepcyjny można również zaimplementować jako funkcję random-

direction, która zwraca liczbę LOSOWĄ w promieniu skrętu dla tego robota. Takie podejście może 

pomóc w tworzeniu bibliotek schematów, które można wykorzystać w przyszłości do innego 

zachowania lub robota. Schemat silnika można zapisać ze schematem percepcyjnym jako argumentem 

jako: 

 

Akcja związana z zachowaniem podążania za ścianą polega na skręceniu w lewo lub w prawo po 

zablokowaniu robota, a następnie skierowaniu robota za „ścianą”. Jeśli robot jest pokryty czujnikami 

wstrząsów, może wykryć, że jest zablokowany, obrócić się, a następnie ruszyć, aby utrzymać kontakt 

za pomocą czujników wstrząsów, podobnie jak prawdziwe karaluchy używają swoich anten. Nazwiemy 

to schematem silnika z podtrzymaniem kontaktu. W robotach z przybliżonym czujnikiem zbliżeniowym, 

takim jak czujniki wstrząsów lub powolne cykle aktualizacji czujnika, użycie dotykowego wykrywania 

zbliżeniowego powoduje ruch huśtawki lub pijanego żeglarza, w którym robot zbliża się zbyt blisko 

ściany, odwraca się, traci kontakt ze ścianą , po czym odwraca się z powrotem do ściany. Schemat 

silnika dla follow-wall można wyrazić jako wywołanie funkcji, z przybliżeniem (bump) schematu 

percepcyjnego: 

 

Działanie polegające na kuleniu się można uchwycić za pomocą schematu silnika zorientowanego z 

równym ciśnieniem oraz schematu percepcyjnego, który wyczuwa nacisk na powierzchnię robota. 

Alternatywnie można zastosować układ czujników dotykowych lub stykowych albo czujniki zbliżeniowe 

IR. W takim przypadku zakłada się, że czujnik uderzeniowy:  

 



Jeśli karaluch robota nie czuje wystarczającej presji, nisza nie jest wystarczająco duża. Chcielibyśmy, 

żeby płoć odrzuciła niszę i dalej szukała. Ciśnienie „wystarczające” można wyrazić jako parametr 

progowy.  

 

Należy zauważyć, że siła bodźca może być różna i może prowadzić do zachowań wyłaniających się. W 

dotychczasowych przykładach bodziec był dyskretny, obecny lub nieobecny, a agent reaguje w sposób 

binarny (włączony lub wyłączony). Wracając do rybitw popielniczych, rozważ atrakcyjność czerwieni. 

Im większy czerwony obszar, tym większy wysiłek rybitwa może włożyć w jej dziobanie. Rybitwa może 

wykonać ostrzejszy zwrot w jej kierunku lub dziobać z większą siłą, co przekłada się na większy zysk dla 

aspektów tych działań. Jest to przykład bodźca jako funkcji ciągłej, a silniejsze bodźce prowadzą do 

silniejszych reakcji. Łatwo wyobrazić sobie różne funkcje jako odpowiedzi na bodźce. Powszechna jest 

zależność liniowa. Na przykład wysiłek, jaki rybitwa wkłada w dziobanie, może być proporcjonalny do 

procentu pola widzenia oznaczonego kolorem czerwonym. Siła bodźca S jest zapisana jako 

 

gdzie p to percept, a λ to siła p. W notacji S-R bodziec dla zachowania skóry karalucha można zapisać 

jako:  

 

Zauważ, że zachowania ucieczki i podążania za ścianą są ważone z pełną siłą, ale ilość wysiłku, który 

zostanie włożony w zachowanie kuli, będzie funkcją tego, jak czuje się otoczony robotem.  

AKTYGRAMY 

Aktygramy zachowań pokazano na rysunku. Stan wewnętrzny jest pokazywany jako zmienna globalna. 

Aktigram to konwencja graficzna z inżynierii oprogramowania, w której przekształcenie lub działanie 

obliczeniowe jest reprezentowane jako pudełko. Wejścia i wyjścia są pokazane wchodząc i wychodząc 

z pudełka na osi X, a sterowanie lub inne parametry są pokazane na osi Y. Etolodzy używają podobnej 

konwencji graficznej zwanej etnogramem;  



 

Utajone kontra jawne sekwencjonowanie 

Wyrażenie ogólnego zachowania ukrywania w notacji S-R (poniżej) pomaga nam wizualizować 

zachowania komponentów jako niezależne i niejawnie sekwencjonowane. 

 

Niejawna sekwencja polega na tym, że włączenie światła wyzwala stan wewnętrzny, który następnie 

zwalnia zachowanie skrętu i ruchu. Jeśli stan wewnętrzny jest nadal aktywny, a robot napotka 

przeszkodę, zachowanie kontaktu utrzymywania jest zwalniane. Jeśli robot SCARED natrafi na niszę, w 

której jest częściowo otoczony, następuje zwolnienie orientacyjnego nacisku. Jednak ta sekwencja jest 

niejawna, a karaluch robota może zacząć od ściany i przejść bezpośrednio do funkcji keepcontact(). 

Wszystkie trzy zachowania mogą być uwalniane w dowolnej kolejności lub jednocześnie, więc 

sekwencja jest ukryta, a nie jawna. Rezultatem jednoczesnej interakcji trzech zachowań składowych 

prawdopodobnie byłoby wepchnięcie robota w niszę. Próba ucieczki (ucieczka) może wepchnąć robota 

dalej w niszę i to z chęcią aby utrzymać kontakt, wjedź robotem jeszcze głębiej. Z drugiej strony, 

interakcja może być wyraźnie modulowana przez mechanizmy koordynacyjne, takie jak hamowanie, 



gdzie zachowanie orientacji i parzystości może wyłączyć dwa pozostałe zachowania. Więcej 

mechanizmów koordynacji zostanie omówionych w następnej części. Jednak w odniesieniu do 

koordynacji obowiązuje zasada, że mniej znaczy więcej. Próby sztywnego narzucenia automatu 

skończonego dużym zestawom zachowań mogą dawać nieoczekiwane wyniki z powodu 

niepowodzenia w identyfikacji wszystkich możliwych stanów i przejść. 

Postrzeganie 

Zachowanie związane z ukrywaniem się karaluchów jest przykładem dwóch ról, jakie odgrywa 

percepcja i sposobu, w jaki czujniki są współdzielone. Percepcja jest wykorzystywana do wyzwalaczy, 

w tym przypadku percepcja światła, która prowadzi do wewnętrznych wyzwalaczy stanu SCARED, i 

kontaktu przez czujniki uderzeń, co prowadzi do wyzwolenia zachowania podążania za ścianą lub kuli. 

Jednak czujniki uderzeń służą również do kierowania wykonywaniem zachowań podążania za ścianą i 

kulenia się. Follow-wall wykorzystuje przednie czujniki wypukłości jako sposób postrzegania swojego 

schematu silnika z kontaktem podtrzymującym. Firma Cower wykorzystuje cały zestaw czujników 

uderzeń jako sposób postrzegania swojego schematu silnika zorientowanego na równe ciśnienie. Oba 

zachowania są niezależne i nie mają świadomości, co robią inne zachowania z wejściem czujnika. 

Postrzeganie SCARED jest interesujące. W tym przypadku jest to stan wewnętrzny, który opiera się na 

postrzeganiu świata przez karalucha. Włączyło to światło. Łatwo sobie wyobrazić, że czas trwania 

wewnętrznego timera byłby powiązany z siłą bodźca, że jaśniejsze światło lub światło plus odgłos 

kroków wydłużyłoby ten czas. Licznik mógłby zostać odświeżony, a gdy utrzymywało się więcej 

dźwięków lub innych afordancji drapieżników, licznik czasu SCARED zostałby zresetowany. Siła stanu 

wewnętrznego jest podobna do wzmocnienia funkcji kontrolnej. W przykładzie z karaluchem stanem 

wewnętrznym SCARED był zegar. Ale licznik czasu można zresetować lub zwiększyć przez inne wpływy. 

Wpływy, które zwykle kojarzymy z emocją, na przykład strach, stres lub przywiązanie, nazywane są 

afektywnymi. Przetwarzanie afektywne i sposób, w jaki emocje mogą zostać włączone do robota w 

warstwie reaktywnej, deliberatywnej i interaktywnej, omówiono w części 18. 

HOMEOSTAZA 

Stan wewnętrzny jest również regulowany i pomaga regulować homeostazę. Zasada homeostazy 

polega na tym, że środek działa w celu utrzymania wewnętrznej równowagi. Przykładem z Arkin11 jest 

głód, im bardziej agent jest głodny, tym większy priorytet mają zachowania, które bezpośrednio 

wpływają na zdobywanie pożywienia. Agent może mieć instancję tych samych zachowań, ale korzyści 

wynikające z tych zachowań zmieniają się dynamicznie, aby dostosować się do pragnienia. Głodny lew 

górski może zaatakować ofiarę, którą zwykle uważa za zbyt dużą, aby ryzykować spotkanie; wzrósł zysk 

z zachowań żywieniowych. W rezultacie reakcja na małe spostrzeżenia jest większa niż normalnie, a 

czas walki z ofiarą jest teraz dłuższy. Wzorzec działania jest taki sam, ale korzyści wynikające z potrzeby 

przywrócenia równowagi głodu zmieniły intensywność wzorca działania. 

Rozważania architektoniczne 

Przykład karalucha ma na celu wyjaśnienie pojęć w biologii i zilustrowanie, jak myśleć o nich 

obliczeniowo. Przykładem nie był proces projektowania oparty na zasadach, wykorzystujący rozkład 

ekologiczny, ale raczej sposób dodawania czujników. Projektowanie robotów behawioralnych zostanie 

szczegółowo omówione w części 19. Z perspektywy architektury systemów pytanie brzmi: gdzie te 

schematy i mechanizmy przynależą? Wracając do pięciu najczęstszych podsystemów omówionych w 

części 4 (planowanie, kartograf, nawigacja, schemat motoryczny i percepcja), tylko dwa są związane z 

robotyką opartą na zachowaniu. Podsystem Percepcja jest oczywiście biblioteką schematów 

percepcyjnych, a podsystem schematów motorycznych — biblioteką schematów motorycznych. Z 

perspektywy architektury technicznej biologia daje pewne wskazówki, co trafia do tych bibliotek. 



Odpowiada na pytanie postawione w przeglądzie: Co dzieje się w schematach, zwłaszcza w schemacie 

percepcyjnym? Schematy percepcyjne to reprezentacje wiedzy do ekstrakcji, afordancji, wyzwalaczy i 

lokalnych miar stanu wewnętrznego, takich jak zegary. Stan wewnętrzny można wyliczyć i służyć jako 

zmienna globalna. Mimo że schemat zachowania składa się ze schematu percepcyjnego i 

motorycznego, schemat motoryczny jest często synonimem zachowania, biorąc pod uwagę, że 

wytwarza obserwowalne działanie zachowania. Biologia zapewnia również wgląd w koordynację. Jeśli 

chodzi o pytanie z przeglądu: Czy nie potrzebujesz jakiejś koordynacji, aby uzyskać złożone, wyłaniające 

się zachowanie? Odpowiedź brzmi, że wyraźna koordynacja nie jest konieczna. Mechanizmy 

behawioralne, takie jak stan wewnętrzny, wrodzone mechanizmy uwalniania i korzyści, mogą 

prowadzić do sprężystych zachowań bez wyraźnej koordynacji. Bardziej niejawne i jawne metody 

koordynacji omówiono w następnej części. 

Podsumowanie 

Zachowanie jest podstawowym elementem inteligencji biologicznej i będzie służyć jako podstawowy 

składnik inteligencji w większości systemów robotów. Zachowanie definiuje się jako mapowanie 

bodźców zmysłowych (SENSE) do wzorca działań motorycznych (ACT), które następnie są 

wykorzystywane do wykonania zadania. Teoria schematów jest dobrą lokalną reprezentacją wiedzy 

proceduralnej, zarówno do odgrywania zachowania, jak i działania w celu uzyskania lepszej percepcji, 

co nazywa się percepcją aktywną. Notacja S-R jest dobrym mechanizmem do komputerowego 

wyrażania schematów. Niejawne tworzenie łańcuchów eliminuje planowanie (PLAN). Wrodzone 

Mechanizmy Uwalniania to jeden z modeli tego, jak zachowania mogą się pojawiać bez konstrukcji 

obliczeniowej planowania, globalnego modelu świata lub pamięci. IRM modelują inteligencję na 

poziomie 2 teorii obliczeniowej, opisując proces, ale nie implementację. W IRM wyzwalacze aktywują 

zachowanie. Wyzwalacz może być albo stanem wewnętrznym (motywacją) i/lub bodźcem 

środowiskowym. Niestety, IRM nie sprawiają, że interakcje między współbieżnymi lub potencjalnie 

współbieżnymi zachowaniami są łatwe do zidentyfikowania lub diagramu, a osąd projektanta musi 

wejść w grę. Percepcja w zachowaniach pełni dwie role, albo jako wyzwalacz dla zachowania, albo jako 

percepcja, która kieruje zachowaniem. Ta sama percepcja może być używana zarówno jako wyzwalacz, 

jak i przewodnik; na przykład ryba może reagować na przynętę i podążać za nią przed uderzeniem. 

Percepcja może mieć powiązaną intensywność lub siłę bodźca, co również wpływa na schemat 

motoryczny; na przykład ryba może mocniej uderzać w przynętę lub gonić ją dłużej, jeśli przedstawia 

ona silniejszą zdobycz. Oprócz sposobu, w jaki wykorzystywana jest percepcja, wydaje się, że istnieją 

dwie ścieżki przetwarzania percepcji. Ścieżka bezpośredniej percepcji wykorzystuje afordancje: 

dostrzegalne możliwości działania tkwiące w środowisku. Afordancje są szczególnie atrakcyjne dla 

robotyków, ponieważ można je wydobyć bez wnioskowania, pamięci lub reprezentacji pośrednich. 

Drugim ważnym aspektem afordancji jest to, że ich obecność w środowisku nie zobowiązuje do 

działania. Na przykład obecność wystarczająco dużej czerwonej plamki dawała młodemu rybitwowi 

możliwość karmienia, na które działa, gdy jest głodna. Obecność powierzchni, na której można usiąść, 

nie oznacza, że usiądzie na niej robot; w rzeczywistości robot filtrowałby percepcję powierzchni, na 

której można usiąść, dopóki nie pojawiła się potrzeba (uwolnienie) siedzenia. Ścieżka rozpoznawania 

wykorzystuje pamięć i globalne reprezentacje do identyfikowania i oznaczania konkretnych rzeczy na 

świecie. 

Ważnymi zasadami robotyki AI, które można wydobyć z naturalnej inteligencji, są: 

* Agenci powinni rozkładać złożone działania na niezależne zachowania (lub obiekty), które ściśle łączą 

odczuwanie i działanie. Zachowania są z natury równoległe i rozproszone. 



* Aby uprościć kontrolę i koordynację zachowań, agent powinien polegać na prostych, logicznych 

mechanizmach aktywacji (np. wrodzonych mechanizmach uwalniania) w porównaniu z regułami lub 

automatami skończonymi, gdy tylko jest to możliwe. Jednak czasami używa się automatów 

skończonych, przy czym automat stanów stanowi część wiedzy proceduralnej lub metody w schemacie 

behawioralnym. Niejawne tworzenie łańcuchów eliminuje planowanie i utrzymywanie pamięci o 

przeszłych stanach poprzez wrodzone mechanizmy uwalniania, a niejawne tworzenie łańcuchów może 

osiągnąć część, ale nie całość, kontroli behawioralnej. Wolimy robić jak najwięcej z zachowaniami 

odruchowymi, które wykorzystują tylko informacje z teraźniejszości. 

* Aby uprościć odczuwanie, percepcja powinna filtrować wrażenia i brać pod uwagę tylko to, co jest 

istotne dla zachowania (percepcja zorientowana na działanie). 

* Bezpośrednia percepcja (afordancje) zmniejsza złożoność obliczeniową odczuwania i pozwala na 

działanie bez pamięci, wnioskowania lub interpretacji. 

* Zachowania są niezależne, ale wyniki jednego a) mogą być połączone z innym, aby uzyskać wynikowy 

wynik, lub b) mogą służyć do hamowania innego (współzawodnictwo). Hamowanie jest kluczowym 

elementem Architektury Subsumcji, która zostanie omówiona w Części 8. 

Należy również pamiętać, że naturalna inteligencja nie odwzorowuje idealnie potrzeb i realiów 

programowania robotów. Jedną z głównych zalet inteligencji zwierząt nad inteligencją robotów jest 

ewolucja. Zwierzęta ewoluują w sposób, który prowadzi do przetrwania gatunku. Ale roboty są drogie 

i w danym momencie buduje się ich tylko niewielką liczbę, co jest sprzeczne z ewolucją. Dlatego 

poszczególne roboty muszą „przeżyć”, a nie gatunki. Wywiera to ogromną presję na projektantów 

robotów, aby za pierwszym razem wykonali właściwy projekt. Brak presji ewolucyjnych przez długi czas 

sprawia, że roboty są niezwykle podatne na błędy projektowe spowodowane słabą znajomością 

ekologii robota. Część 19 zawiera studium przypadku robota, który został zaprogramowany przy użyciu 

afordancji bieli, aby podążał za białymi liniami w zawodach podążania ścieżką. Robota odwracały 

uwagę białe buty sędziego. Na szczęście ta wada projektu została zrekompensowana, gdy robot wrócił 

na kurs, reagując na rząd białych mleczy w nasionach. 



Koordynacja behawioralna 

* Umieć napisać wzór na funkcję koordynacji i zdefiniować każdy składnik. 

* Wymień i opisz trzy metody koordynacji behawioralnej: współpraca, rywalizacja i sekwencjonowanie.  

* Mając opis zestawu zachowań, skonstruuj pole potencjalne, łącząc pierwotne pola potencjalne, oblicz 

wektor wyjściowy każdego zachowania, a następnie połącz wektory numerycznie i graficznie, aby 

obliczyć wynikową akcję.  

* Wymień trzy ograniczenia potencjalnych obszarów koordynacji behawioralnej i możliwe  

rozwiązania.  

* Mając opis zestawu zachowań oraz ich wejść i wyjść, zaprojektuj schemat koordynacji stylu 

subsumpcji, stosując odpowiednio tłumienie i hamowanie.  

* Reprezentuj sekwencję zachowań za pomocą automatów skończonych, pokazując zarówno pełną 

tabelę przejść, jak i reprezentację graficzną. Reprezentuj tę samą sekwencję za pomocą skryptu.  

Omówienie 

W poprzedniej Części wprowadzono wrodzone mechanizmy uwalniania i opisano, w jaki sposób 

tworzyły one niejawne łańcuchy, ponieważ wielokrotne afordancje (normalnie) nie występują na 

świecie. Jeśli zderza się ze sobą wiele afordancji, skonkretyzowane zachowania mogą stworzyć 

równowagę, w której zwierzę jest zamrożone w miejscu, wywierać dominację, gdzie jedno zachowanie 

jest zwycięzcą, lub skutkować anulowaniem, gdzie zachowania znoszą się nawzajem, a zwierzę 

powraca do innego zachowania. Żadna z tych odpowiedzi nie jest szczególnie pożądanym rezultatem 

wielu zachowań, zwłaszcza że wyniki mogą być nieco przypadkowe. Gdy projektant ma kilka dobrze 

zaprojektowanych i przetestowanych indywidualnych zachowań, pytania takie jak: Co się dzieje, gdy 

kilka zachowań zostanie uwolnionych (zainicjowanych) w tym samym czasie? a co z sekwencjami 

zachowań? zaczynają powstawać. Te pytania prowadzą do badania koordynacji zachowań.  

SERIA ZACHOWAŃ 

Koordynacja behawioralna dotyczy tego, jak niezależne zachowania oddziałują poprawnie, ale, co 

ważniejsze, z serią zachowań, to znaczy, jak każde zachowanie działa jako część rozpoznawalnej 

sekwencji. Jednym z pierwszych popularnych zachowań, na które patrzyło wielu robotników, było 

podnoszenie i wyrzucanie pustej puszki po napoju przez robota. Ta sekwencja obejmowała sześć 

zachowań: poszukaj puszki, podejdź do puszki, gdy zostanie znaleziona, podnieś puszkę, poszukaj 

kosza, podejdź do kosza i wrzuć puszkę do kosza. Myślenie o tych zachowaniach jako równoległych lub 

połączonych jest sprzeczne z intuicją. (Z pewnością istnieje możliwość współbieżności, na przykład 

omijania przeszkód podczas przechodzenia do puszki po napojach lub kosza na śmieci). Dlatego trzeba 

było wprowadzić nowe techniki kontrolowania sekwencji zachowań. Większość z tych technik jest 

koncepcyjnie odpowiednikiem konstruowania makra lub zachowania „abstrakcyjnego”, w którym 

struktura schematu jest używana rekurencyjnie w celu uproszczenia programowania programu 

sterującego. Ten rozdział formalnie wprowadza koordynację behawioralną. Rozpoczyna się od 

przedstawienia matematycznego wyrażenia funkcji koordynacyjnej C. Następnie część dzieli się na trzy 

sekcje, po jednej dla każdego z głównych typów funkcji koordynacyjnych i ich najpopularniejszego 

algorytmu: pól potencjalnych, subsumpcji i automatów skończonych. Część kończy się omówieniem 

sztucznej inteligencji i koordynacji behawioralnej, a następnie podsumowaniem.  

Funkcja koordynacji 



FUNKCJA KOORDYNACJI 

Ogólna reakcja robota &rho; jest funkcją zachowań B, wzmocnienia każdego zachowania G oraz funkcji 

koordynacji C. Funkcja koordynacji C pobiera dane wyjściowe wielu zachowań i wytwarza jedną 

odpowiedź lub wynik. Jest to pokazane graficznie na rysunku i wyrażone w notacji S-R jako: 

 

 

Istnieją trzy kategorie funkcji koordynacyjnych. Rysunek   

 

 pokazuje taksonomię możliwych wyborów funkcji koordynacyjnych. Zestaw zachowań może być 

współbieżny, to znaczy wszystkie działają w tym samym czasie, lub mogą działać jako sekwencja. Jeśli 

zachowania są współbieżne, istnieją dwie szerokie kategorie algorytmów koordynujących zestaw 

zachowań. Jeden zestaw to metody współpracujące, w których funkcja koordynacji łączy dane 

wyjściowe poszczególnych zachowań w jeden wynik. Najpopularniejszymi metodami współpracy są 

sumowanie wektorów, w którym wektory wynikają z reprezentacji pól potencjalnych schematu silnika 

oraz logika rozmyta. Druga kategoria algorytmów współbieżnych to metody konkurencyjne, w których 

poszczególne zachowania podlegają arbitrażowi. Najczęstsze metody rywalizacji to subsumpcja i 

głosowanie. Jeśli zachowania mają tworzyć złożoną sekwencję poza tym, co można zwizualizować za 

pomocą IRM, metody, takie jak automaty skończone i skrypty, służą jako metody sekwencjonowania. 

ABSTRAKCYJNE ZACHOWANIE 



Istnieją dwie ważne uwagi praktyczne dotyczące funkcji koordynacyjnych. Po pierwsze, badacze 

zorientowani na sztuczną inteligencję rzadko używają systemów opartych na regułach do 

koordynowania funkcji z powodu wielu wad reguł dla otwartych światów i ogólnie problemów z 

systemami opartymi na regułach. Po drugie, architektury techniczne często mieszają i dopasowują 

funkcje koordynacji. Grupę zachowań, które tworzą sekwencję lub makro, można pogrupować w 

abstrakcyjne zachowanie, które może używać automatów o skończonych stanach, aby jawnie 

koordynować zachowania, podczas gdy inne zachowania, takie jak unikanie przeszkód, mogą 

wykorzystywać potencjalne pola.  

Metody współpracy: pola potencjalne 

METODOLOGIA PÓL POTENCJALNYCH 

Najpopularniejszą metodą współdziałania zachowań jest przedstawienie wyniku jako wektora. Często 

wektor jest tworzony przez schemat motoryczny przy użyciu reprezentacji potencjalnego pola 

możliwych działań, zwykle określanej jako metodologia pól potencjalnych lub w skrócie pfields. 

Potencjalne style zachowań zawsze używają wektorów do reprezentowania wyników działania 

zachowań i sumowania wektorów, aby połączyć wektory z różnych zachowań w celu wytworzenia 

wyłaniającego się zachowania. Logika rozmyta to druga główna metoda, wykraczająca poza zakres tej 

Części   

Wizualizacja pól potencjalnych 

WEKTORSKI 

Pierwszą zasadą architektury pól potencjalnych jest to, że działanie motoryczne zachowania musi być 

reprezentowane jako pole potencjalne. Potencjalne pole to tablica lub pole wektorów. Wektor to 

obiekt matematyczny, który składa się z wielkości i kierunku. Wektory są często używane do 

reprezentowania siły. Są one zazwyczaj rysowane jako strzałki, gdzie długość strzałki reprezentuje 

wielkość siły, a kąt strzałki reprezentuje kierunek. Wektory są zwykle reprezentowane pogrubioną 

wielką literą, na przykład V. Wektor można również zapisać jako krotkę (m, d), gdzie m oznacza 

wielkość, a d kierunek. Zgodnie z konwencją, wielkość jest liczbą rzeczywistą z przedziału od 0,0 do 1, 

ponieważ wielkość jest znormalizowana tak, aby odpowiadała skali tego, co faktycznie potrafi zrobić 

robot. Wielkość może być dowolną liczbą rzeczywistą. Tablica reprezentuje region przestrzeni. W 

większości zastosowań robotycznych przestrzeń jest dwuwymiarowa i przedstawia świat z lotu ptaka, 

podobnie jak mapa. Mapa podzielona jest na kwadraty, tworząc siatkę (x, y). Każdy element tablicy 

reprezentuje kwadrat przestrzeni. Dostrzegalne obiekty na świecie wywierają na otaczającą przestrzeń 

pole siłowe. Pole siłowe jest analogiczne do pola magnetycznego lub grawitacyjnego. Robota można 

traktować jako cząstkę, która weszła w pole generowane przez obiekt lub środowisko. Wektor w 

każdym elemencie reprezentuje siłę, zarówno kierunek skrętu, jak i wielkość lub prędkość poruszania 

się w tym kierunku, które robot czułby, gdyby znajdował się w tym konkretnym miejscu. Pola 

potencjalne są ciągłe, ponieważ nie ma znaczenia, jak mały jest element; w każdym punkcie przestrzeni 

istnieje skojarzony wektor. Rysunek  



 

pokazuje, w jaki sposób przeszkoda wywierałaby na robota pole i zmuszała go do ucieczki. Jeśli robot 

znajduje się blisko przeszkody, powiedzmy w promieniu pięciu metrów, znajduje się wewnątrz pola 

potencjalnego i wyczuje siłę, która sprawi, że będzie chciał zmierzyć się bezpośrednio z przeszkodą 

(jeśli jeszcze tego nie zrobił) i oddalić się. Jeśli robot nie znajduje się w zasięgu przeszkody, po prostu 

tam siedzi, ponieważ nie działa na niego żadna siła. Zauważ, że pole reprezentuje, co robot powinien 

zrobić (schemat silnika) na podstawie tego, czy robot dostrzega przeszkodę (schemat percepcyjny). 

Pole nie dotyczy tego, jak robot znalazł się tak blisko przeszkody; robot odczuwa tę samą siłę, jeśli 

zdarzy się, że znajdzie się w zasięgu lub jeśli po prostu tam siedział i ktoś położył rękę obok robota. 

Jednym ze sposobów myślenia o polach potencjalnych jest wyobrażenie sobie pola sił działającego na 

robota. Innym sposobem jest myślenie o nich jako o powierzchni energii potencjalnej w trzech 

wymiarach (grawitacja jest często przedstawiana w ten sposób) z robotem jako kulką. W takim 

przypadku wektor wskazuje kierunek, w którym robot „toczy się” po powierzchni. Wzgórza na 

powierzchni powodują, że robot toczy się lub dookoła (wektory będą wskazywać od „szczytu” 

wzgórza), a doliny powodują, że robot toczy się w dół (wektory skierowane w dół). 

PIĘĆ PIERWOTNYCH PÓL 

POLE JEDNOLITE 

Istnieje pięć podstawowych pól potencjalnych lub prymitywów, które można łączyć w celu budowy 

bardziej złożonych pól: jednorodne, prostopadłe, przyciągające, odpychające i styczne. Rysunek  



 

 

pokazuje jednolite pole. Na jednolitym polu robot czułby tę samą siłę, bez względu na to, gdzie by się 

znajdował. Bez względu na to, gdzie został postawiony i w jakiej orientacji, czułby potrzebę ustawienia 

się zgodnie z kierunkiem strzałki i poruszania się w tym kierunku z prędkością proporcjonalną do 

długości strzały. Jednolite pole jest często używane do uchwycenia zachowania „idź w kierunku nro”. 

POLE PROSTOPADŁE 

Rysunek b przedstawia prostopadłe pole, w którym robot jest zorientowany prostopadle do jakiegoś 

obiektu, ściany lub granicy. Przedstawione pole jest odwrócone od szarej ściany, ale prostopadłe pole 

może być również skierowane w stronę obiektu.  

ATRAKCYJNE POLE 

POLE ODRZUCENIA 

Rysunek c ilustruje atrakcyjne pole. Okrąg w środku pola przedstawia obiekt, który przyciąga robota. 

Gdziekolwiek jest robot, robot „czuje” siłę względem przedmiotu. Atrakcyjne pola są przydatne do 

reprezentowania taksówki lub tropizmu, gdzie agenta dosłownie przyciąga światło, jedzenie lub cel. 

Przeciwieństwem pola atrakcyjnego jest pole odpychające, pokazane na rysunku d. Pola odrażające są 

zwykle kojarzone z przeszkodami lub rzeczami, których agent powinien unikać. Im bliżej robota 

znajduje się obiekt, tym silniejsza siła odpychająca odpycha robota od niego o 180&deg;. 

POLE STYCZNE 

Ostatnim polem pierwotnym jest pole styczne zilustrowane na rysunku e. Pole jest styczne do obiektu 

(pomyśl o wektorze stycznym jako prostopadłym do promieniowych linii rozciągających się na 

zewnątrz obiektu). Pola styczne mogą się obracać w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara; rysunek pokazuje obrót w prawo. Pola te są przydatne do kierowania robotem, aby 

ominął przeszkodę lub aby robot coś zbadał.  

Profile wielkości 



PROFIL WIELKOŚCI 

Zauważ, że na rysunku powyżej długość strzałek zmniejsza się, gdy zbliżają się do obiektu. Sposób, w 

jaki zmienia się wielkość wektorów w polu, nazywa się profilem wielkości. (Termin „profil amplitudy” 

jest tu używany, ponieważ termin „profil prędkości” jest używany przez inżynierów automatyków do 

opisania, w jaki sposób silniki robota przyspieszają i zwalniają, aby wytworzyć określony ruch bez 

szarpnięć.) Rozważmy pole odpychające, matematycznie pole można przedstawić za pomocą 

współrzędnych biegunowych, a środek pola jest początkiem (0,0): 

 

W tym przypadku wielkość była wartością stałą, c: długość strzał była taka sama. Można to zobrazować 

za pomocą wykresu wielkości pokazanego na rysunku a 

 

 

Ten profil mówi, że robot ucieknie (kierunek, w którym będzie biegł to − ) z tą samą prędkością, bez 

względu na to, jak blisko znajduje się obiekt, o ile znajduje się w zasięgu przeszkody. Gdy tylko robot 

znajdzie się poza zasięgiem przeszkody, prędkość spada do 0,0, zatrzymując robota. Pole jest 

zasadniczo binarne: robot albo ucieka ze stałą prędkością, albo się zatrzymuje. W praktyce pojawia się 

problem o stałej wielkości. Prowadzi to do szarpanego ruchu na obwodzie pola. Jest to zilustrowane, 



gdy robot zmierza w określonym kierunku, a następnie napotyka przeszkodę. Ucieka, niemal 

natychmiast opuszczając pole. Wraca na swoją pierwotną ścieżkę, ponownie napotyka pole i tak dalej.  

REFLEKSYJNOŚĆ 

LINIOWY SPADEK 

Profile Magnitude rozwiązują problem stałej wielkości. Umożliwiają również projektantowi robotów 

przedstawienie refleksyjności (że reakcja powinna być proporcjonalna do siły bodźca) i tworzenie 

interesujących odpowiedzi. Rozważmy teraz profil na rysunku .4c. Pokazuje, jak obserwator widziałby 

robota w tym polu: jeśli robot znajduje się daleko od obiektu, odwróci się i szybko do niego przesunie, 

a następnie zwolni, aby nie przestrzelić i uderzyć w obiekt. Matematycznie nazywa się to spadkiem 

liniowym, ponieważ szybkość, z jaką zmniejsza się wielkość wektorów, można wykreślić jako linię 

prostą. Wzór na linię prostą to y = mx + b, gdzie x to odległość, a y to wielkość. b odchylenia w miejscu, 

w którym zaczyna się linia, a m to nachylenie ( ). Dowolna wartość mib jest akceptowalna, dodatnia lub 

ujemna. Jeśli nie jest określony, m = 1 lub -1 (nachylenie 45° w górę lub w dół) oraz b = 0 w funkcjach 

liniowych.  

WYKŁADNICZY SPADEK 

Profil liniowy na rysunku b odpowiada zachowaniu pożądanemu przez projektanta: aby robot reagował 

bardziej, im bliżej się znajduje. Ale profil liniowy dzieli problem profilu stałej wielkości w ostrym 

przejściu do prędkości 0,0. W związku z tym można zastosować inny profil, aby uchwycić potrzebę silnej 

reakcji, ale z większym zwężeniem. Jednym z takich profili jest funkcja wykładniczego spadku, w której 

wielkość spadku jest proporcjonalna do kwadratu odległości: na każdą jednostkę odległości od obiektu 

siła działająca na robota zmniejsza się o połowę. Profil wykładniczy pokazano na rysunku c. Jak widać 

z poprzednich przykładów, akceptowalny jest prawie każdy profil wielkości. Motywacją do korzystania 

z profili wielkości jest dostrojenie zachowania. Należy zauważyć, że robot oblicza tylko wektory 

działające na niego w jego bieżącej lokalizacji. Liczby pokazują całe pole dla wszystkich możliwych 

lokalizacji robota. Powstaje wtedy pytanie, dlaczego figury pokazują całe pole nad przestrzenią. Po 

pierwsze, pomaga w wizualizacji tego, co robot będzie robił ogólnie, a nie tylko w jednym konkretnym 

kroku czasowym. Po drugie, ponieważ pola są reprezentacjami ciągłymi, upraszcza to potwierdzanie, 

że pole jest poprawne i sprawia, że wszelkie nagłe przejścia są łatwo widoczne. 

Pola potencjalne i percepcja 

W poprzednich przykładach siła pola potencjalnego w dowolnym punkcie była funkcją zarówno 

względnej odległości między robotem a obiektem, jak i profilu wielkości. Siła pola potencjalnego może 

być funkcją bodźca, niezależnie od odległości. Przypomnij sobie z rozdziału 7 przykład zachowań 

żywieniowych młodych rybitw popielaty, gdzie zachowaniem żywieniowym kieruje bodziec 

„czerwony”. To zachowanie może być modelowane przez atrakcyjne pole. Im większy i bardziej 

czerwony obiekt w polu widzenia dziecka, tym silniejsze przyciąganie, co sugeruje, że bardziej 

odpowiedni będzie profil wielkości wykorzystujący rosnącą funkcję wykładniczą. Inną ważną kwestią, 

o której już wspomniano, jest to, że potencjalne pola są egocentryczne, ponieważ percepcja robota 

jest egocentryczna.  

Programowanie pojedynczego pola potencjału 

Pola potencjalne są w rzeczywistości łatwe do zaprogramowania, zwłaszcza że są one egocentryczne 

dla robota. Wizualizacja całego pola może wskazywać, że robot i obiekty znajdują się w stałym, 

bezwzględnym układzie współrzędnych, ale tak nie jest. Robot oblicza wpływ potencjalnego pola, 

zwykle w postaci linii prostej, przy każdej aktualizacji, nie pamiętając, gdzie był wcześniej ani skąd się 



przesunął. Powinno to stać się jasne dzięki następującym przykładom. Pierwotne pole potencjału jest 

zwykle reprezentowane przez pojedynczą funkcję. Wektor oddziałujący na robota jest obliczany przy 

każdej aktualizacji. Rozważmy przypadek robota z jednym czujnikiem zasięgu skierowanym do przodu. 

Projektant uznał, że odpowiednie jest pole odpychające z liniowym spadkiem. Formuła to: 

 

gdzie D to maksymalny zasięg działania pola lub maksymalna odległość, przy której robot może wykryć 

przeszkodę, a d to odległość robota od przeszkody. (D nie zawsze jest zasięgiem wykrywania. Może to 

być zasięg, w którym robot powinien reagować na bodziec. Na przykład wiele sonarów może wykrywać 

przeszkody oddalone o 20 stóp, powodując prawie nieskończenie małą zmianę w wyłaniającym się 

zachowaniu, ponieważ przeszkody są tak daleko z dala, ale wymaga narzutu czasu wykonywania 

wywołania funkcji, aby obliczyć pomijalną siłę. W praktyce robotnik może ustawić D na dwa metry). 

Zauważ, że wzór daje wynik, w którym 0.0 ≤ Vmagnituda ≤ 1.0. Poniżej znajduje się fragment kodu C, który 

przechwytuje odpychające pole. 

 

W tym momencie łatwo zilustrować, w jaki sposób potencjalne pole może zostać wykorzystane przez 

zachowanie RUNAWAY dla robota z pojedynczym czujnikiem. Zachowanie RUNAWAY użyje funkcji 

odpychania() jako schematu motorycznego oraz funkcji readSonar() jako schematu percepcyjnego. 

Wyjściem zachowania jest wektor. Runaway jest wywoływany przez robota w każdym cyklu 

aktualizacji. 



 

Połączenie pól i zachowań 

SUMOWANIE WEKTORÓW 

Jak wspomniano wcześniej, pierwszym atrybutem metodologii prawdziwych pól potencjalnych jest to, 

że wymaga ona implementacji wszystkich zachowań jako pól potencjalnych. Drugim atrybutem jest to, 

że łączy zachowania przez sumowanie wektorów. Na robota na ogół działają jednocześnie siły 

wynikające z wielu zachowań. W tej sekcji przedstawiono dwa przykłady powstawania wielu zachowań 

oraz ich implementacji i łączenia za pomocą sumowania wektorów. Pierwszym przykładem jest prosta 

nawigacja, w której robot zmierza do celu (określonego jako „10,3 mw kierunku &Theta;”) i napotyka 

przeszkodę. Schemat silnika zachowania move2goal jest reprezentowany przez atrakcyjne pole 

potencjału, które wykorzystuje kodery wału w robocie, aby stwierdzić, czy osiągnął on pozycję celu. 

Niekontrolowane zachowanie jest odpychającym polem i wykorzystuje czujnik zasięgu do wykrywania, 

czy coś znajduje się przed robotem. Rysunek przedstawia widok z lotu ptaka obszaru, który 

reprezentuje pole potencjalne.  

 



Zachowanie move2goal na rysunku b wywiera atrakcyjne pole na całej przestrzeni; gdziekolwiek jest 

robot, poczuje siłę celu. Uciekające zachowanie na rycinie a wytwarza odpychające pole w promieniu 

wokół przeszkody (technicznie odpychające pole rozciąga się na całą przestrzeń, podobnie jak 

move2goal, ale wielkość odpychania wynosi 0,0 poza promieniem). Połączone pole pokazano na 

rysunku c. 

 

Rysunek  

 

ilustruje wyłaniające się zachowanie robota w polu, jeśli zaczyna się w prawym dolnym rogu. W chwili 

t0 robot wyczuwa świat. Może postrzegać tylko cel i nie może dostrzec przeszkody, więc jedynym 

wektorem, jaki odczuwa, jest przyciąganie (uciekający zwraca wektor o wartości 0,0). Porusza się po 

linii prostej do celu. W t<sub>2</sub> robot aktualizuje swoje czujniki i teraz dostrzega zarówno cel, 

jak i przeszkodę. Oba zachowania wnoszą wektor; wektory są sumowane i robot zbacza z kursu. W 

t<sub>3</sub> robot prawie przekroczył przeszkodę, a celem jest wywarcie większej siły. W t4 robot 



powraca do kursu i osiąga cel. Przykład ilustruje inne punkty dotyczące metod pól potencjalnych: 

wpływ szybkości aktualizacji, minima lokalne i holonomiczność. Zauważ, że odległość (długość strzałek) 

między aktualizacjami jest różna ze względu na zmiany wielkości wektora wyjściowego, który 

kontroluje prędkość robota. Jeśli robot ma „krótszy” wektor, porusza się wolniej, a zatem pokonuje 

mniejszą odległość w jednostce czasu. Może również „przestrzelić”, jak widać między t3 i t4, gdzie robot 

faktycznie idzie dalej bez obracania się, a następnie musi zawrócić, aby dotrzeć do celu. W rezultacie 

ścieżka jest poszarpana ostrymi liniami. Wynikowa ścieżka będzie gładsza, jeśli robot ma szybszy 

interwał aktualizacji. Innym aspektem szybkości aktualizacji jest to, że robot może przekroczyć cel, 

zwłaszcza jeśli używa koderów wału (załóżmy, że cel znajduje się 10,3 metra od miejsca, w którym 

robot się rozpoczął). Czasami projektanci używają atrakcyjnych pól, których wielkość spada, gdy robot 

się zbliża, spowalniając go, aby robot mógł stwierdzić, kiedy osiągnął cel. (Programiści zazwyczaj 

umieszczają tolerancję wokół lokalizacji celu, na przykład zamiast 10,3 m cel to 10,3 m +/- 0,5 m.) Pola 

potencjałów traktują robota tak, jakby był holonomiczny, czyli cząstka, która może się zmienić 

natychmiastowa prędkość i kierunek. Nie dotyczy to prawdziwych robotów. Roboty badawcze, takie 

jak Kheperas, mogą skręcać w dowolnym kierunku w miejscu, ale występuje wymierny błąd w 

skręcaniu spowodowany kontaktem kół z powierzchnią. Wiele robotów ma układ kierowniczy 

Ackerman, czyli samochód, i każdy, kto próbował zaparkować samochód równolegle, wie, że samochód 

może jechać tylko w określonych kierunkach - samochód nie może jechać bokiem. 

LOKALNY PROBLEM MINIMA 

Trzeci problem polega na tym, że pola mogą sumować się do wartości 0,0. Wracając do rysunku 

  

narysuj linię między celem a przeszkodą. Wzdłuż tej linii za przeszkodą wektory mają tylko głowę 

(kierunek strzały) i nie mają ciała (długość strzały). Oznacza to, że wielkość wynosi 0,0 i jeśli robot 

dotrze do tego miejsca, zatrzyma się i nie ruszy ponownie. Nazywa się to lokalnym problemem 

minimów, ponieważ potencjalne pole ma minima lub dolinę, która uwięzi robota. Na końcu zostaną 

przedstawione rozwiązania problemu minimów lokalnych. 

 



Przykład przy użyciu jednego zachowania na czujnik 

Jako kolejny przykład tego, jak potężny jest pomysł sumowania wektorów, warto zastanowić się, w jaki 

sposób zachowanie RUNAWAY w celu unikania przeszkód jest powszechnie wdrażane w prawdziwych 

robotach. Rysunek 8.9 przedstawia układ czujników zasięgu podczerwieni w robocie Khepera.  

 

 

Ponieważ czujniki są zamontowane na stałe na platformie, znany jest ich kąt αi względem przodu. Jeśli 

czujnik odbiera odczyt zasięgu, coś znajduje się przed tym czujnikiem. W polu odpychającym dla 

RUNAWAY wektor wyjściowy będzie miał 180° przeciwny do kąta αi. Czujnik podczerwieni nie jest w 

stanie określić, czy przeszkoda może znajdować się nieco poza osią czujnika, więc odczyt jest 

traktowany tak, jakby przeszkoda znajdowała się prosto przed czujnikiem i prostopadle do niego. 

Gdyby ten czujnik był jedynym czujnikiem w robocie, zachowanie RUNAWAY byłoby bardzo proste. A 

co, jeśli, tak jak w przypadku Khepera, robot ma czujniki wielozakresowe? Większe przeszkody byłyby 

wykrywane przez wiele czujników jednocześnie. Powszechnym rozwiązaniem jest zachowanie 

zachowania RUNAWAY dla każdego czujnika. Nazywa się to wielokrotnymi wystąpieniami tego samego 

zachowania. Poniżej znajduje się fragment kodu pokazujący wiele instancji; wszystko, co trzeba było 

zrobić, to dodać pętlę for do odpytywania każdego czujnika. Wykorzystuje to dwie właściwości 

dodawania wektorów: jest asocjacyjne (a + b + c + d można wykonać jako ((a + b) + c) + d) i jest 

przemienne (nie ma znaczenia w jakiej kolejności wektory są sumowane). 



 

 

BOX CANYON 

Jak widać na rysunku robot jest w stanie wydostać się z przypominającej jaskinię pułapki, zwanej 

kanionem skrzynkowym, bez budowania modelu ściany.  

 

 

Każda instancja wnosi wektor, z których niektóre mają składnik X lub Y, który się anuluje. Z 

etologicznego punktu widzenia powyższy program jest elegancki, ponieważ jest odpowiednikiem 

przykładów behawioralnych u zwierząt. Przypomnij sobie model rana computrix i jej odpowiednika w 



prawdziwym życiu, w którym każde oko widzi muchę i reaguje na nią niezależnie od drugiego oka. W 

tym przypadku program traktuje robota tak, jakby miał osiem niezależnych oczu! 

SPÓJNOŚĆ FUNKCJONALNA 

ŁĄCZENIE DANYCH 

Z punktu widzenia robotyki przykład ilustruje dwa ważne punkty. Po pierwsze, działa bezpośrednie 

połączenie odczuwania z działaniem. Po drugie, programowanie behawioralne jest zgodne z dobrymi 

praktykami inżynierii oprogramowania. Uciekająca funkcja wykazuje spójność funkcjonalną, gdzie 

funkcja wykonuje jedną rzecz dobrze, a każda instrukcja w funkcji ma coś wspólnego z celem funkcji. 

Spójność funkcjonalna jest pożądana, ponieważ oznacza to, że funkcja prawdopodobnie nie wprowadzi 

skutków ubocznych do programu głównego lub nie będzie zależna od innej funkcji. Ogólna organizacja 

pokazuje łączenie danych, gdzie każde wywołanie funkcji przyjmuje prosty argument.186 Łączenie 

danych jest dobre, ponieważ oznacza, że wszystkie funkcje są niezależne; na przykład program można 

łatwo zmienić, aby pomieścić więcej czujników podczerwieni. 

SPÓJNOŚĆ PROCEDURALNA 

Alternatywą dla wielu wystąpień jest posiadanie schematu percepcyjnego dla niekontrolowanego 

przetwarzania wszystkich ośmiu odczytów zakresu. Jednym z podejść jest zsumowanie wszystkich 

ośmiu wektorów wewnętrznie. (Jako ćwiczenie pokaż, że wektor wynikowy z jednego zachowania 

sumuje wektory z ośmiu odczytów zakresu jest taki sam, jak sumowanie wektorów z ośmiu zachowań.) 

Nie jest to tak eleganckie z perspektywy inżynierii oprogramowania, ponieważ kod jest teraz 

specyficzny do robota (funkcja ma zapewnić spójność proceduralną)186 i może być używana tylko z 

robotem, który ma w tych lokalizacjach osiem czujników zasięgu. Innym podejściem, które daje inne 

wyłaniające się zachowanie, jest wywołanie funkcji schematu percepcyjnego, które zwraca kierunek i 

odległość odczytu pojedynczego największego zakresu. Takie podejście sprawia, że zachowanie jest 

bardziej selektywne. 

Zalety i wady 

Potencjalne style architektoniczne mają wiele zalet. Pole potencjalne to ciągła reprezentacja, którą 

można łatwo zwizualizować na dużym obszarze przestrzeni. W rezultacie projektantowi łatwiej jest 

zwizualizować ogólne zachowanie robota. Łatwo jest również łączyć pola i języki, takie jak C++, aby 

wspierać tworzenie bibliotek behawioralnych. Pola potencjalne można sparametryzować: zakres ich 

oddziaływania może być ograniczony, a każda funkcja ciągła może wyrażać zmianę wartości na 

odległość (liniową, wykładniczą itp.). Co więcej, pole dwuwymiarowe można zwykle rozszerzyć do pola 

trójwymiarowego, i tak zachowania opracowane dla 2D będą działać dla 3D. 

POLE SZUMU LOSOWEGO 

Budowanie reaktywnego systemu z potencjalnymi polami nie jest pozbawione wad. Najczęściej 

przytaczanym problemem z potencjalnymi polami jest to, że wiele pól może zsumować się do wektora 

o wartości 0; nazywa się to problemem minimów lokalnych. Wróć do rysunku powyżej, Box Canyon. 

Gdyby robot był przyciągany do punktu za kanionem skrzynkowym, przyciągający wektor anulowałby 

wektor odpychający, a robot pozostałby nieruchomy, ponieważ wszystkie siły zniknęłyby. Przykładem 

osiągnięcia lokalnego minimum jest problem kanionu skrzynkowego. W praktyce istnieje wiele 

eleganckich rozwiązań tego problemu. Jednym z najwcześniejszych było posiadanie zawsze schematu 

silnika generującego wektory o małej wartości z losowego szumu12. Szum w schemacie silnika służyłby 

do odrzucenia przez robota wszelkich lokalnych minimów. Ponieważ robot nie mógł wiedzieć, kiedy 

napotka lokalne minimum lub maksimum, schemat losowego szumu był zawsze aktywny. 



SZABLONY NAWIGACJI 

Innym rozwiązaniem są szablony nawigacji (NaT). W NaT zachowanie unikania otrzymuje jako dane 

wejściowe wektor zsumowany z innych zachowań. Ten strategiczny wektor reprezentuje kierunek, w 

którym poruszałby się robot, gdyby w pobliżu nie było żadnych przeszkód. Jeśli robot ma wektor 

strategiczny, ten wektor daje wskazówkę, czy należy ominąć przeszkodę z prawej, czy z lewej strony. 

Na przykład, jeśli robot przejeżdża przez most, będzie chciał przejść na lewo od przeszkód po swojej 

prawej stronie, aby pozostać na środku mostu. Zauważ, że wektor strategiczny definiuje, co jest lewe, 

a co słuszne. 

 

 

FUNKCJE HARMONICZNE 

Trzecim rozwiązaniem problemu minimów lokalnych jest wyrażenie pól jako funkcji harmonicznych51. 

Pola potencjalne zaimplementowane jako funkcje harmoniczne gwarantują, że nie będą miały 

lokalnych minimów równych 0. Jest to bardziej kosztowne obliczeniowo, ponieważ całe pole musi być 

obliczone dla dużych obszarów , nie tylko dla wektorów działających na robota. 

Podsumowując główne punkty dotyczące architektur pól potencjalnych:  

* Zachowania składają się z jednego lub więcej schematów i/lub zachowań zarówno motorycznych, jak 

i percepcyjnych. Schemat silnika zachowania musi być polem potencjalnym.  

* Wszystkie zachowania działają współbieżnie, a wektory wyjściowe są sumowane. Zachowania są 

traktowane jednakowo i nie są podzielone na warstwy, chociaż mogą istnieć zachowania abstrakcyjne, 

które wewnętrznie sekwencjonują zachowania. Nie określono skoordynowanego programu kontroli; 

projektant może użyć logiki, automatów skończonych lub czegokolwiek, co uzna za stosowne. 

Sekwencjonowanie jest zwykle kontrolowane przez postrzegane sygnały lub afordancje w środowisku, 

które są wyzwalaczami.  

* Chociaż wszystkie zachowania są traktowane jednakowo, zachowania mogą mieć różny wpływ na 

ogólne działanie robota. Zachowanie może zmienić zalety innego zachowania, zmniejszając w ten 

sposób lub zwiększając jego wielkość. Oznacza to, że zachowania mogą hamować lub pobudzać inne 

zachowania.  

* Postrzeganie jest zwykle obsługiwane przez bezpośrednie postrzeganie lub afordancje.  



* Percepcja może być podzielona przez wiele zachowań. Wiedza a priori może być dostarczana do 

schematów percepcyjnych tak, aby emulowały wyspecjalizowany czujnik; na przykład schemat 

percepcyjny wykorzystujący czujnik zasięgu może wykorzystywać wiedzę a priori o szerokości 

korytarza, aby odróżnić korytarz od drzwi.  

Metody rywalizacji: subsumpcja 

ARCHITEKTURA SUBSUMPCYJNA 

Metody konkurencyjne wykorzystują jakąś formę arbitrażu, zwykle subsumpcji lub głosowania. W 

subsumpcji wyższe poziomy zachowań subsumują lub hamują zachowania niższe. Podczas głosowania 

zachowania oddają głosy prowadzące do scenariusza, w którym zwycięzca bierze wszystko. 

Architektura subsumpcji Rodneya Brooksa (tradycyjnie z małymi „s”) jest najbardziej wpływowym z 

systemów czysto reaktywnych i związanych z nimi konkurencyjnych metod. Część tego wpływu wynika 

z rozgłosu otaczającego bardzo naturalistyczne roboty budowane z subsumpcją. Roboty były 

pierwszymi, które były w stanie chodzić, unikać kolizji i wspinać się po przeszkodach bez przerw typu 

„ruch-myśl-ruch-myśl” Shakeya. Termin „zachowanie” w architekturze subsumpcji ma mniej 

precyzyjne znaczenie niż w teorii schematów. Zachowanie to sieć modułów wyczuwających i 

działających, które realizują zadanie. Moduły są rozszerzonymi automatami skończonymi AFSM lub 

automatami skończonymi, które mają rejestry, zegary i inne rozszerzenia umożliwiające im łączenie się 

z innymi modułami. AFSM jest odpowiednikiem interfejsu między schematami a skoordynowaną 

strategią kontroli w schemacie behawioralnym. Z punktu widzenia teorii schematów zachowanie 

subsumpcyjne jest w rzeczywistości zbiorem jednego lub więcej schematów behawioralnych, które w 

tej książce nazywa się abstrakcyjnymi zachowaniami. Zachowania subsumpcyjne są wyzwalane w 

sposób bodziec-odpowiedź, bez zewnętrznego programu jawnie je koordynującego i kontrolującego. 

Istnieją cztery interesujące aspekty subsumpcji w zakresie zwalniania i kontroli:  

WARSTWY KOMPETENCJI 

1. Moduły są pogrupowane w warstwy kompetencji. Warstwy odzwierciedlają hierarchię inteligencji 

lub kompetencji. Niższe warstwy zawierają podstawowe funkcje przetrwania, takie jak unikanie kolizji, 

podczas gdy wyższe poziomy tworzą działania bardziej ukierunkowane na cel, takie jak mapowanie. 

Każda z warstw może być postrzegana jako abstrakcyjne zachowanie dla określonego zadania.  

WARSTWY MOGĄ PODJĄĆ NIŻSZE WARSTWY 

2. Moduły w wyższej warstwie mogą przesłonić lub przejąć dane wyjściowe z zachowań w następnej 

niższej warstwie. Warstwy behawioralne działają równolegle i niezależnie, dlatego potrzebny jest 

mechanizm radzenia sobie z potencjalnymi konfliktami. Rozwiązanie w subsumpcji jest rodzajem 

zwycięzcy bierze wszystko, gdzie zwycięzcą jest zawsze wyższa warstwa.  

BRAK STANU WEWNĘTRZNEGO 

3. Unika się używania stanu wewnętrznego. Stan wewnętrzny w tym przypadku oznacza dowolny 

rodzaj lokalnej, trwałej reprezentacji, która reprezentuje stan świata lub model. Ponieważ robot jest 

agentem zlokalizowanym, większość jego informacji powinna pochodzić bezpośrednio ze świata. Jeśli 

robot jest zależny od reprezentacji wewnętrznej, jego zdaniem może zacząć niebezpiecznie odbiegać 

od rzeczywistości. Jakiś stan wewnętrzny jest potrzebny do uwolnienia zachowań, takich jak bycie 

przestraszonym lub głodnym, ale dobre projekty behawioralne minimalizują tę potrzebę.  

AKTYWUJ ZADANIE AKTYWUJĄC ODPOWIEDNIĄ WARSTWĘ 



4. Zadanie jest realizowane poprzez aktywację odpowiedniej warstwy, która następnie aktywuje 

warstwy znajdujące się pod nią i tak dalej. Jednak w praktyce systemy stylu subsumpcji nie są łatwe do 

wykonania, to znaczy nie można im nakazać wykonania innego zadania bez reorganizacji zachowań. 

Przykład 

POZIOM 0: UNIKAJ 

Aspekty te najlepiej ilustruje przykład, szeroko zmodyfikowany z oryginalnego artykułu Brooksa, aby 

zachować spójność z terminologią teorii schematów i ułatwić porównanie z metodologią pól 

potencjalnych. Robot zdolny do poruszania się do przodu, nie kolidujący z niczym, może być 

reprezentowany przez pojedynczą warstwę, poziom 0. W tym przykładzie robot ma wiele sonarów (lub 

innych czujników zasięgu), każdy skierowany w innym kierunku, oraz dwa siłowniki , jeden do jazdy do 

przodu i jeden do skręcania.  

WYKRES BIEGUOWY 

Zgodnie z rysunkiem,  

 

moduł SONAR odczytuje zakresy sonaru, filtruje szumy i tworzy wykres biegunowy. Wykres biegunowy 

przedstawia odczyty zasięgu wokół robota we współrzędnych biegunowych (r, θ). Jak pokazano na 

rysunku,  

 

wykres biegunowy można „odwinąć”. Jeśli odczyt zasięgu dla sonaru skierowanego w przód jest poniżej 

pewnego progu, moduł COLLIDE deklaruje kolizję i wysyła sygnał zatrzymania do siłownika napędu 

FORWARD. Jeśli robot poruszał się do przodu, teraz się zatrzymuje. Tymczasem moduł FEELFORCE 

otrzymuje ten sam wykres biegunowy. Traktuje każdy odczyt sonaru jako siłę odpychającą, którą 

można przedstawić jako wektor. Przypomnij sobie, że wektor to konstrukcja matematyczna składająca 

się z wielkości i kierunku. FEELFORCE można traktować jako sumowanie wektorów z każdego z 



odczytów sonaru. Daje to nowy wektor. Odpychający wektor jest następnie przekazywany do modułu 

TURN. Moduł TURN rozdziela kierunek skrętu i przekazuje go do siłowników układu kierowniczego. 

TURN przekazuje również wektor do modułu FORWARD, który wykorzystuje wielkość wektora do 

określenia wielkości następnego ruchu do przodu (jak daleko lub jak szybko). Robot obraca się i oddala 

na niewielką odległość od przeszkody. Obserwowanym zachowaniem jest to, że robot będzie siedział 

nieruchomo, jeśli znajduje się na wolnej przestrzeni, dopóki nie zbliży się do niego przeszkoda. Jeśli 

przeszkoda znajduje się po jednej stronie robota, robot obróci się o 180° w drugą stronę i ruszy do 

przodu; zasadniczo ucieka. Dzięki temu człowiek może zająć się robotem. Robot może zareagować na 

przeszkodę, jeśli przeszkoda (lub robot) jest nieruchoma lub porusza się; odpowiedź jest obliczana przy 

każdej aktualizacji czujnika. Jeśli jednak część przeszkody lub inna przeszkoda jest martwa (ktoś 

próbuje zagonić robota do ściany), robot zatrzyma się, a następnie zastosuje wyniki do ucieczki. Więc 

zatrzyma się, skręci i znów zacznie iść do przodu. Zatrzymanie zapobiega przesuwaniu się robota w bok 

podczas obracania się i poruszania się do przodu. Poziom 0 pokazuje, jak dość złożony zestaw działań 

może wyłonić się z bardzo prostych modułów. Pomocne jest przekształcenie architektury subsumpcji 

w terminach użytych w tej książce, jak pokazano na rysunku  

 

 

Zwróć uwagę, jak wygląda to rozkład pionowy w subsumpcji: dane z czujników przepływają przez 

jednoczesne zachowania do elementów wykonawczych, a niezależne zachowania powodują, że robot 

postępuje właściwie. Moduł SONAR byłby uważany za globalny interfejs do czujników, podczas gdy 

moduły TURN i FORWARD byłyby uważane za część elementów wykonawczych (interfejs). Na potrzeby 

tej książki zachowanie musi składać się ze schematu percepcyjnego i schematu motorycznego. 

Schematy percepcyjne są podłączone do czujnika, natomiast schematy silnikowe są podłączone do 

siłowników. Dla poziomu 0 schematy percepcyjne byłyby zawarte w modułach FEELFORCE i COLLIDE. 

Schematy silników to moduły RUNAWAY i COLLIDE. COLLIDE łączy zarówno przetwarzanie percepcyjne 

(wyodrębnia wektor dla sonaru skierowanego bezpośrednio do przodu), jak i schemat działania 

(zatrzymuje się, jeśli jest odczyt). Zachowania pierwotne odzwierciedlają dwie ścieżki przechodzące 

przez warstwę. Jedno można nazwać zachowaniem uciekającym, a drugie zachowaniem kolizyjnym. 

Razem te dwa zachowania tworzą bogate zachowanie polegające na unikaniu przeszkód lub warstwę 

kompetencji. Należy również zauważyć, że w zachowaniach wykorzystywano percepcję bezpośrednią, 

czyli afordancje. Obecność odczytu zasięgu wskazywała na przeszkodę; robot nie musiał wiedzieć, jaka 

jest przeszkoda. 

POZIOM 1: WĘDRÓWKA 



Zastanów się nad zbudowaniem robota, który faktycznie kręci się po okolicy, zamiast siedzieć 

nieruchomo, ale nadal jest w stanie omijać przeszkody. W ramach subsumcji dodana zostałaby druga 

warstwa kompetencji (poziom 1), jak pokazano na rysunku  

 

W tym przypadku poziom 1 składa się z modułu WANDER, który co n sekund oblicza losowy nagłówek. 

Losowy nagłówek można traktować jako wektor. Robot musi przekazać ten nagłówek do modułów 

TURN i FORWARD. Nie można go jednak przekazać bezpośrednio do modułu TURN. To poświęciłoby 

unikanie przeszkód, ponieważ TURN akceptuje tylko jedno wejście. Jednym z rozwiązań jest dodanie 

kolejnego modułu na poziomie 1, AVOID, który łączy wektor FEELFORCE z wektorem WANDER. 

Dodanie nowego modułu AVOID daje możliwość stworzenia bardziej wyrafinowanej odpowiedzi na 

przeszkody. AVOID łączy kierunek siły unikania z pożądanym kierunkiem. Skutkuje to tym, że 

rzeczywisty kurs jest w większości we właściwym kierunku, a robot nie zawraca i traci postęp. Zauważ 

również, że moduł AVOID był w stanie „podsłuchiwać” komponenty następnej niższej warstwy. Wyjście 

nagłówka z AVOID ma taką samą reprezentację jak wyjście RUNAWAY, więc TURN może zaakceptować 

z dowolnego źródła. Teraz problem polega na tym, kiedy zaakceptować wektor nagłówka, z którego 

warstwy. Podsumowanie to upraszcza: wyjście z wyższego poziomu obejmuje wyjście z poziomu 

niższego. Subsumpcja odbywa się na dwa sposoby:  

ZAHAMOWANIE 

1. hamowanie. W trybie blokady wyjście modułu podrzędnego jest połączone z wyjściem innego 

modułu. Jeżeli wyjście modułu podrzędnego jest „włączone” lub ma jakąkolwiek wartość, wyjście 

modułu podrzędnego jest blokowane lub wyłączone „wyłączone”. Hamowanie działa jak kran, 

włączając i wyłączając strumień wyjściowy.  

TŁUMIENIE 

2. tłumienie. W trybie tłumienia wyjście modułu podrzędnego jest połączone z wejściem innego 

modułu. Jeśli wyjście modułu podrzędnego jest włączone, zastępuje normalne wejście modułu 

podrzędnego. Tłumienie działa jak przełącznik, zamieniając jeden strumień wejściowy na inny. W takim 

przypadku moduł AVOID blokuje (oznaczone na schemacie literą S) wyjście z RUNAWAY. RUNAWAY 

jest nadal wykonywany, ale jego dane wyjściowe nigdzie nie trafiają. Zamiast tego dane wyjściowe z 

AVOID trafiają do TURN. Stosowanie warstw i subsumpcji pozwala na budowanie nowych warstw na 

warstwach mniej kompetentnych bez modyfikowania warstw niższych. To dobra inżynieria 

oprogramowania, ułatwiająca modułowość i upraszczająca testowanie. Dodaje również pewną 



niezawodność, ponieważ jeśli coś powinno wyłączyć zachowania poziomu 1, poziom 0 pozostanie 

nienaruszony. Robot byłby w stanie przynajmniej zachować swój mechanizm samoobrony polegający 

na ucieczce przed zbliżającymi się przeszkodami. Rysunek  

 

przedstawia przekształcenie poziomu 1 jako zachowania. Zauważ, że FEELFORCE był używany zarówno 

przez RUNAWAY, jak i AVOID. FEELFORCE jest komponentem percepcyjnym (lub schematem) obu 

zachowań, przy czym moduły AVOID i RUNAWAY są komponentem motorycznym (lub schematem). 

Jak to często bywa, zachowania są nazywane po obserwowalnym działaniu. Oznacza to, że zachowanie 

(na które składa się percepcja i działanie) oraz składnik działania mają tę samą nazwę. Rysunek nie 

pokazuje, że zachowania UNIKAJ i RUNAWAY mają ten sam schemat percepcyjny FEELFORCE. Jak 

zobaczymy w następnym rozdziale, zorientowane obiektowo właściwości teorii schematów ułatwiają 

ponowne wykorzystanie i współdzielenie elementów percepcyjnych i motorycznych. 

POZIOM 2: PODĄŻAJ KORYTARZAMI 

Teraz rozważ dodanie trzeciej warstwy, aby umożliwić robotowi poruszanie się po korytarzach, jak 

pokazano na rysunku.  



 

 (Trzecia warstwa w oryginalnej pracy Brooksa to „eksploracja”, ponieważ rozważał zadanie 

mapowania.) Moduł LOOK bada wykres biegunowy sonaru i identyfikuje korytarz. (Zauważ, że jest to 

kolejny przykład zachowań korzystających z tych samych danych z czujników, ale wykorzystujących je 

lokalnie do różnych celów.) Ponieważ identyfikacja korytarza jest bardziej kosztowna obliczeniowo niż 

tylko wyodrębnianie danych o zasięgu, LOOK może działać dłużej niż zachowanie na niższych 

poziomach. LOOK przekazuje wektor reprezentujący kierunek do środka korytarza do modułu 

STAYINMIDDLE. STAYINMIDDLE przejmuje moduł WANDER i dostarcza swoje dane wyjściowe do 

modułu AVOID, który może następnie omijać przeszkody. Ale jak robot wraca na kurs, jeśli moduł LOOK 

nie wyznaczył nowego kierunku? W tym przypadku moduł INTEGRATE obserwował rzeczywiste ruchy 

robota z koderów wału w siłownikach. Daje to oszacowanie, jak daleko z kursu przebył robot od 

ostatniej aktualizacji przez LOOK. STAYINMIDDLE może wykorzystać dane z obliczeń martwych z 

zamierzonym kursem do obliczenia nowego wektora kursu i służy do wypełniania luk w 

niezgodnościach między szybkościami aktualizacji różnych modułów. Zauważ, że LOOK i 

STAYINMIDDLE są dość wyrafinowane z punktu widzenia oprogramowania. INTEGRATE jest 

przykładem modułu, który dostarcza niebezpieczny stan wewnętrzny: faktycznie zastępuje sprzężenie 

zwrotne ze świata rzeczywistego. Jeśli z jakiegoś powodu moduł LOOK nigdy się nie zaktualizuje, robot 

może bez końca działać bez żadnych danych z czujników. A przynajmniej dopóki się nie rozbił! Dlatego 

style subsumpcji systemu zawierają stałe czasowe tłumienia i hamowania. Jeśli wstrzymanie ze 

STAYINMIDDLE trwało dłużej niż n sekund bez nowej aktualizacji, wstrzymanie ustałoby. Robot 

zacząłby wtedy wędrować i miejmy nadzieję, że jakikolwiek problem (np. Całkowite zablokowanie 

korytarza), który doprowadził do straty sygnału i sam się naprawi. Ale skąd robot wie, że nie zaczął 

schodzić korytarzem, po prostu wyszedł? Odpowiedź: nie. Projekt zakłada, że korytarz zawsze będzie 

obecny w ekologicznej niszy robota. Jeśli tak nie jest, robot nie zachowuje się zgodnie z 

przeznaczeniem. Jest to przykład konotacji, że systemy reaktywne są „bez pamięci”. Podsumowując 

subsumpcja: Subsumpcja luźno definiuje zachowanie jako ścisłe połączenie odczuwania i działania. 

Chociaż subsumpcja nie jest architekturą teoretyczną dla schematów, można ją opisać w tych 

terminach. Grupuje moduły przypominające schemat w warstwy kompetencji lub abstrakcyjne 

zachowania. Wyższe warstwy mogą przejmować i blokować zachowania w niższych warstwach, ale 

zachowania w niższych warstwach nigdy nie są przepisywane ani zastępowane. Z punktu widzenia 

programowania może to wydawać się dziwne. Naśladuje jednak ewolucję biologiczną. Przypomnij 



sobie, że zachowanie ucieczki u żab było w rzeczywistości wynikiem dwóch zachowań, jednego, które 

zawsze poruszało się w kierunku poruszających się obiektów, a drugiego, które faktycznie tłumiło to 

zachowanie, gdy obiekt był duży. Projektowanie warstw i zachowań komponentów dla implementacji 

subsumcji, podobnie jak w przypadku wszystkich projektów behawioralnych, jest trudne; to bardziej 

sztuka niż nauka. Dotyczy to wszystkich reaktywnych architektur. W subsumpcji nie ma nic podobnego 

do planu STRIPS. Zamiast tego zachowania są wyzwalane przez obecność bodźców w środowisku. 

Subsumpcja rozwiązuje problem ramy, eliminując potrzebę modelowania świata. Nie musi też martwić 

się, że otwarty świat jest niemonotoniczny i ma jakiś mechanizm podtrzymywania prawdy, ponieważ 

zachowania nie pamiętają przeszłości. Może istnieć pewna percepcyjna wytrwałość prowadząca do 

typu zachowania o ustalonym działaniu (np. podążanie za korytarzem), ale nie ma mechanizmu, który 

monitoruje zmiany w środowisku. Zachowania po prostu reagują na każdy bodziec występujący w 

środowisku. Percepcja jest w dużej mierze bezpośrednia i wykorzystuje afordancje. Wyzwalacz dla 

zachowania jest prawie zawsze percepcją kierującą schematem silnika. Percepcja jest egocentryczna i 

rozproszona. W przykładzie wędrówki (warstwa 2) wykres biegunowy sonaru był względem robota. Z 

każdą aktualizacją czujników tworzony był nowy wykres biegunowy. Wykres biegunowy był również 

dostępny dla każdego procesu, który tego potrzebował (współdzielona pamięć globalna), umożliwiając 

dystrybucję modułów użytkownika. Dane wyjściowe ze schematów percepcyjnych mogą być 

udostępniane innym warstwom.  

Sekwencje: automaty skończone 

Pola potencjalne i subsumpcja są dobre do radzenia sobie z niezależnymi zachowaniami. Jednak 

niektóre zachowania tworzą większe abstrakcyjne zachowanie, w którym interakcje mogą być bardziej 

zniuansowane. W takich przypadkach dobrym wyborem mogą być automaty skończone (FSA) lub 

skrypt 68;72;117;150 lub pokrewny konstrukt zwany umiejętnościami77;76; te trzy są równoważne, 

ale odzwierciedlają różne style programowania. W tej sekcji omówiono FSA, ponieważ czytelnicy 

powinni znać tę powszechną strukturę obliczeniową.  

AUTOMATY STANU SKOŃCZONEGO 

Automaty skończone (FSA) to zestaw popularnych mechanizmów określających, co program powinien 

robić w danym czasie lub okolicznościach. FSA jest zwykle napisany jako tabela, której towarzyszy 

diagram stanu, dając projektantowi wizualną reprezentację. Większość projektantów robi jedno i 

drugie. Istnieje wiele wariantów AS, ale każdy działa mniej więcej w ten sam sposób. Ta sekcja jest 

zgodna z notacją używaną w opracowywaniu algorytmów. 

Podążaj drogą FSA 

Ta sekcja użyje wpisu Colorado School of Mines w konkursie Unmanned Ground Robotics (UGR) w 1994 

roku jako przykład. Ogólny pomysł polegał na tym, aby robot wielkości wózka golfowego 

autonomicznie jeździł po „drogi”, która była zestawem białych linii namalowanych na zielonej trawie. 

Bele siana układano na obrzeżach „drogi”, zasłaniając białą linię. Wpis CSM albo zobaczył białą linię za 

pomocą kamery i podążał za nią, albo wykrył belę za pomocą sonaru i jechał prosto, aż minął belę.  

STANY FSA 

STAN POCZĄTKOWY FSA 

Niezależnie od aplikacji, projektant zaczyna od określenia skończonej liczby stanów dyskretnych, w 

których powinien znajdować się robot. Zbiór stanów jest reprezentowany przez K, a każdy stan, q ∈ K, 

jest listą zachowań, które powinny być aktywne w o tym samym czasie. W przypadku konkursu UGR 



projekt startowy CSM miał dwa możliwe stany: skręcanie za linią i poruszanie się do przodu. Stany są 

reprezentowane w tabeli pod nagłówkiem q oraz w kółkach na wykresie.  

 

Zgodnie z konwencją, zawsze występuje stan Start i robot zawsze tam startuje. Stan Start jest często 

zapisywany jako s lub q<sub>o</sub> i narysowany podwójnym okręgiem. W przypadku wpisu UGR 

stan podążania za linią był stanem początkowym, ponieważ robot zawsze uruchamia się z 

zachowaniem follow-line, które jest aktywne i nie jest tłumione.  

WEJŚCIA FSA 

Kolejną częścią AS jest zestaw wejść (zwany także alfabetem). Dane wejściowe są wyzwalaczami 

behawioralnymi i pojawiają się pod nagłówkiem kolumny σ. W przeciwieństwie do diagramów IRM, 

tabela FSA uwzględnia, co dzieje się z każdym stanem q dla wszystkich możliwych danych wejściowych. 

Jak pokazano na rysunku powyżej, dla przykładu UGV są tylko dwa zwalniacze, więc tabela nie ma wielu 

wierszy.  

FUNKCJE PRZEJŚCIOWE FSA 

Trzecią częścią AS jest funkcja przejścia, zwana &delta;, która określa, w jakim stanie znajduje się robot 

po napotkaniu bodźca wejściowego, σ. Zbiór bodźców lub afordancji σ, które robot może rozpoznać, 

jest reprezentowany przez Σ. Te bodźce są reprezentowane przez strzałki. Każda strzałka reprezentuje 

wyzwalacz zachowania. Nowe zachowanie, wyzwalane przez wyzwalacz, zależy od stanu, w jakim 

znajduje się robot. To wyzwalanie przez wyzwalacz jest takie samo jak w przypadku Wrodzonych 

Mechanizmów Wyzwalania, gdzie zwierzę dosłownie ignoruje wyzwalacze, które nie są związane z jego 

obecnym stanem. Przypomnijmy również, że w Części 7 o seryjnych implementacjach programów IRM 

agent „zauważał” zwalniacze co sekundę. W jednej iteracji pętli agent może być głodny i „wchodzić” w 

stan karmienia. W następnej iteracji może nadal być głodny i ponownie wejść w stan karmienia. Można 

to przedstawić za pomocą strzałek rozpoczynających się od stanu karmienia i wskazujących z 

powrotem na stan karmienia. Na przykład na rysunku powyżej robot startuje w stanie podążania za 



linią. Oznacza to, że robot nie jest przygotowany do obsługi wizualnego rozproszenia uwagi 

(wskazanego przez bliski zasięg wykrywania sonaru), dopóki nie zacznie podążać za linią. Jeśli tak się 

stanie, program może się nie powieść, ponieważ FSA wyraźnie pokazuje, że nie zareaguje na 

rozproszenie przez co najmniej jeden cykl aktualizacji. Do tego czasu robot może zmierzać w złym 

kierunku. Start w stanie za linią startu był w porządku na zawodach UGR, gdzie z góry wiadomo było, 

że w pobliżu linii startu nie ma bel siana. Bardziej ogólny przypadek pokazano na rysunku  

 

 

, gdzie robot może rozpocząć pracę na wolnej ścieżce lub w obecności beli. FSA nie daje jasno do 

zrozumienia, że jeśli robot zaczyna od beli, lepiej, żeby był skierowany prosto na ścieżkę!  

STAN KOŃCOWY FSA 

Czwartą informacją, którą musi znać projektant, jest to, kiedy robot wykonał zadanie. Każdy stan, który 

może osiągnąć robot, który kończy zadanie, należy do zbioru stanów końcowych F. W przykładzie UGR 

robot nigdy nie jest wykonywany i nie ma stanu końcowego - robot pracuje, dopóki nie zostanie ręcznie 

wyłączony lub zabraknie mocy. Zatem oba stany są stanami końcowymi. Gdyby robot mógł rozpoznać 

linię mety, mógłby mieć stan mety. Stanem końcowym może być dowolny stan, który był aktywny w 

danym momencie lub może to być inne zachowanie, takie jak machanie kamerą tworzące taniec 

zwycięstwa. Zauważ, że inne zachowanie dodaje więcej wierszy do tabeli FSA, ponieważ musi istnieć 



jeden wiersz dla każdego unikalnego stanu. Wynikowa tabela jest znana jako maszyna skończona i w 

skrócie M od maszyny. Notacja: 

 

jest używany jako przypomnienie, że aby użyć AS, projektant musi znać wszystkie stany q (K), wejścia 

σ, przejścia między stanami &delta;, specjalny stan początkowy q0 i stan końcowy (stany) ( F). Na 

diagramie stanu musi znajdować się jedna strzałka dla każdego wiersza w tabeli.  

FSA : Analog behawioralny 

K : wszystkie zachowania dla zadania 

Σ : wyzwalacze dla każdego zachowania w K 

δ : funkcja obliczająca nowy stan 

s : zachowanie robota zaczyna się po włączeniu 

F : zachowanie (zachowania), które robot musi osiągnąć, aby zakończyć podsumowuje związek FSA z 

zachowaniami. 

W bardziej złożonych dziedzinach roboty muszą unikać przeszkód (zwłaszcza ludzi). Unikanie powinno 

być zawsze aktywne, więc często jest ukryte w AS. ruch do celu często jest skrótem oznaczającym ruch 

do celu i unikanie. To ukryte pogrupowanie „interesujących zachowań związanych z zadaniami” i 

„innych zachowań, które chronią robota” zostanie ponownie przywrócone jako zachowania 

strategiczne i taktyczne. Inną ważną kwestią związaną z używaniem FSA jest to, że opisują one ogólne 

zachowanie systemu, ale implementacja może się różnić. Rysunek 8.19 jest dokładnym opisem zmian 

stanu we wpisie UGV. Kontrola zachowań mogła zostać zaimplementowana dokładnie tak, jak 

wskazano przez AS: jeśli follow-line jest aktywna, a zakres zwraca bliski zakres, to idź do przodu. Jednak 

ze względu na względy czasowe wejście zostało zaprogramowane inaczej, choć z takim samym 

skutkiem. 

Pick Up the Trash  

Jako kolejny przykład tego, jak skonstruować i zastosować AS, rozważ konkurs American Association 

for Artificial Intelligence 1996 Pick Up the Trash. Załóżmy, że robot jest małym pojazdem, z którego 

korzystał zwycięski zespół Georgia Institute of Technology. Każdy robot ma kamerę do wyszukiwania 

śmieci i przełącznik zderzaka, który informuje, kiedy robot się z czymś zderzył. Robot posiada prosty 

chwytak. Załóżmy, że robot może stwierdzić, czy chwytak jest pusty czy pełny. (Jednym ze sposobów, 

aby to zrobić, jest umieszczenie czujnika podczerwieni na szczęce chwytaka. Gdy czujnik podczerwieni 

powraca na krótki zasięg, chwytak jest pełny i może natychmiast zamknąć się z odruchem chwytania.) 

Jeden problem z chwytakami polega na tym, że nie są tak dobre jak ludzka ręka; zawsze istnieje 

możliwość, że puszka ześlizgnie się lub wypadnie z chwytaka. Dlatego robot powinien odpowiednio 

zareagować, gdy niesie puszkę lub śmieci i je zgubi. Środowisko Pick Up the Trash jest wizualnie proste 

i ma oczywiste afordancje. Puszki Coca-Coli są jedynymi czerwonymi przedmiotami w otoczeniu a 

jedynymi niebieskimi przedmiotami są dwa niebieskie kosze na śmieci. Dlatego wizualna ekstrakcja 

czerwonych i niebieskich plamek powinna wystarczyć. Wszystkie przedmioty znajdują się na podłodze, 

więc robot musi się martwić tylko o to, gdzie znajdują się przedmioty na osi X. Podstawowy scenariusz 

zakłada, że robot zacznie wędrować po arenie w poszukiwaniu czerwonych plam. Powinien kierować 

się prosto do środka największej czerwonej kropli, aż puszka znajdzie się w chwytaku. Następnie 

powinien trzy razy spróbować złapać puszkę, a jeśli się powiedzie, powinien zacząć wędrować w 



poszukiwaniu niebieskiej plamy. Na obrazie powinna znajdować się tylko jedna niebieska plama na raz, 

ponieważ dwa kosze na śmieci są umieszczone w przeciwległych rogach areny. Gdy zobaczy niebieską 

plamę, robot powinien przesunąć się prosto do środka plamki, aż plamka osiągnie określony rozmiar 

na obrazie (zbliża się). Robot powinien się zatrzymać, puścić puszkę, obrócić się w losowym kierunku i 

wznowić cykl. Robot powinien unikać przeszkód; w związku z tym przejście do czerwonej lub niebieskiej 

plamki powinno być zachowaniem typu stałego działania, zamiast natychmiastowego zapominania 

przez robota, dokąd zmierza. Zauważ, że projekt opiera się na chwytaku w celu utrzymania kroku w 

nominalnej kolejności, w którym znajduje się robot. Pusty chwytak oznacza, że robot powinien 

znajdować się w fazie zbierania śmieci, szukając puszki lub zbliżając się do niej. Pełny chwytak oznacza, 

że robot jest w fazie odkładania. Wyłaniający się wyzwalacz wyodrębnia rozmiar niebieskiego obszaru 

w pikselach i porównuje go z rozmiarem N. Jeśli obszar jest większy lub równy N, robot jest 

„wystarczająco blisko” kosza i robot może upuść puszkę. Rysunek  

 

przedstawia AS dla zadania Pick Up the Trash. FSA pozwala projektantowi na majstrowanie przy 

sekwencji i graficzne przedstawienie projektu behawioralnego. Jednak nadal nie pokazuje, jak 

sekwencja zostałaby zaimplementowana, a zatem może wprowadzić projektanta w błąd do tworzenia 

dodatkowych wewnętrznych stanów i zachowań. FSA ma dwa dwa stany wędrowania: wędrować po 

śmieci i wędrować po śmietnik. Jednak są to w rzeczywistości takie same zachowania wędrowne, z 

każdą wersją stworzoną przez różne wydania i kończoną w różnych warunkach. Istnieją również dwie 

odmiany tego samego zachowania. Innym częstym błędem jest założenie, że FSA przenosi poprzednie 

wydania. Na przykład prawidłowe przejście z Grab Trash do Wander For Trash może to FULL i NO_BLUE, 

ale projektant może pokusić się o oznaczenie strzałki jako tylko NO_BLUE, ponieważ aby uzyskać ten 



stan, chwytak musiał być FULL. Jest to bardzo niebezpieczny błąd, ponieważ zakłada, że implementacja 

będzie nadążać za stanem wewnętrznym robota (poprzez ustawienie zmiennej), zamiast pozwolić, aby 

bezpośrednio postrzegalne atrybuty świata informowały robota, w jakim stanie się znajduje Stan 

wewnętrzny jest niezgodny z reaktywnością. 

Sekwencje: Skrypty 

SKRYPTY 

UMIEJĘTNOŚCI 

INDEKS 

Abstrakcyjne zachowania często wykorzystują skrypty68;72;117;150 lub powiązany konstrukt zwany 

umiejętnościami77;76 do tworzenia ogólnych szablonów zestawów zachowań. Skrypty zapewniają 

inny sposób generowania logiki dla zestawu zachowań. Zachęcają projektanta do myślenia o robocie i 

zadaniu w kategoriach scenariusza. Skrypty zostały pierwotnie opracowane do przetwarzania języka 

naturalnego (NLP), aby pomóc widzom (komputer) zrozumieć aktorów (ludzi rozmawiających z 

komputerem lub piszących streszczenia tego, co zrobili). W przypadku robotów skrypty mogą być 

używane bardziej dosłownie, gdzie aktorami są roboty czytające skrypt. Skrypt ma więcej miejsca na 

improwizację, jednak jeśli robot napotka nieoczekiwany warunek (wyjątek), robot zaczyna podążać za 

skryptem dolnym. 

ŁAŃCUCH PRZYCZYNOWY 

Rysunek  

  

przedstawia porównanie elementów skryptu aktora do skryptu robota. Główna sekwencja zdarzeń 

nazywana jest łańcuchem przyczynowym. Łańcuch przyczynowy ma kluczowe znaczenie, ponieważ 

zawiera logikę programu kontroli koordynacji, tak jak robi to FSA. Można go zaimplementować w ten 

sam sposób. W NLP skrypty pozwalają komputerowi nadążać za konwersacją, która może być skracana. 

Rozważmy na przykład komputer, który próbuje przeczytać i przetłumaczyć książkę, w której główny 

bohater zatrzymał się w restauracji. Dobrzy pisarze często eliminują wszystkie szczegóły wydarzenia, 

aby skoncentrować się na tych, które mają znaczenie. Ta brakująca, ale sugerowana informacja jest 

łatwa do wydobycia. Załóżmy, że książka zaczyna się od „John zamówił homara”. Jest to wskazówka, 

która służy jako indeks do aktualnego lub odpowiedniego wydarzenia w scenariuszu (jedzenie w 

restauracji), pomijanie przeszłych wydarzeń (Jan przyjechał do restauracji, Jan dostał menu itp.). 

Wskazówki skupiają również uwagę systemu na następnym prawdopodobnym zdarzeniu (poszukaj 

frazy, która wskazuje, że Jan złożył zamówienie), aby komputer mógł utworzyć instancję funkcji, która 

szuka tego zdarzenia. Jeśli następne zdanie brzmi „Armand przyniósł homara i napełnił kieliszek wina”, 

komputer może wywnioskować, że Armand jest kelnerem, a John wcześniej zamówił i otrzymał wino. 

INDEKSOWANIE 



SKUPIENIE UWAGI 

Podczas programowania robotów ludzie często lubią skracać rutynowe części kontroli i koncentrować 

się na przedstawianiu i debugowaniu ważnych sekwencji zdarzeń. Automaty skończonych stanów 

zmuszają projektanta do rozważenia i wyliczenia każdego możliwego przejścia, podczas gdy skrypty 

upraszczają specyfikację. Koncepcje indeksowania i koncentracji uwagi są niezwykle cenne dla 

koordynowania zachowań robotów w sposób wydajny i intuicyjny. Efektywne implementacje 

wymagają przetwarzania asynchronicznego; dlatego implementacja wykracza poza zakres. Załóżmy na 

przykład, że uruchamia się robot Pick Up the Trash. Pierwszą czynnością w łańcuchu przyczynowym 

jest poszukiwanie puszek po Coli. Projektant zdaje sobie jednak sprawę, że takie zachowanie może 

wygenerować losowy kierunek i przesunąć robota, tracąc puszki tuż przed nim. Dlatego projektant 

chce, aby kod umożliwiał robotowi pominięcie przeszukiwania areny, jeśli natychmiast zobaczy puszkę 

Coca-Coli, i zacznie podnosić puszkę bez wywoływania zachowania „wędrowanie po cel” (czerwony). 

Projektant wie też, że kolejnym releaserem po wyjściu z grab-trash jest szukanie koloru niebieskiego, 

ponieważ wskazówka do przejścia do kosza i wyrzucenia śmieci jest niebieska. Wynikowy skrypt dla 

abstrakcyjnego zachowania w celu wykonania zadania jest zwykle taki sam, jak logika programowania 

pochodząca z AS. W przypadku Pick Up the Trash skrypt może wyglądać tak: 

 

AI i koordynacja zachowania 

Na pierwszy rzut oka koordynacja behawioralna wydaje się być przedmiotem rozważań i angażuje 

obszary planowania i rozwiązywania problemów, wnioskowania i wyszukiwania. Jednak koordynacja 



behawioralna jest elementem reaktywnej funkcjonalności inteligentnego robota. Być może czerpie 

tylko z reprezentacji wiedzy z siedmiu kluczowych obszarów sztucznej inteligencji. Jedną z takich 

reprezentacji wiedzy są skrypty, wprowadzone w poprzedniej sekcji. Jak pokazał ten rozdział, system 

behawioralny może być zaimplementowany przez różne architektury techniczne, z których większość 

jest bardzo mało rozważana, a mimo to wywołała wielkie kontrowersje we wczesnej społeczności 

robotyki AI. Wczesne architektury techniczne zaangażowane w pojedynczą klasę reprezentacji wiedzy 

i algorytmów koordynacji, w wyniku czego często są określane przez ten algorytm: „architektura 

pfielda”, „architektura subsumpcji”, „architektura logiki rozmytej” i tak dalej. Jest to mylące, ponieważ 

przypadki subsumpcji wykorzystywały wektory jako reprezentację wiedzy, chociaż nie wykorzystywały 

sumowania wektorów jako jedynego mechanizmu koordynacji. Bardziej współczesne realizacje nie 

przypisują tego samego religijnego zaangażowania do jednego mechanizmu. 

Podsumowanie 

Funkcja koordynacji odwzorowuje zbiór zachowań, z których każde może mieć akcję wyjściową z 

powiązanym wzmocnieniem, na pojedynczą akcję: ρ = C(G × B(S)). Wiele zachowań B, które są 

koordynowane, może być aktywowanych jednocześnie lub sekwencyjnie. Dwa różne podejścia do 

tworzenia pojedynczego działania z wielu współbieżnych zachowań to: współpraca i rywalizacja. 

Najpopularniejszą metodą współpracy jest metodologia pól potencjalnych. W metodologii pól 

potencjalnych zachowania tworzą wektor, przedstawiając związek między bodźcem a reakcją w 

przestrzeni jako pole „siłowe”. Prymitywne pola pfield mogą być generowane i łączone w ramach 

jednego zachowania w celu wygenerowania wyniku zachowania. Metodologii Pfielda niestety unika się 

ze względu na obawę przed lokalnymi minimami lub maksimami, mimo że istnieją proste mechanizmy 

zapobiegające tym warunkom. Logika rozmyta to kolejna popularna metodologia koordynacji 

zachowań współpracujących. Metody konkurencyjne działają na zasadzie arbitrażu, zwykle wywołując 

pojedyncze zachowanie jako zwycięzcę. Najbardziej popularna jest architektura subsumpcji. Tworzy 

warstwy zachowań, w których wyższe poziomy łączą niższe poziomy poprzez tłumienie lub hamowanie. 

Jest bardziej zorientowany na sprzęt. Głosowanie to kolejna powszechna konkurencyjna forma 

arbitrażu, ale metody głosowania są często kruche i niekoniecznie rozszerzalne. Zbiegają się one do 

metod rozmytych, a zatem bardziej praktyczne może być zaimplementowanie metody rozmytej, biorąc 

pod uwagę elastyczność tych metod. Sekwencje mogą być generowane jawnie za pomocą automatów 

skończonych (FSA) lub skryptów i umiejętności. FSA to klasyczna struktura obliczeniowa, która powinna 

być znana większości programistów. Skrypty i umiejętności pochodzą ze sztucznej inteligencji i mogą 

być mniej znajome. Wracając do pytań postawionych w przeglądzie. Co się stanie, gdy kilka działań 

zostanie wydanych (wprowadzonych) w tym samym czasie? Od skoordynowanej funkcji zależy, czy 

zachowania będą mieszane, czy rozstrzygane. A co z sekwencjami zachowań? Sekwencje były 

dorozumiane poprzez IRM i zachowania reaktywne, ale można je jawnie zaprojektować za pomocą 

„umiejętności” reprezentowanych przez automaty skończone i skrypty (odradza się stosowanie reguł 

produkcji). Słowa „reaktywny” i „wyraźny” mogą wydawać się sprzeczne z innymi słowami 

prowadzącymi do: Jak możesz to zrobić i uniknąć planowania, wyraźnych reprezentacji państwa lub 

świata? Ale koordynacja behawioralna nie wymaga namysłu. Afordancje mogą służyć do wyzwalania 

ukrytych sekwencji, podczas gdy wzmocnienia, hamowanie, tłumienie i homeostaza mogą również 

służyć do pośredniej modulacji sekwencji. Automaty skończone, skrypty, logika rozmyta i głosowanie 

to techniki, które są bardziej jednoznaczne, ale nie są deliberatywne ani nie wymagają modelu świata. 

Ten rozdział kończy wprowadzenie do teorii biologicznej stojącej za reaktywną funkcjonalnością. 

Kolejne dwa rozdziały przedstawią poruszanie się i wykrywanie, koncepcje potrzebne do tego, aby 

robot rzeczywiście działał. 



Lokomocja 

* Opisz różnicę między układem steującym Ackermana a różnicowym układem sterującym.  

* Opisz różnicę między pojazdami holonomicznymi i nieholonomicznymi.  

* Uporządkuj poniższą listę typów lokomocji w kolejności zapotrzebowania na moc: pełzanie/ślizganie, 

bieganie, opony na miękkim podłożu, chodzenie i koła kolejowe.  

* Biorąc pod uwagę liczbę nóg, podaj wzór i oblicz liczbę możliwych zdarzeń nóg.  

* Opisz różnicę między wyważeniem statycznym i dynamicznym oraz dlaczego stabilność statyczna jest 

często uważana za pożądaną.  

* Zdefiniuj wielokąt wsparcia, punkt momentu zerowego i wybór akcji.  

* Określ rolę generatorów trajektorii odniesienia i centralnych wzorców w lokomocji.  

* Wymień trzy wirtualne chody.  

Wstęp 

W tym momencie czytelnik powinien znać zasady organizowania oprogramowania behawioralnego dla 

systemu robota i rozumieć, co znajduje się w „dolnym mózgu” robota. Związek między tym, co znajduje 

się w dolnej części mózgu, a faktycznym ruchem lub mobilnością robota, nie został rozwiązany. W 

szczególności czytelnik może się zastanawiać: Jak właściwie sprawić, by robot się poruszał? Rozważenie 

mobilności, a dokładniej lokomocji robota służącego do nawigacji, prowadzi do drugiego 

powszechnego pytania: dlaczego więcej robotów nie ma nóg? Istniejące roboty naziemne to głównie 

roboty kołowe lub gąsienicowe, ale zwierzęta mają nogi lub ślizgają się i pełzają. Ogólnie rzecz biorąc, 

sztuczna inteligencja nie jest powiązana z badaniami dotyczącymi lokomocji lub chodzenia, ponieważ 

podstawowe pojęcia dotyczą mechaniki i kontroli. Większość mechanizmów umożliwiających 

chodzenie i pływanie jest związanych z niskopoziomową kontrolą platformy, podobnie jak równania 

stabilnego lotu UAV nie są uważane za AI. Zamiast tego badania sztucznej inteligencji w zakresie 

lokomocji zazwyczaj koncentrują się na generowaniu trajektorii odniesienia (gdzie powinna się udać) i 

z jaką prędkością wykonać tę trajektorię (kiedy biegać, a nie chodzić). Dwa godne uwagi wyjątki to 

badania nad nauką chodzenia, zapoczątkowane pokazami Pattie Maes na Dżyngis i kontynuowanie 

wykorzystywania centralnych generatorów wzorców ze społeczności neuroetologii i sieci 

neuronowych. Chociaż sztuczna inteligencja rzadko zajmuje się lokomocją, każdy pracujący w robotyce 

AI potrzebuje pewnej znajomości lokomocji i jej terminologii. Dlatego ta Część zawiera przegląd 

biomimetycznej lokomocji robotów naziemnych, chociaż koncepcje, takie jak generatory wzorców dla 

chodów, można zastosować do pojazdów morskich. Część najpierw dotyczy lokomocji mechanicznej z 

kołami i gąsienicami, biorąc pod uwagę, że są to de facto mechanizmy standardowe. Następnie 

przechodzi do opisu biomimetycznych form lokomocji, czyli tego, jak roboty mogą poruszać się jak 

zwierzęta – z nogami lub bez. Wprowadzono lokomocję na nogach, dzieląc roboty na nogach na te 

korzystające z równowagi statycznej i te korzystające z równowagi dynamicznej. Po ustaleniu koncepcji 

punktu momentu zerowego i chodów, rozdział koncentruje się następnie na planowaniu oscylacji dla 

przesuwania nóg w chodach lub dostosowywanie konkretnej nogi ze stawami do terenu. Rozdział 

kończy się podsumowaniem tego, jak wybór działań i uczenie się są alternatywnymi podejściami do 

lokomocji.  

Poruszanie się mechaniczne 



Teoretycznie roboty naziemne mogą poruszać się na różne sposoby, albo w jakimś biologicznym 

odpowiedniku ślizgania się, czołgania lub chodzenia, albo poprzez czysto mechaniczny ruch, taki jak 

toczenie. W praktyce roboty naziemne niemal toczą się na kołach lub gąsienicach. Aby sterować 

robotem naziemnym, przydatne jest zrozumienie czterech sposobów kierowania robotem kołowym 

lub gąsienicowym oraz tego, czy ta metoda sterowania przybliża holonomiczność.  

 Holonomiczny kontra nieholonomiczny 

HOLONOMICZNA 

Wiele podejść w robotyce AI zakłada, że robot jest holonomiczny. Holonomic oznacza, że urządzenie 

można traktować jako punkt bezmasowy, który może natychmiast obrócić się w dowolnym kierunku 

(np. wirować na dziesięciocentówce). Robot holonomiczny ma dla AI dwie zalety. Po pierwsze, pozwala 

projektantowi zignorować zawiłości związane z mechanicznym sterowaniem robotem. Projektant nie 

musi się martwić, że robot zwolni przed wykonaniem skrętu lub koniecznością parkowania 

równoległego. Po drugie, holonomiczność znacznie upraszcza ścieżkę planowania i lokalizacji, jak 

zobaczymy w późniejszych wyzwaniach. Najpopularniejszym stylem robotów badawczych w latach 80. 

i 90. były roboty Denning i Nomad. Roboty te na dwa sposoby przybliżały pojazd holonomiczny. Po 

pierwsze, naśladowali punkt, będąc cylindrycznym, eliminując w ten sposób konieczność obliczania, 

czy róg robota uderzy w coś, jeśli robot się obróci. Po drugie, roboty miały wyspecjalizowane 

konstrukcje kołowe do przybliżania holonomicznego skrętu, a ponieważ nie poruszały się zbyt szybko, 

profile przyspieszenia i prędkości służące do zwalniania przed zatrzymaniem lub wykonaniem ostrego 

skrętu nie były konieczne.  

NIEHOLONOMICZNY 

W rzeczywistości roboty są nieholonomiczne. Roboty mają masę i bez względu na to, jak sprytnie 

zaprojektowano koło, zawsze jest jakiś ślizgacz, w którym robot skręca w bok, gdy się skręca. 

Zastosowanie sztucznej inteligencji w samochodach autonomicznych wymaga również 

zaakceptowania, że są one nieholonomiczne. Ponieważ roboty są nieholonomiczne, funkcje reaktywne 

lub deliberatywne będą musiały wiedzieć, jak szybko robot się porusza i jak daleko. Zasadniczo roboty 

będą miały enkodery wału lub optyczne do zliczania obrotów wału lub koła, jak opisano w części 10. 

Należy jednak pamiętać, że enkodery wału i optyczne działają dość dobrze przy szacowaniu 

rzeczywistej odległości dla pojazdów kołowych, ale nie w przypadku pojazdy gąsienicowe, z powodu 

błędów wprowadzanych przez różne powierzchnie cierne i stykowe generowane przez koła i gąsienice. 

Również ruchy obrotowe z pojazdami gąsienicowymi lub kołowymi generują błędy szybciej niż ruchy 

translacyjne. 

Sterowanie 

Ponieważ wszystkie roboty, a zwłaszcza roboty naziemne, są nieholonomiczne, ważne jest, aby 

zrozumieć, w jaki sposób są sterowane. Ta sekcja korzysta z taksonomii oferowanej przez Szama. 

Istnieją dwa główne style projektów kołowych, które przybliżają holonomiczne toczenie w łagodnych 

warunkach. Pierwotnie projekty te były zorientowane na badania lub ograniczone do wysoce 

wyspecjalizowanej aplikacji. Teraz zaczynają pojawiać się w niektórych rzeczywistych aplikacjach, 

takich jak Roomba i roboty telepresence, które pracują na równych podłogach. Te dwa style to: 

* Synchro-napęd, w którym koła muszą się obracać, zbliżone do skrętu w miejscu, chociaż występuje 

pewien poślizg kół na podłodze. Koła są połączone za pomocą paska napędowego lub zestawu kół 

zębatych. Koła są zwykle wąskie, aby zminimalizować kontakt z podłożem, a tym samym ślizgają się.  



* Koła dookólne, zwane również kołami Mercanum, to koła z rolkami, które umożliwiają poruszanie się 

robota prostopadle do głównego koła.  

Dostosowując względne prędkości kół przednich i bocznych, robot może poruszać się na boki. Niestety, 

te koła mają tendencję do łatwego zapychania się brudem i żwirem w zastosowaniach zewnętrznych. 

Istnieją również dwa główne style sterowania pojazdami nieholonomicznymi, które są szeroko 

stosowane w rzeczywistych zastosowaniach, takich jak roboty z oddziałami bomb, samochody 

autonomiczne i roboty serwisowe. Poniżej opisano dwa style:  

KIEROWANIE AKERMANA 

Kierowanie Ackermana to sposób kierowania samochodem; koła z przodu skręcają, aby prowadzić 

pojazd. Z technicznego punktu widzenia sterowanie Ackermanem odnosi się do mechanizmu, który 

reguluje koła w taki sposób, że koło po wewnętrznej stronie zakrętu obraca się bardziej niż koło po 

zewnętrznej stronie zakrętu, aby skompensować niewielką różnicę między wewnętrzną i zewnętrzną 

średnicą koła. To naprawdę nieholonomiczne, biorąc pod uwagę, jak trudno jest parkować równolegle.  

KIEROWANIE POŚLIZGOWE 

Sterowanie poślizgowe, znane również jako sterowanie różnicowe, to sposób kierowania czołgiem lub 

spychaczem. Tory po każdej stronie można kontrolować niezależnie. Jeśli robot ma skręcić w lewo, 

lewy tor zwalnia, a prawy przyspiesza. Sterowanie poślizgowe nie ogranicza się do torów; można go 

zastosować w pojazdach kołowych. Poślizgowe sterowanie może pozwolić pojazdowi na przybliżenie 

holonomiczności, ale to, jak ściśle zależy od wielu zmiennych, takich jak korzystne nawierzchnie i moc 

platformy. Zastosowanie kółek samonastawnych jako wariantu sterowania poślizgowego zasługuje na 

dodatkowe omówienie i ostrzeżenie. Wózki inwalidzkie i wózki są często sterowane za pomocą dwóch 

kół skrętnych, a reszta platformy jest na kółkach. Kółka służą do podtrzymywania rozłożonego ciężaru 

platformy. Koła wózka inwalidzkiego są popychane różnicowo przez osobę, a pod nogami znajdują się 

kółka, które zapobiegają przewracaniu się wózka do przodu. Problem polega na tym, że kółka nie 

zapewniają żadnego oporu ani kierunku. Gdy osoba kieruje kołami w jednym kierunku, kółka z przodu 

mogą obrócić się w innym kierunku, tworząc sytuacje trudne do opanowania. Wczesna robotyka 

próbowała wykorzystywać zmotoryzowane wózki inwalidzkie jako platformy badawcze i odkryła, że 

bardzo trudno je kontrolować. 

POLIMORFICZNE SYSTEMY PŁOZOWE 

Na dyskusję zasługują również polimorficzne systemy poślizgowe, powszechnie stosowane w robotach 

wojskowych. Te roboty mają gąsienice, które mogą zmieniać kształt, aby dostosować się do terenu. 

Aby zobaczyć zalety polimorficznego systemu płozowego, rozważ czołg. Przypomnijmy najpierw, że 

gąsienice na czołgu mają długą powierzchnię styku z ziemią. Im większy obszar styku gąsienic, tym 

większa przyczepność i większe prawdopodobieństwo, że gąsienica będzie mogła się poruszać i 

wspinać. Jednak im większa powierzchnia styku, tym więcej mocy potrzeba do obracania się, gdy 

zbiornik obraca się na torze wewnętrznym, a tor wewnętrzny musi pokonać tarcie, aby działać jak oś 

obrotu. W związku z tym pożądane byłoby posiadanie systemu torów, w którym wielkość powierzchni 

styku mogłaby być dostosowana do sytuacji. Po drugie, przypomnijmy, że zbiorniki mają na ogół 

geometrię trapezową; dlatego przód (i czasami tył) toru jest faktycznie podniesiony, aby ułatwić 

czołgowi wspinanie się po obiektach. Polimorficzne systemy płozowe pozwalają na zmienną geometrię 

torów. Jedno podejście,  polega na stworzeniu systemu gąsienicowego, w którym ciągły tor zmienia 

kształt z płaskiego na trójkątny. Zaletą tego systemu jest to, że jest wysoce adaptacyjny i wymaga mniej 

energii. Wadą jest to, że gdy tory podnoszą się, aby wspiąć się na przeszkodę lub zakręt, winda tworzy 

lukę lub otwór. Przedmioty lub zanieczyszczenia mogą dostać się do szczeliny, powodując oddzielenie 



się toru od kół poruszających torem, co ostatecznie unieruchamia robota. Drugą wadą jest to, że 

gąsienice są zwykle elastyczne i luźno dopasowane, tak że mogą dostosowywać się do różnych 

konfiguracji, ale gąsienice mogą zsuwać się z rolek lub zsuwać się z toru. Innym podejściem do 

polimorficznego sterowania poślizgowego jest dodanie płetw gąsienicowych. Robot opiera się na parze 

ciągłych płaskich gąsienic, ale może podnosić i opuszczać płetwy gąsienicowe, aby pokonywać 

przeszkody lub uzyskać lepszą przyczepność lub utrzymać równowagę. Przykładem jest Endeavour 

Packbot. Inne systemy dodają również płetwy z tyłu. Płetwy eliminują ryzyko otwartego toru i 

umożliwiają robotowi wyprostowanie się lub czołganie za pomocą płetw do odpychania się lub 

ciągnięcia do przodu 

Lokomocja biomimetyczna 

Centralną koncepcją lokomocji biomimetycznej jest to, że występuje okresowy lub powtarzalny ruch, 

albo wibracja ciała, albo drgania kończyn. Korzystając z koncepcji ruchu okresowego, Siegwart, 

Nourbakhsh i Scaramuzza dzielą lokomocję biomimetyczną na pięć głównych kategorii w kolejności 

malejącego zużycia energii. Pełzanie występuje, gdy czynnik pokonuje tarcie poprzez wibracje 

wzdłużne lub ruch. Przykładem w naturze jest gąsienica, która kurczy się wzdłuż ciała, aby poruszać się 

do przodu, tworząc powolną sinusoidalną falę ruchu. Robot Active Scope Camera (ASC) używany do 

przeszukiwania gruzów podczas zawalenia się budynku w 2007 roku w Jacksonville jest przykładem 

robota pełzającego203. Zamiast powielać sinusoidę, projektanci zastosowali wibracje do poruszania 

robotem bez skomplikowanych mechanicznych deformacji. ASC otoczony jest „skórą” z RZEPÓW 

nachyloną pod kątem podobnym do „włosów” w owłosionej gąsienicy. Jako robot , wibruje na całej 

osi, VELCRO styka się z powierzchniami i jest lekko wypychany do przodu ze względu na kąt nachylenia. 

Crawling to najbardziej energochłonna kategoria ruchu, więc nie powinno dziwić, że ASC jest 

podłączony do dużego zasilacza.  

POŚLIZG 

Poślizg występuje, gdy środek pokonuje tarcie poprzez poprzeczne wibracje lub ruchy. Przykładem w 

naturze jest wąż, który porusza się sinusoidalnie na boki, używając swoich łusek do zwiększenia tarcia 

umożliwiającego obracanie się. Wężowy robot do poruszania się wykorzystuje wibracje poprzeczne. 

Należy zauważyć, że większość robotów nazywanych „wężami” nie porusza się w poprzek. W 

rzeczywistości odtwarzają elastyczność węża lub tułowia słonia, aby poruszać się przez ciasne 

przestrzenie o dużej krzywiźnie lub wspinać się lub chwytać kije. Atrakcyjność trąby węża lub słonia 

polega na tym, że jest mały, ale bardzo elastyczny, ponieważ ma wiele stawów; w inżynierii nazywa się 

to mechanizmem hipernadmiarowym. Elastyczne roboty często używają serii wielokierunkowych kół, 

aby osiągnąć taką samą mobilność jak wąż, ale bez aspektów tarcia. Robot Snoopy jest zasadniczo trąbą 

słonia, która może sięgnąć do dziur w gruzach utworzonych przez standardowe narzędzia do wiercenia 

w betonie. Zwróć uwagę, że na podstawie robota zamontowana jest zewnętrzna kamera, dzięki czemu 

operator może zobaczyć, gdzie znajduje się pień w stosunku do świata. Przypomnij sobie, że kamera 

zapewnia widok eksproprioceptywny. Głównym wyzwaniem związanym z hipernadmiarowym 

robotem jest wykrywanie, gdzie się znajduje i jak powinien się poruszać w określonym terenie i stanie 

nawierzchni.  

BIEGANIE 

Bieganie występuje, gdy agent pokonuje energię kinetyczną ruchem oscylacyjnym wahadła 

wielowahaczowego, który prowadzi do ruchu głównie poziomego. Wahadło wielowahaczowe to 

inżynierska reprezentacja nogi i stawów. Robot RHex jest przykładem biegnącego robota, choć na 

pierwszy rzut oka nie przypomina zwierzęcia. RHex przybliża wielowahaczowe wahadło nogi karalucha 

jako sprężynę. Karaluch nie porusza zbyt daleko stawami na nogach; zamiast tego stawy służą jako 



sposób na przekształcenie nogi w sprężynę, aby dostosować się do terenu i odbić się od niego. RHex 

likwiduje staw. Powiela ruch oscylacyjny nóg, obracając sprężyny, aby popchnąć ciało do przodu. RHex 

uderza w ziemię i odpycha się od niej, gdy noga kończy okrąg obrotu. RHex jest jednym z rezultatów 

stylu analizy biomechaniki zapoczątkowanego przez Roberta Fulla. Skakanie to kolejny sposób, w jaki 

agent może pokonywać energię kinetyczną ruchem oscylacyjnym nóg. W tym przypadku oscylacje 

powodują głównie ruch pionowy. Wczesne prace założyciela Boston Dynamic, Marca Raiberta, który 

zbudował pierwsze roboty do biegania i skakania, wykorzystywały nogi z tłokami do powielenia, jak 

stopa i nogi odpychają się od ziemi. Teza Marca Raiberta, Legged Robots that Balance, została 

opublikowana w 1986 roku. Towarzyszący mu film z jego pracy dyplomowej „Roboty that run. I 

przewrócić się i upaść”. Film zawierał szpulę z wpadką, pokazującą niezapomniane wydarzenia, takie 

jak jednonogi skoczek skaczący na przeszkodę zamiast przez nią. Kołowrotek wpadki nie umniejszał 

wielu naukowych wkładów badań; zamiast tego zwiększyło pewność, że niezwykłe wyniki Raiberta nie 

były wynikiem nadmiernej inżynierii demonstracji. Bieganie, skakanie i chodzenie są integralną częścią 

poruszania się na nogach i stanowią odrębny kierunek studiów. Raibert motywuje roboty na nogach, 

zauważając, że tylko połowa ziemi jest dostępna dla kół, a nogi oferują co najmniej trzy zalety w 

porównaniu z innymi formami poruszania się. Nogi mogą umożliwić agentowi znalezienie izolowanych 

punktów oparcia, podczas gdy koła wymagają ciągłego kontaktu. Nogi mogą się dostosować, aby 

zapewnić aktywne podwieszenie dla organizmu środka. Wreszcie nogi są stosunkowo 

energooszczędne.  Chodzenie z nogami nie jest tak energochłonne, jak inne biologiczne sposoby 

raczkowania, ślizgania się i biegania. Koszt energii związany z używaniem nóg dobrze wypada w 

porównaniu z energią potrzebną do jazdy oponami po miękkim podłożu. 

 

Lokomocja na nogach 

REFERENCYJNE TRAJEKTORIA  

LEG EVENT 

Jak pokazano w poprzedniej sekcji, nogi mogą zapewnić wszechstronną lokomocję przy niższych 

kosztach energii dla lokomocji biologicznej. Jeśli chodzi o robotykę AI, lokomocja na nogach składa się 

z dwóch elementów: obliczania trajektorii odniesienia lub miejsca, w którym robot powinien się udać, 

oraz obliczania chodu lub określonego rodzaju oscylacji, aby poruszać się po trajektorii odniesienia. 

Obliczenie trajektorii referencyjnej to zadanie planowania ścieżki i ruchu, opisane w Części 14, podczas 

gdy ten rozdział opisuje obliczanie chodu. Obliczenie chodu może być trudne, ponieważ istnieje duży 

zestaw możliwych ruchów nóg, zwanych zdarzeniem nóg, aby stworzyć ruch oscylacyjny, a ruchy 

oscylacyjne muszą być dostosowane do terenu, aby nogi lądowały na właściwych stopach w celu 

utrzymania równowagi. 

Liczba leg event 

Siegwart, Nourbakhsh i Scaramuzza zauważają, że liczba możliwych zdarzeń nóg, N, potrzebnych do 

uzyskania lokomocji na nogach, wzrasta czynnikowo. 



N = (2k-1)!  

gdzie k = liczba nóg. Używając tego wzoru dla agenta z dwiema nogami, k = 2, a zatem istnieje N = 6 

możliwych kombinacji dyrektyw kontrolnych dla dwóch nóg. Kombinacje są pokazane w tabeli , gdzie 

lewa noga może poruszać się w górę, U, w dół, D lub wcale, −. 

 

N = 6 nie wydaje się bardzo duże, ale rozważ N dla sześcionoga takiego jak pszczoła. W takim przypadku 

k = 6 i N = 39, 916, 800. Problem kontroli wzrasta, jeśli noga ma stawy. Teraz sygnał sterujący nie jest 

tylko w górę, w dół lub wcale, ale musi sygnalizować, które części lub połączenia nogi poruszają się i o 

ile. Ludzka noga jest połączona w taki sposób, że istnieje siedem stopni swobody lub siedem możliwych 

dyrektyw kontrolnych do określenia, tylko po to, aby przesunąć nogę do pożądanego kroku, a to 

ignoruje ułożenie stopy i palców.  

CHÓD 

W wyniku dużej liczby zdarzeń nóg podejście polega na połączeniu ruchów w mały zestaw wstępnie 

obliczonych skoordynowanych ruchów zwanych chodami. Poruszanie agenta wzdłuż trajektorii 

odniesienia staje się wtedy kwestią określenia chodu, aby uzyskać pożądaną prędkość, a następnie 

dodając reaktywną kontrolę, aby dostosować rzeczywisty odgłos kroków do terenu. Jeśli teren jest zbyt 

trudny, kontrola powróci do „wolnego chodu”, w którym agent musi ręcznie obliczać ruchy nóg. 

Balans 

Oczywistym wyzwaniem w poruszaniu się na nogach jest utrzymanie równowagi. Jednym z podejść jest 

tworzenie statycznych chodzików, czyli robotów, które są zawsze statycznie zrównoważone. Drugim 

jest zapewnienie równowagi dynamicznej.  

Równowaga statyczna 



To, czy agent jest zrównoważony podczas ruchu, zależy od pojęcia wielokąta wsparcia. Na przykład 

chodzenie można modelować jako krok, w którym nogi agenta powielają toczenie się jak wielokąt w 

okręgu, aby pokonać grawitację i poruszać się do przodu.  

WSPARCIE WIELOKĄTA 

ZRÓWNOWAŻONY STATYCZNIE 

Wielokąt podporowy jest definiowany jako wypukły kadłub punktów styku z podłożem. W przypadku 

robotów punktami styku są nogi dotykające ziemi. Jeżeli środek masy (COM) agenta znajduje się w 

wieloboku nośnym, agent jest zrównoważony statycznie. Wielokąt podparcia może pomóc zilustrować, 

dlaczego poruszanie się dwunożne jest trudne. Wielokąt degeneruje się do linii wymagającej bardziej 

precyzyjnych pozycji, aby agent pozostał w równowadze.  

STABILNOŚĆ STATYCZNA 

Pierwsze roboty na nogach zostały zaprojektowane tak, aby były wyważone statycznie, gdy były 

nieruchome, a także podczas ruchu, co jest znane jako stabilność statyczna. Stabilność statyczna 

oznacza, że w każdej chwili robot znajduje się w równowadze statycznej. Oznacza to również, że nogi 

utrzymują równowagę bez żadnej biernej korekty, lub że gdyby robot odłożył kilka nóg, nogi były 

mocno osadzone na ziemi i nie ześlizgiwałyby się. Stabilność statyczna jest w naturze dość rzadka, a 

najlepszym przykładem jest to, jak homar chodzi. Agent zwykle ma co najmniej sześć nóg, ponieważ 

musi je podnieść. Jeśli w dowolnym momencie ma trzy nogi na ziemi, aby utworzyć wielokąt podpory, 

COM pozostaje w zmieniającym się wieloboku podpory. Agent odkłada jeden zestaw nóg, aby utworzyć 

nowy wielokąt wsparcia bez naruszania obecnej równowagi statycznej. Robot zaczyna ze wszystkimi 

nogami na ziemi. Następnie agent podnosi zestaw nóg, L1, ale pozostawia zestaw nóg, L2, na ziemi, 

aby utrzymać równowagę statyczną. Uniesione nogi, L1, są następnie przesuwane do przodu i 

opuszczane, w wyniku czego wszystkie nogi z powrotem padają na ziemię. Teraz L2 są unoszone i 

huśtają się do przodu, popychając ciało agenta do przodu. Pamiętaj, że nogi muszą iść prawie prosto 

w dół, ponieważ nie ma korekty kroków. W rezultacie agent nie może wywijać tych nóg bardzo daleko 

do przodu. Utrzymywanie stabilności statycznej podczas chodzenia nazywa się chodzeniem 

statycznym. Zwykle jest powolny. W przypadku homarów pomaga homarowi poruszać się po silnych 

prądach podwodnych; prędkość jest podporządkowana bezpiecznym ruchom. Słynny statyczny robot 

kroczący to Ohio State Hexapod autorstwa Kena Waldrona, choć rozczarowujący z perspektywy 

sztucznej inteligencji, ponieważ tradycyjne metody teorii sterowania służące do obsługi sześcionoga 

nie były w stanie zapewnić kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą ówczesnych procesorów. W 

końcu robota trzeba było zdalnie sterować. Ambler, kolejny statyczny chodzik, został zbudowany przez 

„Red” Whitakera w Centrum Robotyki Terenowej Uniwersytetu Carnegie Mellon (CMU), aby móc 

utrzymać platformę czujników na odpowiedniej wysokości, pokonując większość skał, ale z ogromnym 

spadkiem rozmiaru , waga i moc. W końcu badacze łazików planetarnych skłaniali się ku pojazdom 

kołowym z pewnym rodzajem przegubu, aby zachować stabilność, taką jak widać z Grzechotnika Sandia 

National Laboratories. Rozszerzenie filozofii projektowania Amblera zamanifestowało się w 

statycznych chodzących robotach Dante. Zostały one zbudowane, aby zjeżdżać po stromych kanionach 

i wulkanach na Marsie (i Ziemi). Dante zdołał bez problemu opuścić się przez większość drogi do 

wulkanu na Antarktydzie, ale nie mógł się z niego wydostać. Został upuszczony podczas podnoszenia 

helikopterem, skręcając ramę.  

Równowaga dynamiczna 

RÓWNOWAGA DYNAMICZNA 



Większość zwierząt polega na równowadze dynamicznej, dlatego badania koncentrują się na tworzeniu 

robotów, które nie muszą zachowywać statycznej stabilności podczas ruchu. Rozważmy normalne 

ludzkie bieganie: jest taki moment, w którym żadna noga nie leży na ziemi, gdy człowiek odepchnął się 

od jednej stopy i uniósł ją, by zacząć machać nią do przodu, ale druga noga jeszcze się nie przyłożyła. 

Wyzwaniem w równowadze dynamicznej jest upewnienie się, że gdy agent ląduje na przedniej nodze 

(nogach), nogi nie wyślizgują się spod spodu, powodując upadek, a nogi są ustawione tak, że agent 

może z nich odskoczyć.  

PUNKT MOMENTU ZEROWEGO 

Jest to powszechnie modelowane jako umieszczanie nóg w taki sposób, że na nodze znajduje się punkt 

zerowy. Zgodnie z rysunkiem  

 

pomyśl o nodze jak o odwróconym wahadle, w którym noga może stykać się z podłożem pod pewnymi 

kątami. Punkt zerowy momentu (zmp) to kąt, w którym równoważą się poziome siły pędu i tarcia, dzięki 

czemu robot nie powinien spadać. Chociaż nie jest to lokomocja na nogach, przykładem wykorzystania 

równoważenia sił poziomych jest Segway, w którym kierowca pochyla się do przodu, jak gdyby 

odwrócone wahadło, tworząc siłę poziomą do przodu, która wytrąca Segway z równowagi i powoduje, 

że porusza się do przodu, aby spróbować ponownie zrównoważyć. ZMP służy do obliczania, gdzie 

umieścić nogę, ale ma na to również wpływ tarcie i rodzaj stopy na nodze. Podobnie jak w przypadku 

chodzenia statycznego, poruszanie się z wykorzystaniem zasady ZMP do postawienia nogi zazwyczaj 

musi „tupać”, aby stopa przylegała płasko do podłoża, aby się nie ześlizgnęła. 

Chód 

WIRTUALNY CHÓD 

Możliwość obliczenia ZMP jest jednym z kroków w dynamicznej równowadze lokomocji na nogach, ale 

wciąż pozostaje kwestia zmniejszenia liczby zdarzeń na nogach. Kluczową koncepcją w upraszczaniu 

lokomocji jest organizowanie oscylacji nóg w wirtualne chody, po raz pierwszy wprowadzone przez 

Marca Raiberta. Weź pod uwagę, że koń ma dobrze zdefiniowane chody lub wzorce zdarzeń nóg, takich 

jak kłus lub galop. Wzory działają tak samo dla innych organizmów, które mają więcej niż cztery nogi, 

takich jak stonoga. Chód można również wykorzystać do opisania lokomocji dwunożnej, gdzie dwie 

nogi są traktowane jako przypadek zwyrodnieniowy. Idea chodów wirtualnych polega na tym, że nogi 

są zebrane w dwa zestawy, A i B, a wszystkie nogi w grupie A poruszają się w tym samym czasie w ten 

sam sposób, a następnie wszystkie nogi w grupie B poruszają się w ten sam sposób w tym samym czasie 

. W przeciwieństwie do równania 9.1, w którym obliczenie wzrastało czynnikowo wraz z liczbą nóg, 

obliczenie jest stałe bez względu na to, ile nóg ma agent. Na rycinie 9.9 przedstawiono trzy 

podstawowe chody w zależności od tego, jak sparowane są nogi: 

* Kłus, gdzie ukośne pary nóg poruszają się naprzemiennie 

* Tempo, w którym boczne pary poruszają się naprzemiennie 

* Związany, gdzie pary przednie i tylne naprzemiennie poruszają się 



 

Nogi ze stawami 

Wirtualne chody zmniejszają wysiłek związany z planowaniem liczby wydarzeń nóg w celu uzyskania 

równowagi dynamicznej, ponieważ zmniejszają liczbę nóg do dwóch wirtualnych serii. Jednak chód 

ogólnie traktuje nogi jako odwrócone wahadło, ignorując fakt, że nogi często mają stawy. Stawy w 

nogach dają agentowi mechanizm, dzięki któremu podskakuje energią kinetyczną, a tym samym 

zwiększa zakres ruchu i zdolność dostosowywania się do terenu. Przywracają również złożoność 

obliczeniową. Rzeczywiście, wczesne roboty Raiberta wykorzystywały tłoki na nogach, aby 

przekazywać energię kinetyczną bez konieczności radzenia sobie z mechanicznymi i kontrolnymi 

zawiłościami bardziej tradycyjnej nogi przegubowej. Zgodnie z ideą wirtualnych chodów, stawy w 

nogach są zazwyczaj poruszane zgodnie z małym zestawem wzorców oscylacyjnych lub makr. Podczas 

gdy chód był badany od tysięcy lat w hodowli zwierząt (wystarczy wziąć pod uwagę jazdę konną w 

historii i ujeżdżenie w ostatnich czasach), wzorce poruszania stawami na jednej nodze nie zostały 

dobrze zrozumiane. Istnieją dwa główne podejścia do określania ruchu nóg ze stawami. Jednym z 

podejść jest użycie kamer do przechwytywania ruchu w celu określenia, w jaki sposób osoba lub 

zwierzę porusza nogami w określonej sytuacji, a następnie powielenie tego ruchu. Drugim jest 

opracowanie centralnych generatorów wzorców (CPG) dla każdego złącza. 

GENERATOR WZORÓW CENTRALNYCH 

W biologii istnieją struktury neuronowe zwane centralnymi generatorami wzorców (CPG), które 

wytwarzają drgania, takie jak oddychanie, połykanie i poruszanie się, które wymagają 

zsynchronizowanych ruchów. Po aktywacji CPG oscylacje występują bez potrzeby wykrywania lub 

innych dodatkowych wejść. Jednakże domyślny wzór można modyfikować lub dostrajać za pomocą 

wykrywania; na przykład czasami musisz skoncentrować się na połknięciu dużej porcji jedzenia lub iść 

dalej niż w normalnym tempie. Idealnie byłoby opracować CPG, który tworzy wielokąt toczący się ruchu 

nóg w górę, do przodu i w dół, a następnie wierzchołki wielokąta można dostosować, aby dostosować 

się do wykrytego terenu. Podczas gdy sztuczna inteligencja generalnie ignoruje lokomocję, badacze 

sztucznej inteligencji, którzy specjalizują się w neuroetologii, badają CPG. Najczęstszą implementacją 

CPG jest wariant nieliniowego równania Van der Pola. Równanie zostało opracowane w celu 

wytworzenia sinusoidalnych fal radiowych, które dają domyślnie zsynchronizowane oscylacje kończyn 

i wyjaśniają szum w elektronice, który można wykorzystać do dostrojenia oscylacji synchronizacji do 

zdarzeń zewnętrznych. Wyzwanie polega na tym, że równania Van der Pola wymagają metody 

numerycznej do rozwiązania oraz że CPG zostały przebadane w biologii i wdrożone w robotyce dla 

pojedynczego złącza, pozostawiając pytanie, jak scharakteryzować i wdrożyć kolekcje CPG, aby uzyskać 

wielostawowa noga do poruszania się w chodzie. Te dwie metody, przechwytywanie ruchu i CPG, nie 

wykluczają się wzajemnie. Przechwytywanie ruchu może udokumentować, jak chód zmienia się w celu 

dostosowania do terenu, na przykład wchodzenia po schodach, co może być następnie włączone jako 

wejście strojenia do CPG lub nowego CPG, który jest odpowiednio udostępniany. Wybór akcji 



W poprzednich sekcjach omówiono, w jaki sposób działania związane z poruszaniem się są wybierane 

na jeden z dwóch sposobów: poprzez wyraźne zaplanowanie każdego kroku przez planistę (swobodne 

chodzenie) lub za pomocą ustalonych wzorców, takich jak chód i centralne generatory wzorców. 

Istnieje jednak trzeci sposób: nauka składania istniejących schematów motorycznych, tak aby agent 

nauczył się poruszać. Podejście do uczenia się wzmacnia zasady i zalety zachowań. Nauka robotów 

została omówiona bardziej szczegółowo w Części 16. 

WYBÓR AKCJI 

Wybór akcji w robotyce AI oznacza, w jaki sposób agent wybiera zachowania, które mają zostać 

zaimplementowane w danym momencie. Wrodzone mechanizmy zwalniające są technicznie formą 

wyboru akcji, ale są one wstępnie zaprogramowane i okablowane. Większym pytaniem jest to, w jaki 

sposób wybiera się działania i uczy się nowych wydarzeń. Początkowo w sztucznej inteligencji 

zakładano, że działania muszą być wybierane celowo, z wyraźnym planowaniem, ale gdy sztuczna 

inteligencja badała reaktywność, badacze zaczęli badać wykorzystanie wrodzonych mechanizmów 

uwalniania i podobnych mechanizmów do wyboru działań wykonywanych bez planowania. W 1990 

roku Patty Maes i Rodney Brooks zademonstrowali Czyngisowi, sześcionożnemu robotowi-owadowi 

przedstawionemu w części 1 (patrz rysunek 6.3), który włącza się i uczy chodzić na trójnogu w ciągu 1 

minuty i 45 sekund przy użyciu wyłącznie reaktywnego wyboru akcji. Czyngis użył dwóch czujników 

dotykowych, przedniego i tylnego, na twarzy i tyle. Jeśli jeden lub oba czujniki dotykowe zostały 

aktywowane, korpus robota leżał na ziemi lub był mocno przechylony. Ponieważ żaden z tych 

warunków nie jest pożądany, wytworzyły one negatywny sygnał sprzężenia zwrotnego. Czyngis miał 

również wleczone koło do pomiaru ruchu do przodu, które generowało pozytywne sprzężenie zwrotne, 

gdy koło poruszało się do przodu. Idealnie byłoby, gdyby ciało robota unosiło się nad ziemią i poruszało 

do przodu. Wybór działania Czyngisa był ograniczony do małego zestawu 13 zachowań. Na każdą nogę 

występowały dwa zachowania (huśtawka do przodu, huśtawka do tyłu), w sumie 12, plus dodatkowe 

zachowanie równowagi poziomej, aby rozłożyć nogi. Pozycja każdej nogi w górę lub w dół była 

wykrywana za pomocą wewnętrznych czujników. Korzystając z tej bardzo prostej konfiguracji, Czyngis 

nauczył się chodzić, ucząc się wektora, który reprezentuje zestaw warunków wstępnych (lub 

wyzwalaczy) dla każdego z sześciu zachowań nóg. Mogą być włączone, wyłączone, nie obchodzi mnie 

to. Nogi zaczynają się wymachiwać, a każda noga losowo próbuje swoich dwóch różnych zachowań. 

Na każdym kroku system wykorzystywał statystyki do skorelowania warunków wstępnych dla każdej z 

odnóg (Co zrobiłem, co było właściwe?) z informacją zwrotną. To zaktualizowałoby wektor rejestrujący 

czas każdego ruchu nóg. Robot szybko nauczył się statycznego chodu na statywie, w którym, jeśli jedna 

noga była podniesiona, pozostałe dwie na statywie były uniesione, a co najmniej dwie pozostałe nogi 

były opuszczone. Chociaż ta praca nigdy nie została powszechnie przyjęta do poruszania się w ogóle, 

miała wpływ na debatę na temat tego, kiedy reagować, a kiedy rozmyślać, ponieważ jest to dowód 

istnienia, że rozważanie nie jest konieczne do chodzenia. Ustanowiła również scenę dla 

neuroetologicznych badań chodów i CPG. 

Podsumowanie 

Odniesiono się do dwóch pytań postawionych na początku rozdziału. Pierwsze pytanie brzmi: jak 

właściwie sprawić, by robot się poruszał? Lokomocja naziemna wykorzystuje zasady mechaniczne lub 

biomimetyczne. W praktyce ruch mechaniczny z kołami lub gąsienicami dominuje w robotyce, 

ponieważ mechanizmy są łatwe do zbudowania, sterowania i utrzymują stabilną platformę w 

porównaniu z nogami wieloprzegubowymi. Dwa najpopularniejsze style kierowania to kierowanie 

różnicowe lub kierowanie poślizgowe oraz kierowanie Ackermana, czyli kierowanie jak w samochodzie. 

Skid Steering to bardzo przybliżone przybliżenie pojazdu holonomicznego. Robotycy AI początkowo 

zakładali holonomiczność, aby ignorować kwestie sterowania i skupiać się wyłącznie na funkcjach AI. 



Lokomocja biomimetyczna waha się od chodzenia po raczkowanie lub ślizganie się. Jak widać po 

pełzaniu i ślizganiu się, nie ma gwarancji, że biomimetyczna lokomocja będzie energooszczędna, 

chociaż nogi zwierząt mają dobrą energetykę (choć mniej w przypadku robotów z nogami). W praktyce 

koła pozostają najbardziej energooszczędną formą poruszania się robotów naziemnych, ale 

teoretycznie nogi są najbardziej wszechstronne. W rezultacie przeprowadzono wiele badań 

dotyczących poruszania się na nogach, w tym tworzenie nóg, które wyglądają jak sprężyny; jednak do 

praktycznych nóg, jako części kompletnego robota, jeszcze daleko. Jeśli robotyk wykorzystujący 

sztuczną inteligencję pracuje z nogami, warto rozważyć poruszanie się na nogach jako dwa 

podproblemy: generowanie trajektorii odniesienia (gdzie robot ma się poruszać) i planowanie oscylacji 

nóg (jak będzie poruszał nogami). Jawne planowanie oscylacji zestawu nóg nazywa się „chodzeniem 

swobodnym” i wymaga czynnikowej liczby obliczeń, O(n!). Złożoność obliczeniowa i mechaniczna nóg 

odpowiadają na drugie pytanie postawione na początku tego rozdziału: Dlaczego więcej robotów nie 

ma nóg? Aby uprościć złożoność obliczeniową, robotycy łączą nogi i wytwarzają zestaw drgań 

identycznych z chodami zwierząt. Trzy powszechnie używane wirtualne chody to kłus, stymulacja i 

skakanie. Robot wykorzystuje chód, który może być obliczany przez centralny generator wzorców, a 

następnie dostosowuje chód każdej nogi, aby zachować równowagę i dostosować się do terenu. 

Podczas gdy chód ułatwia planowanie oscylacji, problem równowagi i przystosowania się do terenu 

pozostaje nietrywialny. Platformy z wczesnymi nogami wykorzystywały równowagę statyczną, aby 

zagwarantować, że środek masy platformy zawsze pozostanie w wieloboku podparcia zapewnianym 

przez nogi. Niestety równowaga statyczna jest powolna i kłopotliwa. Równowaga dynamiczna jest 

szybsza, ale trudniejsze jest zrównoważenie sił statycznych i dynamicznych. Umieszczenie stopy staje 

się bardziej krytyczne, ponieważ wymaga, aby noga wylądowała w punkcie, który wytworzy produkt z 

zerowym momentem, gdy robot obraca się na tej nodze. Chód ładnie odwzorowuje koncepcję 

zachowań i sztucznej inteligencji. Co więcej, CPG jest naturalnym rozszerzeniem robotyki 

behawioralnej i wzmacnia wartość tradycji wykorzystywania warunków biologicznych i etologicznych. 

Uczenie maszynowe było badane we wczesnych dniach chodzących robotów, przede wszystkim jako 

motywacja do badania problemu wyboru działań lub sposobu wybierania i grupowania zachowań w 

celu wykonania zadania. Jednak CPG są bardziej praktyczne i nadają się do nóg z wieloma przegubami. 



Czujniki i wykrywanie 

 *  Opisz różnicę między czujnikami aktywnymi i pasywnymi i podaj przykłady każdego z nich.  

*  Wymień przynajmniej jedną zaletę i wadę popularnych czujników robotycznych: kamery GPS, INS, 

IR, RGB-D.  

*  Zdefiniuj obraz, piksel i funkcję obrazu.  

*  Jeśli masz mały, przeplatany obraz RGB i zakres wartości kolorów dla regionu, możesz napisać kod, 

aby wyodrębnić afordancje kolorów, używając 1) progu dla koloru i 2) histogramu kolorów.  

*  Napisz kod wizji komputerowej, aby umożliwić robotowi nadruk i śledzenie koloru.  

*  Zdefiniuj każdy z poniższych terminów w jednym lub dwóch zdaniach: czujnik zbliżeniowy, czujnik 

logiczny, fałszywie dodatni, fałszywie ujemny, odcień, nasycenie i widzenie komputerowe.  

*  Opisz trzy rodzaje fuzji czujników behawioralnych: rozszczepienie, połączenie, moda.  

*  Wymień atrybuty do projektowania zestawu czujników i zastosuj te atrybuty do określonej aplikacji.  

*  Zdefiniuj obciążenie lokomocyjne i hotelowe oraz wyjaśnij, dlaczego wystarczające obciążenie hotelu 

ma kluczowe znaczenie dla projektowania inteligentnych robotów.  

Wstęp 

Przeglądając Część 7, percepcja w warstwie reaktywnej pełni dwie role: uwalnianie zachowania i 

wspieranie lub kierowanie działaniami zachowania. Wszystkie detekcje są specyficzne dla zachowania, 

przy czym zachowania mogą wykorzystywać te same czujniki, ale wykorzystują dane niezależnie od 

siebie. Konotacja robotów reaktywnych polega również na tym, że zachowania są najczęściej wynikiem 

reakcji na bodziec, polegającej na bezpośredniej percepcji, a nie wymagającej pamięci. W warstwie 

Deliberatywnej wykrywanie służy do rozpoznawania i rozumowania obiektów, scen i zdarzeń w celu 

zbudowania modelu świata. Podczas gdy warstwa reaktywna wykorzystuje, jak nazwaliby Gibson i 

Neisser, bezpośrednie ścieżki percepcji w mózgu, warstwa deliberatywna wykorzystuje ścieżki 

rozpoznawania obiektów. W warstwie interaktywnej wykrywanie służy do wykrywania i wspierania 

interakcji społecznych. Te interakcje społeczne mogą być dość ordynarne, na przykład unikanie inwazji 

na przestrzeń osobistą. Mogą również mieć wysoką rozdzielczość, w której robot może potrzebować 

dostrzegać i interpretować subtelne rysy twarzy i gesty. Wszechobecne wykorzystanie percepcji 

prowadzi do subtelnego rozróżnienia między czujnikami a wyczuwaniem w sztucznej inteligencji. 

Czujniki dostarczają surowe dane, podczas gdy wykrywanie jest kombinacją algorytmu(ów) i 

czujnika(ów), które wytwarzają percepcję lub model świata. Potrzeba percepcji prowadzi do kilku 

ogólnych pytań dotyczących odczuwania. Pierwsze pytanie jest najbardziej podstawowe: Jak sprawić, 

by robot „widział”? Poprzednia część dotycząca zachowań powinna już zasiać ziarno idei, że percepcja 

to nie tylko czujnik; istnieje dodatkowe przetwarzanie. Sztuczna inteligencja dotyczy tego, jak 

wyodrębnić lub wnioskować o percepcji lub obiekcie lub jak zinterpretować to, co dzieje się w scenie 

– i jak to zrobić za pomocą dowolnej kombinacji określonych czujników. Kolejne pytanie brzmi: jakie 

czujniki są niezbędne dla robota? Konkretna odpowiedź zależy oczywiście od misji, ale ogólnie roboty 

potrzebują zarówno propriocepcji, jak i eksterocepcji. Ponieważ jednak roboty powinny zawsze mieć 

„tylne drzwi” do teleoperacji, jak omówiono w rozdziale 5, robot zazwyczaj zawsze będzie miał kamerę 

światła widzialnego. Wykorzystanie tej kamery (kamer) jest polem widzenia komputerowego. Ostatnie 

pytanie brzmi: co to jest fuzja czujników? Poprzedni rozdział dotyczący robotyki opartej na zachowaniu 

wskazywał, że indywidualne zachowanie może przyjmować sygnały z więcej niż jednego czujnika. Opis 

rozważań w części 4 definiuje pojęcie modelu świata, który jest sumą wszystkich zmysłów. Mechanizmy 



czujnikowe, które umożliwiają wielu czujnikom wytwarzanie percepcji i modeli, są ogólnie określane 

jako fuzja czujników. Ta część nie odpowiada na pytanie: Jak wyczuć głębię i zakres. Wykrywanie 

głębokości i zasięgu bez bezpośredniego kontaktu ma kluczowe znaczenie dla nawigacji i jest polem 

samym w sobie. W związku z tym wykrywanie zasięgu jest omówione w następnej części. W tej części 

omówione zostaną podstawy czujników i wykrywania z perspektywy sztucznej inteligencji. Wprowadzi 

trzy powszechne reprezentacje wiedzy, wykresy biegunowe, funkcje obrazu i czujniki logiczne, a także 

ogólny obszar sztucznej inteligencji w wizji komputerowej. Najpierw przedstawi model czujników i 

czujników, który zostanie wykorzystany do omówienia czujników aktywnych i pasywnych. 

Model czujnika i wykrywania 

CZUJNIK 

TRANSDUKTOR 

Niezależnie od sprzętu lub aplikacji czujnika, można pomyśleć, że czujniki i czujniki wchodzą w 

interakcję ze światem i robotami, jak pokazano na rysunku  

 

Czujnik to urządzenie, które mierzy jakiś atrybut świata. Termin przetwornik jest często używany 

zamiennie z czujnikiem. Przetwornik to mechanizm lub element czujnika, który przekształca energię 

związaną z tym, co jest mierzone, w inną formę energii.6 Czujnik odbiera energię i przesyła sygnał do 

wyświetlacza lub komputera. Czujniki wykorzystują przetworniki do zmiany sygnału wejściowego 

(dźwięku, światła, ciśnienia, temperatury itp.) na postać analogową lub cyfrową, którą może 

wykorzystać robot. W przypadku zachowań reaktywnych obserwacja czujnika jest przechwytywana 

przez schemat percepcyjny, który wyodrębnia odpowiednią percepcję otoczenia dla zachowania. Ta 

percepcja jest następnie wykorzystywana przez schemat motoryczny, który prowadzi do działania. 

Rysunek 10.1 ilustruje wykrywanie w warstwie reaktywnej. W warstwie Deliberatywnej konfiguracja 

modułów schemat percepcyjny – percepcja – schemat motoryczny zostałaby zastąpiona modelem 

świata. Warstwa interaktywna może wykorzystywać zachowania lub wykorzystywać model świata do 

swoich potrzeb w zakresie wykrywania. Następnie w rozdziale omówiono odometrię, system nawigacji 

bezwładnościowej (INS), globalny system pozycjonowania (GPS) oraz czujniki zbliżeniowe. Wizja 

komputerowa i przetwarzanie obrazu są opisane w dalszej części. Pole widzenia komputerowego jest 

tak szerokie, że niemożliwe jest zagłębienie się w wszystkie możliwe algorytmy, dlatego część skupia 

się na prostych, powszechnych procedurach używanych z zachowaniami reaktywnymi w celu 

wzmocnienia pojęcia reaktywności. Pokazuje również, jak postrzeganie, które przyjęliśmy za pewnik, 

jest w rzeczywistości dość trudne. Rozdział kończy się listą atrybutów, które należy wykorzystać przy 

wyborze zestawu czujników i obejmuje inne koncepcje, które poprawią projektowanie percepcyjne.  

Czujniki: aktywne lub pasywne 

CZUJNIK PASYWNY 



CZUJNIK AKTYWNY 

AKTYWNE WYKRYWANIE 

Czujnik jest często klasyfikowany jako pasywny lub aktywny. Czujniki pasywne opierają się na 

środowisku, aby zapewnić medium do obserwacji, na przykład kamera wymaga pewnej ilości światła 

otoczenia, aby wytworzyć użyteczny obraz. Aktywne czujniki emitują energię do otoczenia, aby zmienić 

energię lub ją wzmocnić. Sonar wysyła fale dźwiękowe, odbiera echo i mierzy czas podróży. Aparat 

rentgenowski emituje promieniowanie rentgenowskie i mierzy ilość blokowaną przez różne rodzaje 

tkanek. Chociaż aparat jest urządzeniem pasywnym, aparat z lampą błyskową jest aktywnym 

czujnikiem. Termin „czujnik aktywny” to nie to samo, co aktywne wykrywanie. Aktywne wykrywanie 

oznacza system wykorzystujący efektor do dynamicznego pozycjonowania czujnika w celu 

usprawnienia gromadzenia danych. Na przykład aparat z lampą błyskową jest aktywnym czujnikiem, 

podczas gdy aparat zamontowany na głowicy uchylno-obrotowej, z algorytmami obracania go w celu 

uzyskania lepszego widoku, korzysta z aktywnego wykrywania.  

MODALNOŚĆ 

Różne czujniki mierzą różne formy energii. To z kolei prowadzi do różnych rodzajów przetwarzania. 

Czujniki, które mierzą tę samą formę energii i przetwarzają ją w podobny sposób, tworzą modalność 

czujnika. Modalność czujnika odnosi się do surowych danych wejściowych czujnika: dźwięku, ciśnienia, 

temperatury, światła i tak dalej. Pod pewnymi względami modalności są podobne do pięciu zmysłów 

u ludzi. Modalność można dalej podzielić, na przykład widzenie można rozłożyć na światło widzialne, 

światło podczerwone i promieniowanie rentgenowskie.  

 Czujniki: rodzaje wyjścia i użytkowania 

Czujniki można również podzielić na kategorie według typu wytwarzanego sygnału wyjściowego i 

sposobu wykorzystania wykrytych danych. Dane wyjściowe czujnika to odczyt lub obraz. Obrazy 

zostaną formalnie zdefiniowane w dalszej części tego rozdziału, ponieważ stanowią podstawową i 

popularną reprezentację. Jak opisano w rozdziale 5, wyczuwanie świata jest zwykle używane na trzy 

sposoby. Jednym z nich jest propriocepcja lub lokalizacja kończyn i stawów robota lub określenie, jak 

bardzo się poruszały. Propriocepcja jest niezbędna do sterowania platformą robota. Innym jest 

eksterocepcja, wykrywająca obiekty w świecie zewnętrznym i często odległość do tych obiektów. 

Eksterocepcja jest niezbędna, aby umożliwić robotowi poruszanie się i działanie w świecie. Trzecim jest 

ekspropriocepcja, wykrywająca położenie robota względem obiektów na świecie. Jest to również 

ważne dla manipulacji i wnioskowania o tym, dlaczego robot się nie porusza (tj. utknął). Odometria, 

system nawigacji inercyjnej (INS) i globalny system pozycjonowania (GPS) 

ENKODERY WAŁOWE 

Roboty mogą szacować swoje ruchy za pomocą czujników proprioceptywnych, takich jak kodery wału, 

które mierzą liczbę obrotów wykonanych przez silnik napędowy; enkoder wału działa w taki sam 

sposób, jak licznik kilometrów w samochodzie. Jeśli przekładnia i rozmiar kół są znane, liczba obrotów 

silnika może być wykorzystana do obliczenia liczby obrotów kół robota, a liczba ta może być 

wykorzystana do oszacowania, jak daleko robot przebył. Niestety są to tylko szacunki, ponieważ 

środowisko wpływa na rzeczywisty ruch robota. Robot na podłodze z płytek może ślizgać się dwa razy 

bardziej niż robot na suchej trawie. INS Systemy nawigacji bezwładnościowej (INS) i systemy ruchu 

bezwładnościowego (IMU), takie jak akcelerometry stosowane w smartfonach, również mogą 

dostarczać informacji o martwym naliczeniu i często działają znacznie lepiej niż odometria. Dopóki 

ruchy są płynne, bez nagłych wstrząsów, a próbki są pobierane często, INS może zapewnić dokładną 



ocenę martwą z dokładnością do 0,1 procent przebytej odległości.74 Niestety, twardy wstrząs lub nagły 

skręt może przekroczyć zakres pomiarowy akcelerometrów , wprowadzając błędy. Sojourner, łazik 

marsjański, miał system INS. Podczas jednej wędrówki zatrzymałby się 30 cm od skały, z której miał 

pobrać próbki, gdyby zastosował właśnie propriocepcję. Zamiast tego, stosując eksterocepcję, zbliżył 

się do 4 cm.  

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA 

KANIONY MIEJSKIE 

GPS lub globalny system pozycjonowania jest powszechny w robotach pracujących na zewnątrz. 

Systemy GPS działają na zasadzie odbierania sygnałów z satelitów krążących wokół Ziemi. Odbiornik 

oblicza swoją pozycję względem co najmniej czterech satelitów GPS pod względem szerokości i 

długości geograficznej, wysokości i zmiany czasu. GPS nie jest czujnikiem proprioceptywnym per se, 

ponieważ robot musi odbierać sygnały z satelitów zewnętrznych w stosunku do robota. Nie jest to 

jednak również czujnik eksteroceptywny, ponieważ robot nie oblicza swojej pozycji względem 

otoczenia. Niezależnie od rodzaju czujnika, GPS nie jest kompletnym rozwiązaniem problemu 

martwego rachunku w robotach mobilnych, ponieważ GPS nie działa w pomieszczeniach w większości 

budynków, zwłaszcza w biurach lub fabrykach z dużą ilością żelbetonu. Struktury te zakłócają odbiór 

sygnałów radiowych, podobnie jak w przypadku sieci telefonii komórkowej. Podobnie GPS może nie 

działać na zewnątrz w dużych miastach, gdzie drapacze chmur i mosty działają jak kaniony miejskie i 

zakłócają odbiór. 

Czujniki zbliżenia 

Czujniki zbliżeniowe bezpośrednio mierzą względną odległość (zakres) między czujnikiem a obiektami 

w otoczeniu. Czujniki zbliżeniowe ogólnie kojarzą się z pomiarem na krótkich odległościach do obiektu, 

rzędu jednego metra, w porównaniu z czujnikiem zasięgu, który wykrywa na znacznie większe 

odległości. Czujniki zbliżeniowe mogą być aktywne lub pasywne. Aktywne czujniki zbliżeniowe 

umożliwiają robotowi wykrywanie obiektów przed kontaktem, natomiast pasywne czujniki zbliżeniowe 

wymagają kontaktu z obiektem lub powierzchnią. Czujniki podczerwieni są najpopularniejszymi 

aktywnymi czujnikami zbliżeniowymi, a czujniki uderzeniowe i dotykowe są najpopularniejszymi 

czujnikami pasywnymi.  

IR 

Czujniki podczerwieni (IR) emitują energię bliskiej podczerwieni i mierzą, czy jakakolwiek znacząca ilość 

światła podczerwonego jest zwracana. Jeśli obecna jest przeszkoda, zwraca sygnał binarny. Czujniki 

podczerwieni mają zasięg od cali do kilku stóp, w zależności od używanej częstotliwości światła i 

czułości odbiornika. Najprostsze czujniki zbliżeniowe IR mogą być zbudowane z diod LED, które emitują 

światło do otoczenia i mają zasięg 3-5 cali. Te emitery często zawodzą w praktyce, ponieważ 

emitowane światło jest często „wyprane” przez jasne oświetlenie otoczenia lub jest pochłaniane przez 

ciemne materiały (tj. w otoczeniu jest za dużo hałasu). W bardziej zaawansowanych czujnikach 

podczerwieni można wybierać lub modulować różne pasma podczerwieni, aby zmienić stosunek 

sygnału do szumu, co zwykle zapewnia, że obiekt w zasięgu nie pochłania światła i powoduje, że czujnik 

nie zauważa obecności obiektu.  

DOTYKOWE 

Inną popularną klasą robotycznego wykrywania jest dotyk, wykonywany za pomocą czujników 

uderzeniowych i czułych. Czujki lub wąsy mogą być zbudowane z wytrzymałych drutów. Czujniki 

uderzeń zwykle składają się z dwóch warstw tworzących wystający pierścień wokół robota. Kontakt z 



przedmiotem powoduje, że dwie warstwy stykają się, tworząc sygnał elektryczny. Bardzo ważną 

kwestią jest umiejscowienie czujników uderzeniowych. Czujniki uderzeń w bazie Nomad 200 firmy 

Nomadic Technologies, Inc. miały chronić bardzo dokładny mechanizm napędu synchronicznego przed 

niskimi przeszkodami. Niestety, w niektórych konfiguracjach skrętu koła wystają poza osłonę, przez co 

czujnik wstrząsów jest całkowicie bezużyteczny w zapobieganiu uszkodzeniom. Teoretycznie czułość 

czujnika uderzeń lub wąsów można dostosować do różnych nacisków; niektóre roboty mogą chcieć 

„lekkiego” dotyku, aby wygenerować sygnał, a nie „cięższego” dotyku. W praktyce regulacja czujników 

uderzeń jest irytująco trudna. W „Hors d’Oeuvres, Anyone?” podczas zawodów robotów mobilnych 

AAAI w 1997 r. ludzie otrzymywali przekąski przez robotów „kelnerów”. Ludzie mieli przekazać 

kelnerowi robotowi Nomad 200 w Colorado School of Mines, że skończyli jeść, kopiąc czujnik uderzeń 

zamontowany na spodzie robota. Czułość czujnika uderzeń była tak niska, że często wymagała wielu 

kopnięć, tworząc bardzo komiczną scenę z podtekstem Bruce'a Lee.  

Widzenie komputerowe 

Widzenie komputerowe jest głównym źródłem wykrywania eksteroceptywnego ogólnego 

przeznaczenia do bezpośredniej percepcji i rozpoznawania obiektów. Widzenie komputerowe może 

być również wykorzystywane do pomiaru odległości, metoda jest opisana w następnym rozdziale. Ta 

sekcja przedstawia wizję komputerową i kilka podstawowych algorytmów stosowanych bezpośrednio 

jako postrzeganie. Jak zauważono w Części 1, widzenie komputerowe jest odrębną dziedziną nauki od 

robotyki i stworzyło wiele przydatnych algorytmów do filtrowania szumów, kompensowania 

problemów z oświetleniem, poprawiania obrazów, znajdowania linii, dopasowywania linii do modeli, 

wyodrębniania kształtów i budowania reprezentacji 3D .  

Definicja wizji komputerowej 

OBRAZ 

PIKSEL 

FUNKCJA OBRAZU 

Widzenie komputerowe odnosi się do przetwarzania danych z dowolnej modalności, która 

wykorzystuje widmo elektromagnetyczne do wytworzenia obrazu. Obraz to sposób przedstawiania 

danych w formacie podobnym do obrazu, w którym istnieje bezpośrednia fizyczna zgodność z 

obrazowaną sceną. W przeciwieństwie do sonaru, który zwraca odczyt z jednego zakresu, który może 

odpowiadać obiektowi znajdującemu się w dowolnym miejscu stożka o kącie 30°, obraz oznacza wiele 

odczytów umieszczonych w dwuwymiarowej tablicy lub siatce. Każdy element tablicy mapuje się na 

mały obszar przestrzeni. Elementy w tablicach obrazów nazywane są pikselami, skróceniem słów 

„element obrazu”. Rodzaj urządzenia określa, co mierzy obraz. Jeśli używana jest kamera światła 

widzialnego, wartość przechowywana w każdym pikselu jest wartością światła (np. kolor). Jeśli 

używana jest kamera termowizyjna, przechowywaną wartością jest ciepło w tym regionie. Funkcja 

konwertująca sygnał na wartość piksela nazywana jest funkcją obrazu. Widzenie komputerowe 

obejmuje wyjście z dowolnego typu kamery, która wytwarza obrazy w tym samym spektrum 

elektromagnetycznym, które widzą ludzie, do bardziej egzotycznych technologii: czujników 

termicznych, promieni rentgenowskich, dalmierzy laserowych i syntetycznego radaru temperatury. 

Bardziej egzotyczne czujniki mogą być trudne dla człowieka, który próbuje zwizualizować wartość 

danych na obrazie. Należy pamiętać, że to wyjście reprezentacji obrazu umieszcza czujnik w kategorii 

widzenia komputerowego.  

Odwzorowanie skali szarości i kolorów 



Wartość piksela jest zwykle przedstawiana w skali szarości lub jako kolor. Reprezentacje w skali szarości 

są standardowe, przy użyciu liczby 8-bitowej (1 bajt pamięci komputera). Prowadzi to do 256 

dyskretnych wartości szarości, przy czym 0 reprezentuje czerń, a 255 reprezentuje biel. (Pamiętaj, 256 

wartości oznacza 0…255.) 

RGB 

Jednak kolor jest przedstawiany inaczej, a każda reprezentacja ma zalety i wady. Po pierwsze, istnieje 

wiele różnych metod wyrażania koloru. Drukarki do komputerów domowych używają metody 

subtraktywnej, w której cyjan plus żółty dają kolor zielony. Większość urządzeń komercyjnych w 

Stanach Zjednoczonych korzysta ze standardu National Television System Committee (NTSC). Kolor 

NTSC jest wyrażony jako suma trzech pomiarów: czerwonego, zielonego i niebieskiego, w skrócie RGB.  

PŁASZCZYNY KOLORÓW 

RGB jest zwykle przedstawiany jako trzy kolorowe płaszczyzny lub osie sześcianu 3D, jak pokazano na 

rysunku 

 

  

Kostka reprezentuje wszystkie możliwe kolory. Określony kolor jest reprezentowany przez krotkę 

trzech wartości do zsumowania: (R, G, B). Czarny to (0, 0, 0) lub 0+0+0 lub brak pomiarów na żadnej z 

trzech płaszczyzn kolorów. Biały to (255, 255, 255). Czyste kolory Czerwony, Zielony i Niebieski są 

reprezentowane odpowiednio przez (255, 0, 0), (0, 255, 0) i (0, 0, 255). Reprezentacje są takie same 

jak w przypadku grafiki kolorowej. Zauważ, że wymiary sześcianu na rysunku to 256 na 256 na 256, 

gdzie 256 to zakres liczb całkowitych, które można wyrazić za pomocą 8 bitów. Ponieważ istnieją trzy 

wymiary kolorów, producent może określać tę kostkę jako kolor 24-bitowy (3 x 8), aby odróżnić 

konkretnego framegrabbera od tych, które mapują kolor na liniową skalę szarości. 8-bitowy model 

kolorów jest używany do kolorowania starych czarno-białych filmów. Jest tylko 256 wartości koloru, co 

jest dość ograniczone, a wartości szarości są często niejednoznaczne. Wartości pikseli czerwonych ust 

kobiety mogą wynosić 185, podczas gdy jej ciemnoniebieska sukienka również wynosi 185. Osoba 

może być zmuszona ręcznie rozróżnić regiony w każdej klatce filmu, gdzie 185=czerwony i regiony, w 

których 185=ciemnoniebieski. Kolor 8-bitowy nie jest często używany do widzenia robota, chyba że 



robot będzie działał w środowisku, w którym jedyne widoczne kolory nie będą niejednoznaczne. W 

przypadku robotyki zwykle wystarcza kolor 24-bitowy. W przypadku innych zastosowań wizji 

komputerowej, takich jak obrazowanie medyczne, prognozowanie pogody lub rekonesans wojskowy, 

rozdzielczość 8-bitowa jest często niewystarczająca. Te aplikacje mogą używać 10 bitów na każdą 

płaszczyznę koloru. Ponieważ 10 bitów nie mieści się na granicy bajtów, programowanie algorytmów 

reprezentujących i manipulujących tego rodzaju obrazami może być niewygodne. Do tych zastosowań 

często wykonywane są specjalne komputery.  

EROZJA WIZUALNA 

Reprezentacja RGB ma wady dla robotyki. Kolor w RGB jest funkcją długości fali źródła światła, 

sposobu, w jaki modyfikuje go powierzchnia obiektu (odbicie powierzchni) oraz czułości czujnika. 

Pierwszy problem polega na tym, że kolor nie jest absolutny. RGB opiera się na wrażliwości na odbite 

światło trójkolorowych elementów czujnikowych. Obiekt może wydawać się mieć różne wartości w 

różnych odległościach ze względu na intensywność odbitego światła. Rysunek  

 

przedstawia czułość na światło odbite. Zdjęcia przedstawiają dwa zdjęcia zrobione pomarańczowego 

punktu orientacyjnego, który służy jako „flaga” do śledzenia małego robota. Zdjęcia zostały zrobione, 

gdy kamera się poruszała, zmieniając w ten sposób widok. Mimo że obrazy zostały przetworzone przez 

ten sam program i te same parametry w celu segmentacji tuż poza obrazem, wyniki są różne. 

Segmentacja RGB na rysunku a jest bardziej poprawna niż na rysunku b. Jedyna różnica polega na tym, 

że oflagowany robot przemieścił się, zmieniając w ten sposób kąt padania światła. To pogorszenie 

jakości segmentacji nazywa się erozją wizualną, ponieważ obiekt wydaje się erodować wraz ze 



zmianami oświetlenia. Co więcej, aparaty cyfrowe są notorycznie niewrażliwe na czerwień. Oznacza 

to, że jedna z trzech płaszczyzn kolorystycznych nie jest tak pomocna w rozróżnianiu kolorów.  

ODCIEŃ 

HSI 

NASYCENIE 

Oczywiście kamera, która jest wrażliwa na bezwzględną długość fali odbitego światła (zwaną barwą), 

byłaby bardziej korzystna niż konieczność obejścia ograniczeń RGB. Odcień jest dominującą długością 

fali i nie zmienia się wraz ze względną pozycją robota ani kształtem obiektu. Taka kamera działa na 

reprezentacji koloru HSIHSIHSI (odcień, nasycenie, intensywność). Nasycenie to brak bieli w kolorze; 

czerwony jest nasycony, różowy jest mniej nasycony. Miarą wartości lub natężenia jest ilość światła 

odbieranego przez czujnik, a reprezentacje HSI są często nazywane HSV. HSV to zupełnie inny schemat 

kolorów niż RGB.  

HSV 

HSV jest trójwymiarową przestrzenią, ponieważ ma trzy zmienne, ale zdecydowanie nie jest 

reprezentacją sześcianu; jest to bardziej stożek, jak widać. 

 

Odcień lub kolor jest mierzony w stopniach od 0 do 360. Nasycenie i intensywność to liczby rzeczywiste 

z zakresu od 0 do 1. Są one zazwyczaj skalowane do liczb 8-bitowych. W związku z tym czerwony to 

zarówno 0, jak i 255, pomarańczowy to 17, zielony to 85, niebieski to 170, a magenta to 200. Przestrzeń 

HSV stanowi wyzwanie dla robotyków z wielu powodów. Po pierwsze, wymaga specjalnych kamer i 

framegrabberów do bezpośredniego pomiaru koloru w przestrzeni HSV. Ten sprzęt jest zaporowo 

drogi. Po drugie, istnieje konwersja programowa z przestrzeni RGB, ale nie jest ona używana, ponieważ 

konwersja jest kosztowna obliczeniowo i zawiera osobliwości, w których algorytm zawodzi. Te 

osobliwości występują w miejscach, w których trzy kolory piksela są takie same; Płaskość płaszczyzny 



koloru czerwonego w kamerach CCD zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia osobliwości. 

Alternatywną przestrzenią kolorów, która jest obecnie badana w robotyce, jest transformacja 

współrzędnych sferycznych (SCT). Ta przestrzeń kolorów została zaprojektowana w celu 

przekształcenia danych RGB w przestrzeń kolorów, która dokładniej odwzorowuje reakcję ludzkiego 

oka. Jest stosowany w obrazowaniu biomedycznym, ale nie był powszechnie brany pod uwagę w 

robotyce. Przestrzeń kolorów ma kształt trójkąta, jak pokazano na rysunku  

 

Wstępne wyniki wskazują, że jest on znacznie bardziej niewrażliwy na zmiany oświetlenia niż RGB.96 

Rysunek przedstawia obraz i wyniki segmentacji koloru w przestrzeni RGB, HSI i SCT 

 

Segmentacja regionów 

Najbardziej wszechobecnym zastosowaniem widzenia komputerowego w robotyce reaktywnej jest 

identyfikacja na obrazie regionu o określonym kolorze, proces zwany segmentacją regionu. 

Segmentacja regionów i afordancje kolorów są podstawowymi algorytmami percepcyjnymi dla 

udanych zgłoszeń do wielu różnych międzynarodowych zawodów robotów, w tym RoboCup. 

Podstawową koncepcją jest identyfikacja wszystkich pikseli na obrazie, które są częścią regionu, a 



następnie nawigacja do środka regionu (centroid). Pierwszym krokiem jest wybranie wszystkich pikseli, 

które mają ten sam kolor (progowanie), a następnie zgrupowanie ich i odrzucenie wszystkich pikseli, 

które nie wydają się znajdować w tym samym obszarze, co większość pikseli (rozrastanie się regionu).  

OBRAZ BINARNY 

PRÓG 

Część 19 opisuje robota, którego kolorem czerwonym oznaczono czerwoną puszkę Coca-Coli do 

recyklingu. Idealnie, robot podczas zachowania polegającego na szukaniu puszki postrzegałby świat 

jako obraz binarny (mający tylko dwie wartości) składający się z czerwonego, nie-czerwonego. Ten 

podział świata można osiągnąć przez progowanie obrazu i tworzenie obrazu binarnego. Przykład kodu 

C/C++ pokazano poniżej: 

 

Należy zauważyć, że wynikowy obraz z progiem w kolorze jest dwuwymiarową tablicą, ponieważ nie 

ma potrzeby dołączania więcej niż jednej wartości do każdego piksela. Teoretycznie obraz binarny 

dopuszczałby tylko wartości 0 i 1. Jednak w wielu kompilatorach nie ma szczególnych korzyści z 

wykonywania reprezentacji na poziomie bitów i może to skomplikować ponowne użycie kodu. Ponadto 

większość oprogramowania wyświetlającego jest używana do wyświetlania co najmniej 256 wartości. 

Ludzkie oko nie wykrywa różnicy między 1 a 0. Dlatego częściej zastępuje się 1 liczbą 255 i używa 

pełnego bajtu na piksel. Próg sprawdza się lepiej w teorii niż w praktyce ze względu na brak stałości 

koloru. Kształt obiektu oznacza, że chociaż człowiek widzi obiekt jako jednolity kolor, komputer widzi 

go jako zestaw podobnych kolorów. Powszechnym rozwiązaniem jest określenie zakresu wysokich i 

niskich wartości na każdej płaszczyźnie koloru. Kod C/C++ staje się teraz:  

 

PIERWSZOPLANOWY 



TŁO 

Zmiana punktów widzenia i oświetlenia oznacza, że zakres wartości pikseli, który definiuje obiekt w 

bieżącej pozycji robota, prawdopodobnie zmieni się, gdy robot przejdzie do nowej pozycji. Jednym z 

podejść jest poszerzenie zakresu kolorów dla obiektu, aby uwzględnić zestaw wszystkich możliwych 

wartości pikseli dla obiektu widzianego z różnych punktów widzenia. Jeśli kolor obiektu jest unikalny 

dla tego środowiska, to zwiększenie zakresu kolorów jest akceptowalne. W przeciwnym razie, jeśli 

istnieją obiekty, których kolor jest wystarczająco zbliżony do obiektu zainteresowania, mogą one 

zostać pomylone z celem. W niektórych kręgach obiekt zainteresowania nazywany jest pierwszym 

planem, podczas gdy wszystko inne na obrazie nazywa się tłem. Aby odnieść sukces, progowanie 

obrazu wymaga znacznego kontrastu między tłem a pierwszym planem. Na szczęście istnieją teraz 

algorytmy „camshift”, które mogą dostosować zakres kolorów regionu za pomocą statystyk. Rysunek 

ilustruje wynik progu dla samego koloru.  

 

Gdyby robot miał przejść do „czerwonego” na obrazie, skąd miałby wiedzieć, za którym pikselem ma 

podążać? Schemat percepcyjny można utworzyć dla każdego czerwonego piksela; jest to proste, ale 

zmarnuje wiele cykli wykonania. Schemat percepcyjny mógłby przyjąć ważoną centroidę wszystkich 

czerwonych pikseli. W tym przypadku środek znajdowałby się nieco blisko miejsca, w którym większość 

ludzi powiedziałaby, że była puszka, ale lokalizacja byłaby bliżej białego kubka. Albo schemat 

percepcyjny może próbować znaleźć największy obszar, w którym czerwone piksele sąsiadują ze sobą, 

a następnie obliczyć środek ciężkości tego regionu. (Region jest często określany jako „blob”, a proces 

ekstrakcji jest znany jako analiza blob). Kolorowe regiony mogą być również pomocne w zaśmieconym 

otoczeniu. Rysunek przedstawia robota mobilnego Denning symulującego przeszukiwanie zawalonego 

budynku. Międzynarodowa pomarańczowa kamizelka robotnika jest ważną wskazówką. Robot może 

sygnalizować teleoperatorowi, gdy widzi jasne kolory. 



 

Histogram kolorów 

Próg sprawdza się dobrze w przypadku obiektów składających się z jednego koloru lub jednego koloru 

dominującego. Inna technika, histogram kolorów, może być wykorzystana do identyfikacji regionu z 

kilkoma kolorami.202 Zasadniczo histogram kolorów jest sposobem dopasowania proporcji kolorów w 

regionie. Histogram to wykres słupkowy danych. Użytkownik określa zakres wartości dla każdego 

słupka, zwanych wiaderkami. Długość paska reprezentuje liczbę punktów danych z wartościami 

mieszczącymi się w zakresie dla tego segmentu. Na przykład histogram obrazu w skali szarości może 

mieć osiem segmentów (0-31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191, 192-223, 224-251), a każdy 

segment zawiera liczbę pikseli obrazu, które mieszczą się w tym zakresie. Konstruowanie histogramu 

kolorów jest proste dla regionu w przestrzeni barw, jak pokazano na rysunku. 

 

 

Histogram kolorów w RGB lub innej rozproszonej przestrzeni kolorów jest nieco trudniejszy do 

wizualizacji. Histogramy obrazów w skali szarości i odcienia miały tylko jedną oś dla wiader, ponieważ 



te obrazy mają tylko jedną płaszczyznę, która ma znaczenie. Ale kolorowy obraz ma trzy płaszczyzny w 

układzie współrzędnych RGB. W rezultacie ma kubełki dla każdej płaszczyzny lub osi koloru. Zakładając, 

że każda płaszczyzna jest podzielona na osiem wiader, pierwszy wiaderek będzie liczbą pikseli 

mieszczącą się w zakresie (R, G, B) (0-31, 0-31, 0-31). Prawdziwą zaletą histogramu kolorów dla 

reaktywnych robotów jest to, że histogramy kolorów mogą być odejmowane od siebie w celu 

określenia, czy bieżący obraz (lub jego część), I, pasuje do wcześniej skonstruowanego histogramu, E. 

Histogramy są odejmowane wiadro po wiadrze (j zasobników łącznie), a różnice wskazują liczbę 

niezgodnych pikseli. Liczba niedopasowanych pikseli podzielona przez liczbę pikseli obrazu daje 

dopasowanie procentowe. Nazywa się to przecięciem histogramu: 

 

Na przykład robot może „obudzić się” i odcisnąć znajdujący się przed nim obiekt, tworząc histogram 

kolorów. Następnie schemat percepcyjny wyzwalacza lub zachowania może obliczyć przecięcie 

histogramu kolorów bieżącego obrazu z odciskiem. Robot może użyć histogramu kolorów, aby określić, 

czy dany obiekt jest interesujący, czy nie. Ponieważ histogram kolorów bieżącego obrazu można 

dopasować do innego obrazu, technika ta wydaje się być oparta na modelu, czyli jest formą 

rozpoznawania. Ale systemy reaktywne nie pozwalają na rozpoznawanie rodzajów percepcji. Czy to 

sprzeczność? Nie, histogram kolorów jest przykładem lokalnej, specyficznej dla zachowania 

reprezentacji, którą można bezpośrednio wydobyć ze środowiska. Na przykład robotowi można by 

pokazać lalkę Barneya o wyraźnym fioletowym kolorze z zielonym brzuchem jako percepcją celu dla 

zachowania typu ruch do celu. Jednak robot będzie podążał za fioletowym trójkątem z zielonym 

obszarem, ponieważ stosunek kolorów jest taki sam. Nie ma pamięci ani wnioskowania, tylko bardziej 

złożony bodziec. Zauważ, że skrzyżowanie można uznać za miarę siły bodźca, co jest pomocne w 

robotyce reaktywnej. W jednym zestawie eksperymentów robotowi zaprezentowano plakat Sylwestra 

i Tweety&prime;ego. Uczył się histogramu, a następnie, po nauczeniu się obiektu (np. fiksacji na nim), 

zaczynał się do niego zbliżać, grając w berka, gdy osoba poruszała plakatem. Robot wykorzystał proste, 

atrakcyjne, oparte na potencjalnych polach zachowanie polegające na przejściu do celu, w którym 

schemat percepcyjny zapewniał lokalizację plakatu i procent przecięcia. Schemat silnika wykorzystywał 

lokalizację do obliczenia kierunku do plakatu, ale przecięcie wpłynęło na wielkość wektora 

wyjściowego. Gdyby osoba przesunęła plakat w ciemne miejsce lub obróciła go pod kątem, przecięcie 

byłoby niskie, a robot poruszałby się wolniej. Gdyby mecz był mocny, robot przyspieszyłby. Ogólnie 

rzecz biorąc, wytworzyło to bardzo podobne do psa zachowanie, w którym robot wydawał się grać w 

berka szybko (i szczęśliwie), dopóki człowiek nie uczynił tego zbyt trudnym. Następnie, jeśli człowiek 

przesunie plakat z powrotem do korzystniejszej pozycji, robot wznowi grę bez żadnych urazów. 

Wybór czujników i wykrywanie 

Projektant musi zobowiązać się do określonego zestawu czujników i algorytmów. Czyniąc to, warto 

znać trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja to idea czujników logicznych lub równoważnych, w której 

możliwe jest wygenerowanie tego samego postrzegania z różnych czujników lub algorytmów. Drugi to 

fuzja czujników behawioralnych, która opisuje ogólne metody łączenia czujników w celu uzyskania 

pojedynczego spostrzeżenia lub wsparcia złożonego zachowania. Trzecią koncepcją są atrybuty 

zestawu czujników, które można wykorzystać do pomocy w projektowaniu systemu.  

Czujniki logiczne 



Potężną abstrakcją czujników są czujniki logiczne, wprowadzone po raz pierwszy przez Hendersona i 

Shilcrata. Czujnik logiczny jest jednostką wyczuwania lub modułem, który dostarcza określoną 

percepcję. Składa się z przetwarzania sygnału z fizycznego czujnika i przetwarzania oprogramowania 

potrzebnego do wyodrębnienia percepcji; jest funkcjonalnym budulcem percepcji. Czujnik logiczny 

można łatwo zaimplementować jako schemat percepcyjny.  

RÓWNOWAŻNOŚĆ LOGICZNA 

Przeoczanym aspektem czujnika logicznego jest to, że zawiera on wszystkie dostępne alternatywne 

metody lub schematy uzyskiwania tego spostrzeżenia. Na przykład sposób postrzegania powszechnie 

używany do omijania przeszkód to wykres biegunowy danych o zasięgu. Czujnik logiczny dla erceptu 

może mieć nazwę range_360 i zwracać strukturę danych lub obiekt określający wykres biegunowy. 

Czujnik logiczny poszedłby dalej i wypisał wszystkie możliwe sposoby robota na skonstruowanie 

wykresu biegunowego w tej formie. Robot może być w stanie używać sonaru, lasera, wizji stereo lub 

tekstury. Każdy z tych modułów byłby. logicznie równoważne; oznacza to, że zwracają tę samą 

strukturę danych percept, dzięki czemu można ich używać zamiennie. Jednak niekoniecznie musiałyby 

być. Dlatego czujnik logiczny zawiera funkcję selektora, która określa warunki, w których każda 

alternatywa jest użyteczna i dlatego powinna zostać wybrana. Potężnym praktycznym zastosowaniem 

czujników logicznych lub logicznej równoważności jest to, że model świata może służyć jako wirtualny 

czujnik. W niektórych hierarchicznych architekturach systemów do generowania globalnego modelu 

świata wykorzystywane jest całe wykrywanie. Architektura może mieć zachowania, ale percepcyjne 

dane wejściowe to schemat percepcyjny, który wydobywa percepcję z modelu świata, a nie z 

rzeczywistego czujnika.  

REDUNDANCJA FIZYCZNA 

Istnieją dwa rodzaje nadmiarowości. Fizyczna nadmiarowość oznacza, że w robocie występuje kilka 

przypadków fizycznie identycznych czujników.  

REDUNDANCJA LOGICZNA 

Nadmiarowość logiczna oznacza, że inny czujnik, wykorzystujący inną modalność wykrywania, może 

wytworzyć ten sam percept lub wyzwalacz. Na przykład robot mobilny Mars Sojourner był wyposażony 

w dwa czujniki zasięgu, parę stereowizyjną i system pasków laserowych do określania zasięgu do 

przeszkód. Czujniki nie są fizycznie nadmiarowe, ale dostarczają tych samych ogólnych informacji: 

lokalizacji przeszkód względem robota. Jednak logicznie nadmiarowe czujniki niekoniecznie są 

równoważne pod względem szybkości przetwarzania, dokładności i rozdzielczości. Czujnik i algorytm 

zakresu stereo obliczyły ten zakres znacznie wolniej niż laserowy system paskowy.  

TOLERANCJA NA BŁĘDY 

Redundancja fizyczna wprowadza nowe zagadnienia, które są obszarem aktywnych badań naukowych. 

Prawdopodobnie najbardziej intrygujące jest to, jak robot może określić, że czujnik (lub algorytm) uległ 

awarii i należy go wymienić. Przetrwanie awarii jest określane jako odporność na awarie. W większości 

przypadków robota można zaprogramować tak, aby tolerował błędy, o ile potrafi rozpoznać, kiedy one 

wystąpią.  

Fuzja czujników behawioralnych 

POŁĄCZENIE CZUJNIKÓW 

ZBĘDNY 



UZUPEŁNIAJĄCY 

KOORDYNOWANE 

Fuzja czujników to szerokie pojęcie używane w odniesieniu do dowolnego procesu, który łączy 

informacje z wielu czujników w jedną percepcję. Motywacja do fuzji czujników wynika z trzech 

podstawowych kombinacji czujników: nadmiarowych (lub konkurujących), komplementarnych i 

skoordynowanych. Chociaż wielu badaczy traktuje fuzję czujników jako sposób konstruowania 

globalnego modelu świata w systemie hierarchicznym lub deliberatywnym, fuzję czujników można 

włączyć do zachowań poprzez podział czujników, zorientowaną na działanie fuzję czujników i modę 

czujników. 

FAŁSZYWY POZYTYW 

FAŁSZYWY NEGATYWNY 

Motywacją do korzystania z wielu czujników jest to, że jeden czujnik może być zbyt nieprecyzyjny lub 

zbyt hałaśliwy, aby dostarczać wiarygodnych danych. Dodanie drugiego czujnika może dać kolejny 

„głos” na percept. Kiedy czujnik prowadzi robota do przekonania, że istnieje jakiś element, ale tak nie 

jest, błąd określany jest jako fałszywie pozytywny. Robot dokonał pozytywnej identyfikacji percepcji, 

ale była to fałszywa. Podobnie błąd polegający na tym, że robot nie trafia w percepcję, nazywany jest 

fałszywie negatywnym. Czujniki często generują różne wartości wyników fałszywie dodatnich i 

fałszywie ujemnych. To, czy robot może tolerować wyższy odsetek wyników fałszywie dodatnich lub 

fałszywie ujemnych, zależy od zadania. Prace nad cyfrowym przetwarzaniem sygnałów (DSP) traktują 

problem łączenia czujników jako problem w rejestrowaniu lub wymuszaniu podobieństw w 

strumieniach danych. Na przykład czujniki mogą pokrywać nieco inne obszary, a zatem problemem 

DSP jest wyrównanie odczytów czujnika ze sobą. Jeden czujnik może wytwarzać dane częściej niż inny. 

Chodzi o to, aby strumienie danych były wyrównane w czasie i przestrzeni, aby można je było 

zsumować. 

ZBĘDNY 

REDUNDANCJA FIZYCZNA 

LOGICZNIE ZREDUKOWANY 

KONKURENCYJNE CZUJNIKI 

Fuzja czujników behawioralnych ma inne podejście. Gdy oba czujniki zwracają tę samą percepcję, 

czujniki są uważane za nadmiarowe. Przykład redundancji fizycznej pokazano na rysunku, gdzie Nomad 

200 ma dwa pierścienie sonaru.  



 

Oprogramowanie sonaru zwraca minimalny odczyt (najkrótszy zasięg) z dwóch pierścieni, zapewniając 

bardziej niezawodny odczyt dla niskich obiektów, które zwykle odbijałyby wiązkę z górnego sonaru. 

Czujniki mogą być również logicznie nadmiarowe, gdy zwracają identyczne spostrzeżenia, ale używają 

różnych modalności lub algorytmów przetwarzania. Przykładem jest wyodrębnienie obrazu odległości 

z kamer stereo i dalmierza laserowego. Czasami czujniki nadmiarowe nazywane są czujnikami 

konkurującymi, ponieważ czujniki mogą być postrzegane jako konkurujące o opublikowanie 

„zwycięskiego” punktu widzenia. 

Komplementarne czujniki dostarczają rozłączne typy informacji o percepcji. W fuzji czujników 

behawioralnych do działań poszukiwawczo-ratowniczych w miastach robot może szukać ocalałych, 

łącząc obserwacje z czujnika termicznego ciepła ciała z obserwacjami z kamery wykrywającej ruch. Oba 

czujniki logiczne zwracają pewien aspekt „ocalałego”, ale żaden z nich nie zapewnia pełnego obrazu. 

MODA CZUJNIKÓW 

Czujniki skoordynowane wykorzystują sekwencję czujników, często do wskazywania lub zapewniania 

skupienia uwagi. Drapieżnik może zobaczyć ruch, powodując zatrzymanie i dokładniejsze zbadanie 

sceny pod kątem śladów ofiary. Tradycyjna fuzja czujników i podejścia DSP pozostawiają kategorię 

czujników koordynowanych nietkniętą. Arkin wypełnił widoczną lukę, nazywając ten rodzaj mody 

czujnikami koordynacji, „modą” literacką z „fuzją” i zamierzając sugerować, że robot zmienia czujniki 

wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, tak jak ludzie zmieniają styl ubioru wraz z porami roku. 

CZUJNIK ROZCIĘCIA 



Większość prac traktuje fuzję czujników jak proces deliberatywny: taki, który wymaga globalnego 

modelu świata. Wczesne prace nad systemami reaktywnymi wykorzystywały roboty z zaledwie kilkoma 

prostymi czujnikami, sonarem lub pierścieniem sonaru do określania zasięgu i kamerą do określania 

koloru, tekstury lub afordancji ruchu. W rezultacie powstała filozofia projektowania polegająca na 

użyciu jednego czujnika na zachowanie. Zachowania mogą współdzielić strumień czujników, ale nie 

wiedząc o tym. Ta filozofia doprowadziła do podejścia przyjętego przez Brooksa, zgodnie z którym fuzja 

czujników na poziomie behawioralnym była mirażem; tak naprawdę była to kombinacja wielu 

przypadków tego samego zachowania, z których każda miała inne dane wejściowe czujnika. 

Zewnętrznemu obserwatorowi wydawałoby się, że wewnątrz robota zachodzi jakiś skomplikowany 

proces, ale w rzeczywistości byłaby to zwykła konkurencja z wyłaniającym się zachowaniem. Brooks 

nazwał to rozszczepienie czujnika po części jako początek konotacji słowa „fuzja” w fizyce jądrowej. W 

fuzji jądrowej energia jest wytwarzana przez zmuszenie atomów i cząstek do siebie, podczas gdy w 

rozszczepieniu energia jest wytwarzana przez rozdzielanie atomów i cząstek. Rysunek  a przedstawia 

schemat rozszczepienia czujnika. 

 

POŁĄCZENIE CZUJNIKÓW ZORIENTOWANYVH NA DZIAŁANIE 

Murphy doniósł o badaniach z psychologii poznawczej i neurofizjologii, które wykazały, że fuzja 

czujników behawioralnych występuje u zwierząt i dlatego powinna być częścią behawioralnego 

repertuaru robota. Ścieżki sensoryczne w mózgu pozostają oddzielne i mogą być kierowane do wielu 

zachowań w wzgórku górnym. Dopiero gdy sygnały czujnika skierowane do części mózgu związanej z 



określonym zachowaniem dotrą do tego miejsca, wydaje się, że nastąpiła jakakolwiek transformacja w 

nową połączoną reprezentację. Dowolny lub wszystkie z tych strumieni czujników dla danego 

zachowania mogą być aktywne i wpływać na wynikowe zachowanie. Rozważmy na przykład 

zachowanie drapieżników u kotów. Jeśli kot usłyszy hałas i zobaczy ruch, zareaguje silniej, niż gdyby 

otrzymał tylko jeden bodziec. Ten rodzaj fuzji czujników nazywa się łączeniem czujników 

zorientowanych na działanie w celu podkreślenia, że dane z czujnika są przekształcane w reprezentację 

specyficzną dla zachowania w celu wsparcia określonego działania, a nie konstruowania modelu 

świata. Rysunek b przedstawia schemat czujnika zorientowanego na działanie. Rozszczepienie czujnika 

i zorientowane na działanie połączenie czujników obejmuje konkurencyjne i uzupełniające się 

wykrywanie. Rozszczepienie czujnika jest z definicji metodą konkurencyjną, chociaż czujniki 

uzupełniające mogą być używane do wspierania konkretnego przypadku zachowania. Fuzja czujników 

zorientowana na działanie nie ogranicza się do czujników konkurujących lub uzupełniających, ponieważ 

zachowanie i tak powoduje transformację lokalną. Schemat budowy czujnika pokazano na rysunku c. 

Projektowanie zestawu czujników 

W przeszłości roboty reaktywne wykorzystywały niedrogie przetworniki IR lub ultradźwiękowe do 

wykrywania zasięgu. Teraz przeszli do używania kamer RGB-D lub algorytmów głębi z X. 

Najwcześniejsze zachowania koncentrowały się na podstawowych umiejętnościach nawigacyjnych, 

takich jak unikanie przeszkód i podążanie za ścianą. Spostrzeganie tych zachowań polega na znajomości 

odległości do zajmowanego obszaru przestrzeni. Obecnie, wraz z pojawieniem się niedrogich 

miniaturowych kamer i dalmierzy laserowych do zastosowań konsumenckich, korzystanie z wizji 

komputerowej staje się coraz bardziej powszechne. W zastosowaniach robotów reaktywnych w 

rolnictwie i transporcie popularna stała się również technologia GPS. W tym rozdziale podjęto próbę 

omówienia podstaw tych modalności wykrywania i sposobu ich wykorzystania w robotach mobilnych. 

Ponieważ rynek czujników szybko się zmienia, rozdział skupi się na tym, jak zaprojektować zestaw 

czujników do użytku przez robota, a nie na podsumowaniu szczegółów urządzenia. 

WŁASNOŚĆ 

WYKROCZENIE 

WYWŁASZCZENIE 

Sztucznie inteligentny robot musi mieć pewne wyczucie, aby można go było uznać za prawdziwego 

robota AI. Jeśli nie może obserwować świata i skutków swoich działań, nie może zareagować. 

Projektowanie zestawu czujników dla robota rozpoczyna się od oceny rodzaju informacji, które należy 

wydobyć z otoczenia. Informacje te można uzyskać z propriocepcji (pomiary ruchów względem 

wewnętrznego układu odniesienia), eksterocepcji (pomiary układu otoczenia i obiektów względem 

układu odniesienia robota) lub ekspropriocepcji (pomiar położenia robota ciała lub części w stosunku 

do układu środowiska). Colorado School of Mines wystawił zgłoszenie do konkursu UGV 1995; konkurs 

z 1994 r. omówiono w rozdziale 19. Ten wpis stanowi przykład innego rodzaju wykrywania dla robota 

podążającego ścieżką. W 1995 roku zachowanie podążania za ścieżką zostało rozszerzone, aby śledzić 

obie linie ścieżki za pomocą obiektywu szerokokątnego w aparacie. follow-path może być uważana za 

eksteroceptywną, ponieważ pozyskiwała informacje o środowisku. Jednak kamera robota została 

zamontowana na maszcie obrotowym, który miał się obracać, aby utrzymać ścieżkę w zasięgu wzroku, 

niezależnie od kierunku skręcania ścieżki. Dlatego robot musiał wiedzieć, gdzie kamera została 

obrócona względem wewnętrznego układu odniesienia robota, aby poprawnie przekształcić 

współrzędne obrazu położenia białych linii w kierunku sterowania. Oznaczało to, że informacje 

potrzebne do śledzenia ścieżki musiały zawierać zarówno elementy proprioceptywne, jak i 

eksteroceptywne, czyniąc percepcję nieco eksproprioceptywną. (Gdyby robot wydobywał pozycję 



swojej kamery z eksterocepcji, byłoby to wyraźnie eksprorioceptywne.) Z powodu błędu 

programowania zachowanie podążania za ścieżką błędnie zakładało, że dane kamery eksteroceptywnej 

zostały przekształcone przez dane kodera proprioceptywnego z wału. panoramowanie masztu na dane 

eksproprioceptywne. Robot potrzebował ekspropriocepcji, aby określić, gdzie ma się dalej poruszać: 

skręt, aby podążać ścieżką we współrzędnych kamery, plus kompensacja bieżącego kąta obrotu 

kamery. Błąd programowania spowodował, że robot zachowywał się tak, jakby kamera była zawsze 

ustawiona w linii ze środkiem robota. Ale kamera może być lekko obrócona, aby zachować widok obu 

linii ścieżki przez zachowanie pancamera. Wynikające z tego polecenie nawigacyjne może polegać na 

skręcie, ale nie na tyle, aby zrobić różnicę, a nawet skręcić w złą stronę. Ten subtelny błąd pojawił się, 

gdy robot poruszał się po szpilkach do włosów, powodując, że robot konsekwentnie wychodził poza 

granice. 

DOPASOWANIE CZUJNIKÓW 

Jak widać z powyższego przykładu, roboty mogą mieć zdolność martwego liczenia, ale zawsze będą 

miały jakiś rodzaj czujnika eksteroceptywnego. W przeciwnym razie robota nie można uznać za 

reaktywnego: nie byłoby bodźca ze świata, który wywołałby reakcję. Zestaw czujników dla konkretnego 

robota nazywa się dopasowaniem czujników. Zgodnie z czujnikami do robotów mobilnych, aby 

zbudować zestaw czujników, należy wziąć pod uwagę następujące atrybuty dla każdego czujnika: 

1. Pole widzenia i zasięg. Każdy czujnik eksteroceptywny ma obszar, który ma pokryć. Szerokość tego 

obszaru jest określona przez pole widzenia czujnika, często określane skrótem jako FOV. Pole widzenia 

jest zwykle wyrażane w stopniach; liczba stopni pokrytych w pionie może różnić się od liczby stopni 

pokrytych w poziomie. Pole widzenia jest często wykorzystywane w fotografii, gdzie różne obiektywy 

rejestrują obszary o różnej wielkości i kształcie. Obiektyw szerokokątny często pokrywa do 70°, podczas 

gdy „zwykły” obiektyw może mieć pole widzenia tylko około 27°. Długość pola nazywa się zakresem. 

POLE WIDZENIA (FOV) 

POZIOME FOV 

PIONOWE-FOV 

UPORZĄDKOWANE 

Pole widzenia (FOV) można traktować w kategoriach egocentrycznych współrzędnych sferycznych, 

gdzie jeden kąt to FOV w poziomie, a drugi to FOV w pionie. Innym aspektem jest zasięg, czyli jak daleko 

czujnik może wykonać wiarygodne pomiary. We współrzędnych sferycznych pomiary te byłyby 

wartościami r, które określały głębokość zakresu operacyjnego. Pole widzenia i zasięg mają oczywiście 

kluczowe znaczenie przy dopasowywaniu czujnika do aplikacji. Jeśli robot musi być w stanie wykryć 

przeszkodę, gdy znajduje się w odległości ośmiu stóp, aby bezpiecznie ją ominąć, wówczas czujnik o 

zasięgu pięciu stóp nie będzie akceptowany. 

REZOLUCJA 

2. Dokładność, powtarzalność i rozdzielczość. Dokładność odnosi się do tego, jak poprawny jest odczyt 

czujnika. Ale jeśli odczyt dla tego samego stanu jest dokładny tylko w 20% przypadków, wtedy czujnik 

ma małą powtarzalność. Jeśli czujnik jest stale niedokładny w ten sam sposób (zawsze 2 lub 3 cm nisko), 

oprogramowanie może zastosować odchylenie (dodaj 2 cm), aby skompensować. Jeśli niedokładność 

jest losowa, to będzie trudno ją zamodelować, a zastosowania, w których można zastosować taki 

czujnik, będą ograniczone. Jeśli odczyt jest mierzony w odstępach co jeden metr, odczyt ten ma 

mniejszą rozdzielczość niż odczyt z czujnika, który jest mierzony w odstępach co jeden cm. 



3. Responsywność w domenie docelowej. Większość czujników ma określone środowiska, w których 

źle funkcjonują. Środowisko musi umożliwiać wyodrębnienie interesującego sygnału z szumu i zakłóceń 

(np. mieć korzystny stosunek sygnału do szumu). Jak zobaczymy poniżej, sonar często nie nadaje się 

do nawigacji w biurowym foyer z dużą ilością szklanych okien i ścianek działowych, ponieważ szkło 

odbija energię dźwięku w sposób prawie niemożliwy do przewidzenia. Ważne jest, aby 

scharakteryzować niszę ekologiczną robota pod kątem tego, co będzie dostarczać, pochłaniać lub 

odchylać energię. 

4. Pobór mocy. Pobór mocy jest zawsze problemem dla robotów. Ponieważ większość robotów działa 

na bateriach, im mniej energii zużywają, tym dłużej działają. Na przykład żywotność baterii w Nomad 

200, która zawiera pięć baterii, została zwiększona z czterech do sześciu godzin dzięki wyłączeniu 

wszystkich czujników. W większości robotów mobilnych moc jest tak ograniczona, że wielu 

producentów robotów przechodzi na bardziej energooszczędne układy mikroprocesorowe tylko po to, 

aby zmniejszyć pobór mocy. Czujniki wymagające dużej mocy są mniej pożądane niż te, które tego nie 

robią. Ogólnie rzecz biorąc, czujniki pasywne mają mniejsze zapotrzebowanie na moc niż czujniki 

aktywne, ponieważ czujniki pasywne nie emitują energii do otoczenia. 

OBCIĄŻENIE HOTELU 

ŁADUNEK LOKOMOCYJNY 

Ilość mocy robota mobilnego wymagana do obsługi pakietu czujników (i dowolnej innej elektroniki, 

takiej jak mikroprocesor i łącza komunikacyjne) jest czasami nazywana obciążeniem hotelu. Pakiet 

czujników jest „gościem” platformy. Moc potrzebna do poruszania robotem nazywana jest 

obciążeniem lokomocji. Niestety, wielu producentów robotów skupia się tylko na obciążeniu 

lokomocji, równoważąc zapotrzebowanie na energię z chęcią zmniejszenia całkowitej masy i 

rozmiarów. Prowadzi to do bardzo małego obciążenia hotelu i często uniemożliwia dodanie wielu 

czujników do platformy. 

5. Niezawodność. Czujniki często mają fizyczne ograniczenia co do tego, jak dobrze działają. Na 

przykład sonary Polaroid będą generować nieprawidłowy odczyt zakresu, gdy napięcie spadnie poniżej 

12 V. Inne czujniki mają ograniczenia temperatury i wilgotności, które należy wziąć pod uwagę. 

6. Rozmiar. Rozmiar i waga czujnika mają wpływ na ogólny projekt. Mikrołazik na zamówienie pudełka 

na buty nie będzie w stanie przetransportować dużego aparatu lub kamery, ale może być w stanie użyć 

miniaturowego aparatu typu „Quick-Cam”. Powyższa lista skoncentrowała się na rozważaniach 

fizycznych aspektów czujnika. Jednak czujniki dostarczają tylko obserwacji; bez programowych 

schematów percepcyjnych zachowania nie mogą korzystać z czujników. Dlatego oprogramowanie, 

które będzie przetwarzać informacje z czujnika, musi być traktowane jako część procesu wyboru 

czujnika. 

7. Złożoność obliczeniowa. Złożoność obliczeniowa to oszacowanie liczby operacji wykonywanych 

przez algorytm lub program. Złożoność obliczeniowa jest często zapisywana w zapisie funkcji jako O, 

zwanym „porządkiem”, gdzie O(x) oznacza, że liczba głównych operacji jest proporcjonalna do x. Na 

przykład algorytm, który przewija listę 100 liczb, może mieć 100 operacji. Jeśli ten sam algorytm 

otrzyma listę 1000 liczb, liczba operacji będzie wynosić 1000; liczba operacji zależy od wielkości wejścia, 

czyli x. x jest często samą funkcją, a n jest używane zamiast x do oznaczenia funkcji. Niższe zamówienia 

są lepsze. Algorytm, który jest wykonywany z O(n) równo zużywającymi się operacjami, jest szybszy niż 

algorytm z O(n2) operacjami. (Jeśli w to wątpisz, sprawdź, czy możesz znaleźć dodatnią liczbę całkowitą 

n taką, że n ≤ n2.) Ponadto, jeśli liczba danych wejściowych do algorytmu O(n) jest podwojona, 

złożoność jest liniowo proporcjonalna; wykonanie algorytmu zajmie dwa razy dłużej. Ale jeśli liczba 



danych wejściowych do algorytmu O(n2) zostanie podwojona, wykonanie algorytmu zajmie cztery razy 

dłużej. Złożoność obliczeniowa stała się mniej krytyczna dla większych robotów z powodu szybkich 

postępów w procesorach i miniaturyzacji komponentów. Pozostaje jednak poważnym problemem dla 

mniejszych systemów bezzałogowych, zwłaszcza że algorytmy widzenia komputerowego mogą mieć 

wartość O(m4). 

8. Niezawodność. Projektant powinien wziąć pod uwagę, na ile czujnik będzie niezawodny w 

warunkach ekologicznych i interpretacyjnych. Robot często nie ma możliwości określenia, kiedy czujnik 

podaje nieprawidłowe informacje. W rezultacie robot może „halucynować” (myśleć, że widzi rzeczy, 

których nie ma) i robić złe rzeczy. Wiele czujników wytwarza dane wyjściowe, które są trudne do 

zinterpretowania przez człowieka bez wieloletniego treningu; Jednym z przykładów są medyczne 

promienie rentgenowskie, a drugim syntetyczny radar temperatury (SAR), który tworzy wykresy 

polarne. Jeśli algorytm czujnika nie działa poprawnie w tych modalnościach, projektant może nie mieć 

wystarczających umiejętności, aby to zauważyć. Dlatego same algorytmy muszą być niezawodne. 

Podsumowanie 

Sukces robota zależy od przydatności jego czujników i wykrywania. Często bardziej przydatne jest 

myślenie o wykrywaniu w kategoriach schematów percepcyjnych lub czujników logicznych 

potrzebnych do wykonania zadania, niż skupianie się na cechach konkretnego przetwornika lub 

modalności. Prawie wszystkie roboty mobilne mają pewną formę propriocepcji, najprawdopodobniej 

enkodery wału lub koła używane do szacowania przebytej odległości na podstawie liczby obrotów 

silnika. Roboty zewnętrzne zwykle korzystają z GPS, ale dokładność i niezawodność GPS może być 

znacznie zmniejszona w miejskich kanionach i nie będzie istnieć w pomieszczeniach. Dlatego nawigacja 

w obszarach, w których nie ma GPS, pozostaje wyzwaniem. Czujniki zasięgu, omówione w kolejnej 

części, nie do końca rozwiązują to wyzwanie. Ze względu na niską cenę i dostępność elektroniki 

użytkowej oraz zwykłą potrzebę posiadania kamery na robocie do zapasowego teleoperacji, widzenie 

komputerowe jest  coraz powszechniejsze w systemach robotycznych. Komputerowe przetwarzanie 

widzenie działa na obrazach, niezależnie od modalności, która je wygenerowała. Systemy 

współrzędnych kolorów mają tendencję do dzielenia obrazu na trzy płaszczyzny. Dwa 

najpopularniejsze systemy współrzędnych kolorów to RGB i HSV. HSV traktuje kolor w kategoriach 

bezwzględnych, ale RGB jest faworyzowany przez producentów sprzętu. Przestrzeń kolorów 

wykorzystywana w obrazowaniu biomedycznym, SCT, wydaje się być mniej wrażliwa na warunki 

oświetleniowe niż RGB i HSV pochodzące z RGB. Wiele reaktywnych robotów wykorzystuje kolor jako 

afordancję poprzez progowanie obrazu i identyfikowanie obszarów o odpowiednim kolorze. Metodą 

afordancji kolorów, która sprawdza się dobrze w przypadku obiektów o wielu kolorach, jest histogram 

kolorów. Projektant musi zobowiązać się do określonego zestawu czujników i algorytmów. Czyniąc to, 

warto znać trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja to idea czujników logicznych lub równoważnych, w 

których możliwe jest wygenerowanie tego samego postrzegania z różnych czujników lub algorytmów. 

Drugi to fuzja czujników behawioralnych, która opisuje ogólne metody łączenia czujników w celu 

uzyskania pojedynczego spostrzeżenia lub wsparcia złożonego zachowania. Trzecią koncepcją jest 

zrozumienie atrybutów zestawu czujników, które można wykorzystać do pomocy w projektowaniu 

systemu. Wracając do pytań postawionych we wstępie, odpowiedź na pytanie Jak sprawić, by robot 

„widział”? polega na tym, że zależy to od czujników, które dostarczają dane, oraz algorytmów 

wykrywania, które wydobywają spostrzeżenia lub generują modele świata z tych danych. Kolejne 

pytanie brzmi: jakie czujniki są niezbędne dla robota? Konkretna odpowiedź zależy oczywiście od misji, 

ale ogólnie rzecz biorąc, roboty będą potrzebować zarówno propriocepcji, aby śledzić pozę swojego 

ciała fizycznego, jak i eksterocepcji, aby nawigować i rozpoznawać obiekty. Ponieważ ludzie mają 

tendencję do myślenia o percepcji w kategoriach oczu, teleoperator zazwyczaj ma kamerę światła 



widzialnego, aby teleoperator mógł bardziej naturalnie sterować robotem. Wykorzystanie kamery 

(kamer) to domena pola widzenia komputera. Część dotyczyła również: Co to jest fuzja czujników? 

Omówiono fuzję czujników, czyli mechanizmy, które umożliwiają wielu czujnikom wytwarzanie 

percepcji i modeli. W przeciwieństwie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, fuzja czujników w 

sztucznej inteligencji nie zakłada, że dane z czujników muszą być rejestrowane i próbkowane w tym 

samym czasie; zamiast tego metody sztucznej inteligencji badają zarówno zbędne, jak i uzupełniające 

się modalności percepcji. Pomimo różnorodności czujników robotyka wyróżnia się brakiem 

wyrafinowania w wykrywaniu. Może to wynikać z podziału między wizją komputerową a robotyką w 

pierwszych latach tej dziedziny. Zachęcamy czytelnika do dokładnego zapoznania się z literaturą 

dotyczącą wizji komputerowych, zamiast próbować odkrywać koło na nowo. 



Wykrywanie zasięgu 

* Opisz problemy z odbiciami zwierciadlanymi, przesłuchami i skrótami perspektywicznymi za pomocą 

przetwornika ultradźwiękowego, a jeśli otrzymamy rysunek liniowy powierzchni 2D, zilustruj, gdzie 

każdy z tych problemów może wystąpić.  

* Opisz reprezentację wiedzy o chmurze punktów i rodzaje algorytmów z nią związanych.  

* Opisz dwa popularne typy czujników aktywnego zasięgu do wytwarzania chmur punktów: kamery 

lidarowe i RGB-D.  

* Zapoznaj się z sekwencją Sense-Register-Reconstruct do przetwarzania chmur punktów.  

Przegląd 

Aby inteligentnie funkcjonować na świecie, roboty muszą być w stanie mierzyć lub wyodrębniać 

głębokość lub zasięg. Prowadzi to do pytania: Jaka jest różnica między głębokością a zasięgiem? 

Terminy „głębokość” i „zakres” są używane w robotyce jako synonimy w odniesieniu do odległości 

między robotem a powierzchnią na świecie. Jednak społeczność wizji komputerowych często używa 

„głębokości” w odniesieniu do niewielkich zmian odległości, które wskazują boki obiektów w celu 

rekonstrukcji powierzchni i szacowania wolumetrycznego obiektu. Czujniki o wysokiej rozdzielczości, 

które można wykorzystać do określenia trójwymiarowego kształtu obiektu, są ogólnie nazywane 

czujnikami głębokości, aby odróżnić te czujniki od czujników zasięgu. Społeczność robotyki zazwyczaj 

używa zasięgu jako miary odległości do przeszkody lub wzniesienia terenu; pomiary z czujników 

odległości mogą mieć znacznie niższą rozdzielczość do nawigacji niż do manipulacji obiektami. W tym 

rozdziale znajduje się również odpowiedź: Dlaczego robotom tak trudno jest wyczuć głębokość i 

zasięg? Zasięg można wykrywać za pomocą czujników pasywnych lub aktywnych. Czujnik pasywnego 

zasięgu to zazwyczaj pojedyncza kamera lub para kamer stereo. Jednym z podejść jest wykorzystanie 

przepływu optycznego, jak opisano wcześniej. Innym podejściem do obliczania zasięgu jest 

wyodrębnienie głębi z obrazu na podstawie triangulacji cech widocznych na dwóch obrazach lub ze 

wskazówek w magu. Przy takim podejściu wyzwaniem jest znalezienie na obrazach odpowiadających 

sobie cech, zwykle za pomocą algorytmów zwanych operatorami zainteresowań. Najpopularniejszym 

algorytmem wykrywania odpowiednich cech jest transformacja cech niezmienna skali (SIFT). Na 

szczęście istnieje wiele wskazówek dotyczących odległości i głębokości, na przykład względny rozmiar 

obiektu, które tworzą pole widzenia komputera znane jako głębia od X, gdzie X jest używanym 

wskaźnikiem. Aktywne czujniki generalnie „malują” obszar przestrzeni jakimś rodzajem emisji. 

Aktywny czujnik może albo bezpośrednio zmierzyć zasięg, albo wydobyć głębokość. Aktywne czujniki, 

takie jak sonary i lidar, wysyłają odpowiednio impuls dźwiękowy lub świetlny do otoczenia i mierzą 

czas lotu, aby sygnał powrócił. Ponieważ prędkość emisji energii jest znana, zasięg do obiektu wynosi  

½ time<sub>flight</sub> x speed.  Aktywny czujnik może również pomalować obszar światłem i 

wykorzystać wzór światła jako cechy, które można zaobserwować na pojedynczym obrazie. Eliminuje 

to potrzebę posiadania wielu obrazów, stosowania operatorów zainteresowań w celu dopasowania 

funkcji, a następnie wyodrębniania z nich funkcj głębi wykorzystujące stereo lub inną głębię z 

algorytmów X. Historycznie rzecz biorąc, robotycy po raz pierwszy badali kamery i pary kamer RGB, 

począwszy od późnych lat 60. XX wieku, naśladując widzenie biologiczne, ale koszty obliczeniowe 

algorytmów przekraczały możliwości komputerów w tamtych czasach i było niewiele przekonujących 

sukcesów. Czujniki zasięgu laserowego były opracowywane dla Departamentu Obrony, ale rozmiar i 

koszt (ponad 100 000 USD) były zaporowe. Na szczęście dokooptowano niedrogie czujniki 

ultradźwiękowe (30 USD) używane do autofokusa aparatu Polaroid. Czujniki miały bardzo niską 

rozdzielczość przestrzenną i były hałaśliwe, ale były tanie i na tyle małe, że robot mógł unieść ich szereg 

lub pierścień. Zbadano szereg algorytmów probabilistycznych i reprezentacji wiedzy, aby spróbować 



wykonać wiele odczytów o niskiej rozdzielczości i tworzyć mapy zasięgu w wysokiej rozdzielczości. 

Metody te przyczyniły się do opracowania przestrzennej reprezentacji siatki zajętości i metod 

wnioskowania dowodowego, które później stały się podstawą algorytmów jednoczesnej lokalizacji i 

mapowania (SLAM) omówionych w rozdziale 15. Pole to przeniosło się na czujniki zasięgu laserowego, 

gdy SICK, niemiecka firma specjalizująca się w czujnikach , wprowadzono bardzo dokładny dalmierz 

laserowy o wysokiej rozdzielczości do pomiarów geodezyjnych, który generował mapę zasięgu w 

płaszczyźnie poziomej we współrzędnych cylindrycznych. W końcu spadły koszty i rozmiary laserowych 

tropicieli z trójwymiarowymi mapami zasięgu, a tropiciele, zwłaszcza czujnik Velodyne, stały się 

powszechne w robotach zewnętrznych. Wprowadzenie egocentrycznych informacji o zasięgu o 

wysokiej rozdzielczości doprowadziło do powstania nowej struktury wiedzy, chmury punktów. Chmura 

punktów może być odwzorowana na bezwzględny układ współrzędnych, w którym każdy region 

przestrzeni 3D jest oznaczony jako zajęty lub pusty. Mapa jest zasadniczo siatką zajętości, ale teraz 

dominuje termin chmura punktów. Być może największą zmianą w zakresie wykrywania zasięgu na 

przestrzeni lat był rozwój systemów RGB-D, w których D oznacza głębię, takich jak Kinect firmy 

Microsoft, który wykorzystywał niedrogie czujniki aktywne i pasywne z wyrafinowanymi algorytmami 

stereo, które można teraz przetwarzać obliczeniowo na nowoczesnych procesorach. Bez względu na 

to, jak wielkim przełomem był Kinect, odpowiedź na pytanie, czy Microsoft Kinect nie rozwiązuje 

wszystkiego? jest nie, ponieważ system jest wrażliwy na warunki środowiskowe i działa tylko na 

krótkich dystansach. Projekt Google Tango® to kolejny przykład czujników RGB-D. Chociaż nie pojawiły 

się konsumenckie zastosowania takich czujników, czujniki RGB-D wywarły duży wpływ na robotykę. W 

tym rozdziale omówiono główne klasy algorytmów i reprezentacji wiedzy do określania zasięgu obiektu 

lub powierzchni. Zaczyna się od pasywnych par stereo wizyjnych, po których następuje aktywna 

ultradźwięki. Chociaż ultradźwięki są rzadko używane ze względu na ich znaczące wady, które zostaną 

omówione w dalszej części tej części, doprowadziły one do reprezentacji wiedzy o siatce zajętości i 

wykorzystania rozumowania dowodowego do budowania pewności na podstawie zaszumionych 

odczytów. Ta spuścizna przetrwała do dziś. Wizja komputerowa poszukiwała mniej skomplikowanych 

obliczeniowo alternatyw dla par stereo, w szczególności głębi z algorytmów X. Inną próbą niedrogiego 

aktywnego wykrywania były lekkie paski, które rzucają światło na scenę i wywnioskują głębię na 

podstawie zniekształcenia w linii prostej. Lidar nas najbardziej skuteczny i dokładny czujnik do 

bezpośredniego pomiaru zakresu, ale pozostaje najdroższy. Kamery RGB-D to przeformułowanie 

jasnych pasków. Zarówno kamery lidarowe, jak i RGB-D generują niezwykle gęste zestawy danych, 

które stanowią wyzwanie dla złożoności obliczeniowej; te zestawy danych są reprezentowane jako 

chmury punktów, które wymagają dodatkowego przetwarzania w celu zarejestrowania z innymi 

czujnikami i wyodrębnienia powierzchni. 

Stereo 

STEREOPSIS 

PARA STEREO 

Ludzie wydobywają głębię ze wzroku. W większości przypadków, choć nie zawsze, percepcja głębi 

wynika z posiadania dwojga oczu i zdolności do triangulacji, jak pokazano na rycinie  



 

, znanej również jako stereopsja. Korzystanie z dwóch kamer w celu wyodrębnienia danych o zasięgu 

jest często określane jako zakres od stereo, rozbieżności stereo, widzenia obuocznego lub po prostu 

"stereofoniczny." Jednym ze sposobów na wydobycie głębi jest próba nałożenia kamery na każde oko, 

jak na rysunku a. Każda kamera znajduje ten sam punkt na każdym obrazie, obraca się do środka tego 

punktu na obrazie, a następnie mierzony jest kąt względny. Kamery są znane jako para stereo.  

KORESPONDENCJA 

ZAINTERESOWANY OPERATOR 

Ta metoda ma dwa wyzwania. Po pierwsze, trudno jest zaprojektować i zbudować mechanizm, który 

może precyzyjnie poruszać się, aby zbiegać się w punktach. (Jeszcze trudniej jest zaprojektować i 

zbudować niedrogi mechanizm wergencji). Drugie wyzwanie jest jeszcze bardziej fundamentalne i 

rodzi pytanie: Skąd robot wie, że na obu obrazach patrzy w ten sam punkt? Wyzwanie to jest określane 

jako problem korespondencji, ponieważ zadaniem jest znalezienie punktu na jednym obrazie, który 

odpowiada punktowi na drugim obrazie. Typowym podejściem jest identyfikacja „interesujących” lub 

potencjalnie wyjątkowo cennych pikseli na obrazie, takich jak bardzo jasne lub ciemne punkty lub 

krawędzie. Algorytm, który wybiera interesujące piksele, nazywa się operatorem zainteresowań. 

Ponieważ nawet najmniejsze zmiany w oświetleniu mają wpływ na obraz, nie ma gwarancji, że oba 

obrazy, nawet uzyskane dokładnie w tym samym czasie z dwóch kamer, „widzą” te same wartości dla 

odpowiednich pikseli. Dlatego algorytmy operatora zainteresowania zwykle zwracają listę 

interesujących pikseli, a nie tylko jeden, a algorytm dopasowujący próbuje znaleźć najlepszą zgodność 

między nimi wszystkimi. Po ustaleniu punktów zainteresowania, pozostałe piksele muszą być 

oznaczone głębokością w stosunku do tych punktów.  

OBRAZY REKTYFIKOWANE 

RÓŻNICA 

Na szczęście nie jest konieczne posiadanie mechanicznego systemu wergencyjnego. Zamiast tego, 

kamery mogą być montowane w miejscu z osiami optycznymi równoległymi do siebie i prostopadłymi 



do mocowania, tworząc obrazy rektyfikowane.55 Ten typ tradycyjnej „głowy” stereo pokazano na 

rysunku . 

 

Przestrzeń między osiami dwóch kamer nazywana jest linią bazową. Odległość w miejscu 

interesującego punktu między obrazami nazywana jest rozbieżnością; odległość punktu od kamer jest 

odwrotnie proporcjonalna do dysproporcji.  

LINIE EPIPOLARNE 

Podczas gdy obrazy rektyfikowane eliminują potrzebę stosowania drogich mechanicznych systemów 

wergencyjnych, nie rozwiązują problemu korespondencji. Jeśli kamery są dokładnie wyrównane, jeden 

wiersz na lewym obrazie będzie odpowiadał wierszowi na prawym obrazie. Mówi się, że te rzędy są 

liniami epipolarnymi lub rzutami na płaszczyznę epipolarną. Ilekroć robot znajdzie interesujący punkt 

na jednym obrazie, musi brać pod uwagę tylko piksele wzdłuż epipolarnej linii na drugim obrazie. To 

ogromne oszczędności obliczeniowe. Działa to jednak tylko wtedy, gdy kamery są idealnie dopasowane 

optycznie i pozostają w jednej linii. W praktyce roboty poruszają się, podskakują i cierpią z powodu 

dryftów wyrównania, a kamery mogą mieć pewne wady optyki. Wyrównanie może być okresowo 

kompensowane w oprogramowaniu poprzez proces kalibracji kamery, w którym robot jest 

prezentowany ze standardem, a następnie tworzy tabelę lub funkcję kalibracji. W rezultacie wielu 

badaczy zwraca się do jednostek, które zawierają parę stereofoniczną w jednym stałym przypadku, w 

którym wyrównanie nie może zostać zmienione.  Pierwszym robotem, który z powodzeniem 

wykorzystał widzenie stereo, był Wózek Stanforda Hansa Moraveca. Moravec pracował nad wózkiem 

podczas studiów podyplomowych w Stanford w latach 1973-1980. Dłuższe linie bazowe są zwykle 

bardziej dokładne, ponieważ niewielki błąd pomiaru ma mniejszy wpływ, ale mniejsze linie bazowe 

mają mniejszy „obszar” i w efekcie zajmują mniej miejsca. Ten sam punkt na obu obrazach wciąż musi 

zostać zidentyfikowany.  

ZAKRES OBRAZU 

MAPA GŁĘBOKOŚCI 

Rysunek  



 

przedstawia uproszczony przebieg operacji przy wyodrębnianiu zakresu z pary obrazów. Proces 

rozpoczyna się od dwóch obrazów, pary lewy-prawy, i prowadzi do trzeciego obrazu zwanego obrazem 

zasięgu lub mapą głębi. Para lewa-prawa może być w skali szarości lub w kolorze, ale mapa głębi jest 

mapą w skali szarości, w której intensywność jest proporcjonalna do odległości obiektu od kamer. 

Główną wadą wydobywania informacji o zasięgu z wizji jest to, że algorytmy są zwykle złożone 

obliczeniowo. Algorytmy dopasowywania stereo są zwykle wykonywane w kolejności O(n 2m2). 

Oznacza to, że obraz o rozmiarze 640 na 480 przyjmuje do przetworzenia rzędu 9 × 1010 instrukcji, 

podczas gdy liczba instrukcji wymaganych do segmentacji koloru jest rzędu O(nm) lub 3 × 105. Nawet 

przy zaawansowaniu mikroprocesorów, obliczenie mapy zakresu stereo może zająć kilka minut. 

Głębokość od X 

Widzenie komputerowe od dawna wykorzystuje proste wskazówki dotyczące głębokości i orientacji 

powierzchni. Te wskazówki obejmują lokalizację cieni lub cieni, ogniskową, przy której obiektyw 

autofokusa zbiega się na obiekcie oraz zmiany tekstury. Wskazówki są często określane jako „głębia z 

cieniowania”, „głębia z ostrości”, „głębia z tekstury” itd., co prowadzi do przydomka „głębia z X”. Polly 

jest przykładem robota, który potrafi obliczyć głębokość na podstawie tekstury  Służył jako 

autonomiczny przewodnik wycieczek w MIT AI Laboratory i Brown University na początku lat 90-tych. 

W tamtych czasach przetwarzanie obrazu było powolne i kosztowne, co było całkowicie sprzeczne z 

wysokimi częstotliwościami aktualizacji potrzebnymi do nawigacji przez reaktywny robot mobilny. 

Postrzeganie zachowania polegającego na unikaniu przeszkód opierało się na sprytnej afordancji: 

teksturze. Korytarze AI Lab były w całości pokryte tą samą wykładziną. „Kolor” dywanu na zdjęciu miał 

tendencję do zmiany pod wpływem oświetlenia, ale ogólna tekstura lub „ziarno” nie. W tym przypadku 

teksturę mierzono jako krawędzie na jednostkę powierzchni.  



MAPA GŁĘBOKOŚCI PROMIENIOWEJ 

Robot podzielił pole widzenia na kąty lub sektory, tworząc radialną mapę głębi lub odpowiednik 

wykresu biegunowego. Każdy sektor, który wyprodukował miarę tekstury zbliżoną do tekstury dywanu, 

był traktowany jako pusty. Gdyby osoba stała na dywanie, ta plama miałaby inną teksturę, a robot 

oznaczałby obszar jako zajęty. Chociaż ta metodologia miała pewne problemy – na przykład silne cienie 

na podłodze tworzyły „zajęte” obszary – była szybka i elegancka.  

Sonar lub ultradźwięki 

Sonar odnosi się do każdego systemu wykorzystującego dźwięk do zakresu pomiarowego. Sonary do 

różnych zastosowań działają na różnych częstotliwościach; na przykład sonar do pojazdów 

podwodnych używałby częstotliwości odpowiedniej do poruszania się po wodzie, podczas gdy pojazd 

naziemny używałby częstotliwości bardziej odpowiedniej do podróżowania w powietrzu. Sonary do 

pojazdów naziemnych wykorzystują częstotliwość ultradźwiękową, tuż na granicy ludzkiego słuchu. W 

rezultacie terminy „sonar” i „ultradźwięki” są używane zamiennie przy omawianiu wydobywania 

zasięgu z energii akustycznej.  

CZAS LOTU 

Ultradźwięki to aktywne czujniki, które emitują dźwięk i mierzą czas potrzebny na odbicie dźwięku. 

Czas lotu (czas od emisji do odbicia) wraz z prędkością dźwięku w tym środowisku (pamiętajmy, że 

nawet powietrze zmienia gęstość wraz z wysokością) jest wystarczający do obliczenia zasięgu obiektu.  

WYKRES BIEGUNOWY 

Ultradźwięki były niezwykle powszechne w latach 80. i 90. z kilku powodów. Ich ewolucja zbiegła się z 

powstaniem paradygmatu reaktywnego. W połowie lat 80. Hans Moravec wykonał imponującą 

nawigację robotem z pierścieniem sonarów. Konfiguracja pierścienia dawała pokrycie 360° jako wykres 

biegunowy. Ten pierścień został opracowany przez jednego z pierwszych producentów robotów 

mobilnych, firmę Denning Robotics. Od tego czasu pierścienie sonaru są często nazywane 

„pierścieniami Denninga”, niezależnie od producenta. Oprócz zapewniania bezpośrednich pomiarów 

zasięgu, przetworniki sonaru w pierścieniach były tanie, szybkie i miały wspaniały zasięg. Na początku 

lat 80. firma Polaroid Corporation opracowała małe, niedrogie sonary do użytku jako dalmierze kamer. 

Większa wersja, przetwornik ultradźwiękowy klasy laboratoryjnej Polaroid, kosztuje rzędu 30 USD i 

może mierzyć zakresy od 1 do 25 stóp z calową rozdzielczością w polu widzenia 30°. Ponadto czas 

pomiaru był rzędu sekund w stosunku do godzin w przypadku widzenia komputerowego. Ultradźwięki 

stały się czujnikiem wybieranym przez roboty oparte na zachowaniu. Przetwornik ma wielkość i 

grubość monety jednodolarowej i składa się z cienkiej metalowej membrany. Bardzo silny impuls 

elektryczny przechodzący przez przetwornik generuje kształt fali, powodując, że membrana 

przetwornika wytwarza dźwięk. Dźwięk jest słyszalny jako cichy trzask, jak krab otwierający i 

zamykający szczypce. W międzyczasie ustawiony jest zegar i membrana staje się nieruchoma. Odbity 

dźwięk lub echo wibruje membranę. Wibracje są wzmacniane, a następnie ograniczane przez siłę 

sygnału zwrotnego; jeśli odbierany jest zbyt mało dźwięku, czujnik przyjmuje, że dźwięk jest szumem i 

ignoruje go. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny, aby osiągnąć próg, zegar zostaje wyzwolony, dając 

czas lotu. Ustalenie, czy dane sonaru z określonego środowiska będą przydatne, wymaga zrozumienia, 

w jaki sposób fala dźwiękowa jest generowana przez przetwornik. W rzeczywistości wiązka dźwiękowa 

wytwarza wiele wtórnych fal dźwiękowych wokół przetwornika, które przed rozproszeniem oddziałują 

na różne obszary przestrzeni. Wtórne fale dźwiękowe nazywane są płatami bocznymi. Większość 

systemów robotów zakłada, że dźwięk z głównego lub środkowego płata jest wyłącznie odpowiedzialny 

za pomiar zasięgu. Szerokość głównego płata jest często modelowana jako 30° szerokości z odległości 



około pięciu metrów. Jednak w praktyce roboty reaktywne muszą reagować na przeszkody w zakresie 

od 0,3 do 3 metrów. W rezultacie wiele algorytmów traktuje płat jako szeroki od 8° do 15°, w zależności 

od tego, jak wiarygodne są odczyty zakresu w określonym środowisku. W rozdziale 15 bardziej 

szczegółowo omówimy niezawodność odczytów zakresu. Siła głównego płata w środowisku określa 

maksymalny zasięg, jaki sonar może wydobyć z niezawodności. W idealnych pomieszczeniach 

zamkniętych sonar może zwracać zasięg do 25 stóp, podczas gdy na zewnątrz ten sam sonar może 

dotrzeć do nie więcej niż osiem stóp z dowolną powtarzalnością. Górna granica odczytu zakresu zależy 

od czujnika i otoczenia; dolna granica nie. Przetworniki ultradźwiękowe mają „czas martwy” 

bezpośrednio po emisji, podczas gdy wibracje membrany zanikają. Czas zanikania przekłada się na 

niezdolność do wykrywania obiektów w promieniu 11 cali, ponieważ pomiary wykonane w tym okresie 

są niewiarygodne, ponieważ membrana mogła nie przestać dzwonić. Niezależnie od maksymalnego 

dozwolonego powrotu zasięgu (tj. czy program ignoruje odczyty większe niż trzy metry?) i szerokości 

płata, większość programów komputerowych dzieli obszar objęty sonarem na trzy regiony pokazane 

na rysunku .  

 

Region I jest powiązany z odczytem zasięgu. Jest to łuk, ponieważ obiekt, który zwrócił dźwięk, może 

znajdować się w dowolnym miejscu wiązki. Łuk ma szerokość, ponieważ występują pewne błędy 

rozdzielczości i pomiaru; szerokość Regionu I to tolerancja. Region II to obszar, który jest pusty. Gdyby 

ten obszar nie był pusty, odczyt zasięgu byłby krótszy. Region III to obszar, który teoretycznie jest 

objęty wiązką sonaru, ale nie wiadomo, czy jest zajęty, czy pusty, ponieważ znajduje się w cieniu tego, 

co znajdowało się w regionie I. Region IV znajduje się poza wiązką i nie jest interesujący.  

ODBICIE LUSTRZANE 

Choć są niedrogie, szybkie i mają duży zasięg działania, ultradźwięki mają wiele mankamentów i 

ograniczeń, o których konstruktor powinien wiedzieć. Czujniki ultradźwiękowe opierają się na odbiciu, 

dlatego są podatne na odbicia zwierciadlane. Odbicie zwierciadlane występuje, gdy kształt fali uderza 

w powierzchnię pod ostrym kątem, a fala odbija się od przetwornika. W idealnym przypadku wszystkie 

obiekty powinny mieć płaską powierzchnię prostopadłą do przetwornika, ale oczywiście rzadko się to 



zdarza. Co gorsza, odbity sygnał może odbijać się od drugiego obiektu i tak dalej, aż przez przypadek 

zwrócą one część energii przetwornikowi. W takim przypadku czas lotu nie będzie odpowiadał 

prawdziwemu względnemu zakresowi. 

SKRÓT PERSPEKTYWICZNY 

Nawet pod bardzo ostrymi kątami powierzchnia jest zwykle wystarczająco szorstka, aby odesłać pewną 

ilość energii dźwięku. Wyjątkiem jest szkło, które powoduje poważne odbicia zwierciadlane, co jest 

powszechnym problemem w szpitalach i biurach, w których działają roboty. Na szczęście część energii 

może nie zostać rozproszona i często jest wystarczająco silna, aby przejść przez progowanie w 

obwodzie przetwornika. Może jednak pojawić się nowy problem – skróty perspektywiczne. Przypomnij 

sobie, że sonar ma pole 30° poglądU. Oznacza to, że dźwięk nadawany jest w stożku o szerokości 30°. 

Jeśli powierzchnia odbijająca nie jest prostopadła do przetwornika, jedna strona stożka dotrze do 

obiektu pierwsza i najpierw zwróci zasięg. Większość oprogramowania zakłada, że zwrócony odczyt 

znajduje się wzdłuż osi fali dźwiękowej. Jeśli oprogramowanie korzysta z odczytu (który w 

rzeczywistości jest odczytem dla 15°), robot zareaguje na błędne dane. Nie ma rozwiązania tego 

problemu. 

PRZESŁUCH 

Odbicie zwierciadlane jest nie tylko istotnym źródłem błędnych odczytów, ale może wprowadzić nowy 

rodzaj błędu w pierścieniach sonarów lub tablicach. Rozważ pierścień z wielu sonarów o zasięgu 360° 

wokół robota. Załóżmy, że sonary strzelają (wydają dźwięk) mniej więcej w tym samym czasie. Mimo 

że każdy z nich obejmuje inny obszar wokół robota, niektóre zwierciadlanie odbite dźwięki z sonaru 

mogą zostać odebrane przez zupełnie inny sonar. Echosonda odbiorcza nie jest w stanie odróżnić 

dźwięku generowanego przez siebie od dźwięku generowanego przez jego rówieśników. Ten błędny 

odczyt nazywa się przesłuchem, ponieważ fale dźwiękowe się krzyżują. Większość zrobotyzowanych 

systemów uruchamia odpalanie sonarów naprzemiennie, na przykład w pierścieniu Denninga z 16 

sonarami; jednocześnie wystrzeliwują cztery sonary, po jednym z każdej ćwiartki pierścienia. Pomaga 

to w przesłuchaniu, ale nie jest to kompletne ani niezawodne rozwiązanie. Jeśli można zmienić 

częstotliwość dźwięku sonaru i szybkość strzelania (co na ogół nie ma miejsca), można zastosować 

wyrafinowane techniki aliasingu.  

Jeden z badaczy, Monet Soldo, opowiada historię opracowania reaktywnego robota mobilnego dla 

firmy IBM T.J. Laboratoria Watson pod koniec lat 80-tych. Robot używał sonaru jako swoich głównych 

czujników, a Soldo miał zapisane zachowania, aby skutecznie prowadzić robota przez drzwi, pokoje i 

korytarze z rozsądną prędkością. Nadszedł dzień wielkiej demonstracji, która miała się odbyć nie na 

korytarzach laboratorium, ale w recepcji. Robot z powodzeniem wyszedł z laboratorium, wzdłuż 

korytarzy, a następnie wpadł w szał, gdy dotarł do atrium. Soldo uruchomił się ponownie i spróbował 

ponownie, ale uzyskał ten sam wynik. Po wielu dniach prób debugowania kodu, zdała sobie sprawę, że 

to nie problem z kodem, to problem środowiskowy: większość recepcji w atrium składała się ze 

szklanych ścianek działowych. Odbicie lustrzane i przesłuchy powodowały halucynacje robota, choć za 

każdym razem w inny sposób. Miałem podobny problem z robotem szaleńczym, gdy mój robot oparty 

na sonarze zaczął nawigować w środowisku biurowym. W takim środowisku oczekiwano robota do 

poruszania się pomiędzy boksami biurowymi oddzielonymi przegrodami. Przegrody przykryto tkaniną, 

aby wytłumić odgłosy robotników. Niestety płótno pochłaniało również dźwięk z sonarów! Te historie 

podkreślają potrzebę rozważenia środowiska pracy czujnika i jego wpływu na sygnał. Wpływ 

problemów z odbiciami zwierciadlanymi i rozmowami krzyżowymi staje się łatwiejszy do zauważenia 

dzięki wykresom zwrotów sonaru nałożonym na obwód obszaru, w którym zostały one zrobione, patrz 

rysunek  



 

Niektóre ściany są niewidoczne; inni są zbyt blisko. Odczyty czujnika są wysoce niepewne iw rezultacie 

są obecnie obsługiwane przy użyciu metod probabilistycznych, które zostaną omówione w rozdziale 

14. Stożek 30° również stwarza problemy z rozdzielczością. Chociaż sonary często mają doskonałą 

rozdzielczość w głębi, mogą to osiągnąć tylko na duże odległości, jeśli obiekt jest wystarczająco duży, 

aby odesłać znaczną część fali dźwiękowej. Im dalej obiekt znajduje się od robota, tym większy musi 

być obiekt. Większość krzeseł biurkowych i blatów nie ma prawie żadnej powierzchni dla czujnika, więc 

robot często nie zauważa ich obecności i wpada na nie. W praktyce do fałszywych odczytów sonaru 

prowadzi inny problem: moc. Wytworzenie fali dźwiękowej wymaga znacznego impulsu energii. Jeśli 

robot pracuje na niskich poziomach mocy, prawidłowy przebieg nie zostanie wygenerowany, a sygnał 

zwrotny będzie bezwartościowy. Jedną z metod eliminacji fałszywych odczytów, niezależnie od 

przyczyny, jest pobranie średniej z trzech odczytów (bieżący odczyt plus ostatnie dwa) z każdego 

czujnika. Ta metoda jest dość powszechna w przypadku robotów czysto reaktywnych, ale jest to proces 

ad hoc. Jak zobaczymy w dalszych rozdziałach, inne podejścia traktują odczytanie jako niepewne i 

stosują formalne techniki wnioskowania dowodowego w celu udoskonalenia odczytania. Te techniki 

niepewności są stosowane przez architektury działające zgodnie z paradygmatem hybrydowym 

Jasne paski 

Jasne paski, jasne paski lub detektory światła strukturalnego działają, wyświetlając kolorową linię (lub 

pasek), siatkę lub wzór kropek na otoczenie. Następnie zwykła kamera wizyjna obserwuje 

zniekształcenie wzoru na obrazie. Obecne kamery RGB-D są oparte na paskach świetlnych, ale zamiast 

widocznych linii systemy kamer wyświetlają losowe kropki światła podczerwonego, które nie są 

widoczne dla ludzkiego oka.  

PRZESZKODA NEGATYWNA 

Uproszczony przykład działania jasnego malowania pokazano na rysunku 



 

Na rysunku a paskowacz wyświetla cztery linie. Linie powinny występować w określonych, 

równomiernie rozmieszczonych rzędach na obrazie z kamery, jeśli powierzchnia jest płaska. Jeśli 

powierzchnia nie jest płaska, jak pokazano na rysunku b, linie będą miały przerwy lub nieciągłości. 

Algorytm wizyjny może szybko przeskanować każdy z wyznaczonych wierszy, aby sprawdzić, czy 

rzutowana linia jest ciągła, czy nie. Lokalizacja przerw w linii daje informację o wielkości przeszkody. 

Algorytm wizyjny może również patrzeć na lokalizację, w której pojawiają się przemieszczone 

segmenty linii, ponieważ odległość we współrzędnych obrazu jest proporcjonalna do głębokości 

obiektu. Względne położenie linii wskazuje, czy obiekt znajduje się nad płaszczyzną podłoża 

(przeszkoda), czy poniżej (dziura lub przeszkoda ujemna). Im więcej linii lub drobniejszej siatki, tym 

więcej informacji o głębokości. Z wielu powodów jasne paski są tańsze niż dalmierze laserowe. Po 

pierwsze, ponieważ wytwarzają linię lub wzór do zmierzenia, drogie detektory czasu wyłączenia są 

niepotrzebne. Wykrywanie odbywa się przez kamerę. Po drugie, wytworzenie grubej linii, którą może 

wykryć kamera, nie wymaga lasera. Zamiast tego można to zrobić za pomocą światła strukturalnego, 

metody optycznej, która pozwala „zwykłemu” światłu naśladować pożądane właściwości światła 

laserowego. Wreszcie jasne paski tworzą dość szorstki wzór; nie wyświetlają linii ani siatki na każdym 

pikselu obrazu. Oznacza to, że malowarka jest mniej wymagająca, a zatem tańsza w budowie. Jasne 

paski były popularne pod koniec lat 80. i na początku lat 90., a laboratoria, takie jak Laboratorium 

Robotyki Ogólnej, Automatyki, Wyczuwania i Percepcji Uniwersytetu Pensylwanii (GRASP Lab) pod 

kierownictwem Ruzeny Bajcsy, dały doskonałe wyniki w wyodrębnianiu informacji 3D. Jednak wysiłki 

te koncentrowały się na wykorzystaniu mapy głębi do rozpoznawania obiektu w warunkach 

laboratoryjnych. Wyniki nie przeniosły się szczególnie dobrze na roboty mobilne w mniej korzystnych 

warunkach. Roboty reaktywne nie zajmują się rozpoznawaniem, więc wiele algorytmów nie było 

szczególnie użytecznych lub nie było w stanie zapewnić szybkiej, odruchowej odpowiedzi. Ponadto w 



otwartym świecie obiekty były często tego samego koloru co emitowane światło lub wystarczająco 

blisko niego, aby zmylić system wizyjny. Ilość i kierunek oświetlenia mogą również zmylić malowarkę, 

ponieważ jasno oświetlone pomieszczenia utrudniają mu dostrzeżenie jasnego światła laserowego lub 

strukturalnego. Łazik Sojourner Mars wykorzystywał system świetlny do omijania przeszkód. System 

wyświetlał pięć linii przed pojazdem198. Działało to dobrze, ponieważ Mars ma niewielkie 

zróżnicowanie kolorów i światła. Co ciekawe, urządzenie do pasowania światła używało jednego 

członka pary stereo, ale w przeciwieństwie do Marsokhod, Sojourner nie używał stereo do nawigacji. 

Zamiast tego robot okresowo zabierał parę stereo do rekonstrukcji i tworzenia map na Ziemi. 

LIDAR 

Ultradźwięki wprowadzają energię akustyczną do otoczenia i mierzą czas przelotu sygnału do powrotu. 

Ta sama zasada może być używana z laserami; emitowana jest wiązka laserowa i mierzony jest 

współczynnik odbicia. W przeciwieństwie do wiązki sonaru, która ma bardzo szerokie pole widzenia 

(prawie 30°), laser wytwarza prawie nieskończenie małe pole widzenia. Jeśli laser jest skierowany w 

skanie, podobnie jak skan rastrowy na CRT, urządzenie może pokryć rozsądny obszar i wytworzyć 

obraz, gdzie funkcja obrazu generuje wartości głębi. Urządzenia wykorzystujące lasery do tworzenia 

mapy głębi lub obrazu są często nazywane radarem laserowym, ladarem lub lidarem. Mogą generować 

nawet milion pikseli zasięgu na sekundę, z zasięgiem 30 metrów i dokładnością kilku milimetrów. 

Mechaniczny komponent skanujący sprawia, że lidary są bardzo drogie, rzędu od 30 000 do 100 000 

USD. Tańszym rozwiązaniem do nawigacji jest stworzenie planarnego dalmierza laserowego.  

SEGMENTACJA ZAKRESU 

Lidar tworzy dwa obrazy: intensywność i zasięg. Rysunek  

 

przedstawia obrazy wykonane przez kamerę laserową Odetics (LADAR). Mapa intensywności jest 

zasadniczo czarno-białą fotografią, która mierzy intensywność światła odbitego lub pochłoniętego 

przez obiekty na scenie. Odpowiada to temu, jak ludzie postrzegają tę scenę. Funkcja obrazu dla obrazu 

zakresu reprezentuje głębię z kamery. Piksele, które są czarne lub mają wartość 0, są bliżej kamery 

zakresu niż białe piksele. Płaska podłoga zwykle pojawia się jako promieniujący zestaw półokręgów 

przechodzących od czerni (blisko) do bieli (daleko). Trygonometria jest następnie używana do 

obliczenia, że okręgi reprezentują płaską powierzchnię. Proces ten nazywa się segmentacją zakresu i 

może być dość trudno zrekonstruować powierzchnie na podstawie danych. W praktyce lidary mają 

pewne problemy. Rysunek pokazuje obszar na obrazie zakresu, który jest całkowicie czarny lub bardzo 

blisko. Ale jak widać na obrazie intensywności, obszar ten jest w rzeczywistości daleko. Podobnie 

czarna listwa pomiędzy ścianą a podłogą wydaje się być bardzo odległa na obrazie zakresu. Błędy 

wynikały z warunków poza zasięgiem, absorpcji światła (zwróconego za mało światła) lub z optycznego 



odpowiednika odbicia zwierciadlanego (światło padające na rogi jest odbijane od odbiornika). Planarny 

dalmierz laserowy, emituje płaszczyznę światła laserowego. Zapewnia to cienki poziomy wycinek 

przestrzeni i tworzy zasadniczo wykres biegunowy o wysokiej rozdzielczości. Roboty początkowo były 

wyposażone w laser SICK montowany równolegle do podłogi. Było to przydatne do omijania przeszkód 

(o ile przeszkoda była wystarczająco wysoka, aby złamać płaszczyznę rzutowaną przez laser), ale nie 

była szczególnie pomocna przy wydobywaniu informacji 3D. Podobnie jak w przypadku sonarów, 

roboty narażone były na dekapitację przez przeszkody, takie jak stoły, które nie pojawiały się w polu 

widzenia czujnika zasięgu, ale które mogłyby uderzyć w uchwyt lub antenę czujnika. Aby rozwiązać ten 

problem, naukowcy zaczęli ostatnio montować planarne dalmierze laserowe pod niewielkim kątem do 

góry. Gdy robot porusza się do przodu, ma inny widok na nadchodzące przeszkody. W niektórych 

przypadkach naukowcy zamontowali dwa dalmierze laserowe, jeden lekko przechylony w górę, a drugi 

lekko w dół, aby zapewnić pokrycie nadwieszonych i negatywnych przeszkód. 

KAMERA RGB-D 

Kamery RGB-D to połączenie systemu pasków światła podczerwonego (z wyjątkiem pasów światła, 

które są wyświetlane losowo w kropki) ze zwykłą kamerą światła widzialnego RGB. Są one czasami 

nazywane kamerami RGB+D lub po prostu RGBD. Kamery RGB-D wyświetlają światło podczerwone 

odczytywane przez kamerę dostrojoną do częstotliwości światła podczerwonego. Kropki IR są 

niewidoczne dla ludzkiego oka. W ten sposób obok kamery na podczerwień można zamontować 

oddzielną kamerę RGB, aby zobaczyć tę samą scenę bez punktów i uczynić ją widoczną dla ludzkiego 

oka. Niedrogie kamery Microsoft Kinect i ASUS Xtion wykorzystują zasadniczo tę samą technologię w 

grach wideo i zostały natychmiast zaadoptowane do użytku przez robotyków. Jednak, jak zauważyli 

Suarez i Murphy,201 kamery RGB-D nie są wystarczające dla ogólnej robotyki z trzech powodów. Po 

pierwsze, kamery RGB-D są zazwyczaj zoptymalizowane pod kątem rynku gier wideo, w którym kamera 

jest nieruchoma w pomieszczeniu, a gracz dostosowuje oświetlenie w pomieszczeniu i obraca system 

kamer, aż do uzyskania spójnych wyników. W robotach mobilnych robot może poruszać się po 

obszarach, w których panują znacznie inne warunki oświetleniowe niż w pomieszczeniu rekreacyjnym. 

Jasne światło i bezpośrednie światło słoneczne rozmywają projekcję IR. Po drugie, światło 

podczerwone jest aktywnym czujnikiem. W ten sposób obiekty o powierzchniach odbijających lub 

ostrych krawędziach i powierzchniach kątowych, które tworzą odbicie zwierciadlane, powodują, że 

obraz w podczerwieni jest zaszumiony. Po trzecie, kamery RGB-D są dostrojone pod kątem projekcji i 

odbioru w określonych zakresach. W przypadku sensora Kinect zasięg ten wynosi od 1,2 m do 3,5 m. 

Jeśli robot musi dostrzec głębokość bliżej niż 1,2 m lub dalej niż 3,5 m, sensor Kinect nie będzie 

przydatny. 

CHMURA PUNKTÓW 

Chmury punktów są reprezentacją wiedzy o zasięgu do powierzchni. Chmura to zbiór punktów, zwykle 

tysięcy punktów. Chmura może być tablicą lub listą punktów. Każdy punkt ma albo współrzędną (x, y, 

z), zwaną wierzchołkiem, reprezentującą odległość między czujnikiem a powierzchnią obiektu lub 

wektor (kierunek, odległość). Sam punkt w rzeczywistości reprezentuje objętość przestrzeni, podobnie 

jak sygnał zwrotny sonaru, ale rozdzielczość jest na ogół o kilka rzędów wielkości wyższa niż ta, którą 

wytwarza czujnik ultradźwiękowy. Punkt może mieć również wartość, taką jak nasycenie światła, co 

może dać obraz podobny do czarno-białej fotografii. Chociaż chmura punktów technicznie odnosi się 

do zbierania punktów, termin ten przywołuje powiązane algorytmy i style wizualizacji do pracy z 

punktami. Chmury punktów są zwykle generowane przez czujniki aktywne, czujniki zasięgu lidarowego 

lub czujniki światła strukturalnego. Czujniki o aktywnym zasięgu, takie jak modele wyprodukowane 

przez SICK, Velodyne i Hokoyu emitują wiązkę laserową, a następnie rejestrują czas, w którym wiązka 

odbija się od powierzchni i powraca. Czujniki skanują albo w płaszczyźnie dwuwymiarowej, jak kartka 



papieru, albo skanują w trzech wymiarach. Skanowanie w trzech wymiarach jest droższe, ponieważ 

jest znacznie bardziej skomplikowane optycznie i elektromechanicznie. Czujniki SICK zostały pierwotnie 

opracowane do pomiarów precyzyjnych, w których wystarcza 2D. Inne skanery 2D, czasami nazywane 

planarnymi dalmierzami laserowymi, takie jak Hokoyu, są ograniczone do 2D, aby obniżyć koszty. 

Czujniki światła strukturalnego zwykle emitują światło w paśmie częstotliwości bliskiej podczerwieni, 

które jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Najbardziej znanym sensorem strukturalnego zasięgu światła 

jest Microsoft Kinect. Punkty mogą być generowane systematycznie, tak jak skan rastrowy, który 

tworzy tablicę tysięcy lub milionów punktów, lub czujnik może losowo wykrywać region w celu 

zmniejszenia liczby punktów na każdym skanie. Pierwotnie termin chmura punktów sugerował 

znacznie większą gęstość punktów niż te generowane z widzenia stereoskopowego — tak dużą, że do 

efektywnej pracy z dużą liczbą punktów potrzebna była inna klasa algorytmów. Niektóre algorytmy 

nawet nie próbują wykorzystać wszystkich punktów, ale zamiast tego losowo próbkują punkty w 

chmurze, aby zmniejszyć czas potrzebny na obliczenia. Reprezentacja wiedzy dotycząca chmury 

punktów i powiązanych algorytmów do wydajnego przetwarzania punktów jest obecnie używana 

ogólnie. Piksele w obrazie głębi z geoprzestrzennych stereoskopowych obrazów satelitarnych lub 

metod fotogrametrycznych są obecnie uważane za chmury punktów, a nie macierze. 

ZMYSŁ 

Algorytmy pracy z chmurą punktów są często stosowane w procesie sekwencyjnym pokazanym na 

rysunku  

 

 

Wysiłek obliczeniowy wzrasta, gdy proces przechodzi od zdobywania punktów do próby grupowania 

punktów w odpowiednie powierzchnie, które odtwarzają środowisko. Pierwszym krokiem w tym 

procesie jest wykrycie przez czujnik otoczenia i wygenerowanie zestawu punktów. 

REJESTRACJA 

Po drugie, ten zestaw punktów musi być zarejestrowany z innymi zestawami punktów. Na przykład 

pomieszczenie może wymagać wielu skanów, a te widoki muszą zostać połączone, aby utworzyć jeden 



ujednolicony widok. Innym przykładem jest włączanie skanów w czasie, na przykład gdy robot porusza 

się w kierunku obiektu. Zwykle głównym elementem rejestracji jest przypisanie każdemu punktowi 

położenia x,y,z we współrzędnych bezwzględnych, ponieważ skan będzie raportowany we 

współrzędnych względnych lub egocentrycznych, które należy przekształcić we wspólny zestaw 

współrzędnych bezwzględnych. Rejestracja może również nałożyć obraz wizualny na chmurę punktów. 

Chmury punktów same w sobie są często tak gęste, że samo wyświetlanie punktów w różnych 

odległościach od robota fałszywym kolorem jest rozsądną wizualizacją głębokości. W przypadku 

pojedynczego obiektu lub rzadkiej sceny, punkty na powierzchni często znajdują się w tej samej 

odległości od punktu widzenia, a zatem mają ten sam kolor. Jednak w przypadku bardziej złożonych 

scen wizualizacja fałszywych kolorów wymaga od człowieka mentalnego podzielenia świata na 

powierzchnie. 

REKONSTRUKCJA 

Robot powiela wysiłek umysłowy w zamianie punktów na powierzchnie poprzez rekonstrukcję 

powierzchni. Zasadniczo punkty w chmurze są wierzchołkami płatów powierzchni. Jednym ze 

sposobów tworzenia powierzchni jest zastosowanie algorytmów siatki, takich jak triangulacja 

Delaunaya lub sześciany marszowe, które próbują przekształcić wierzchołki w siatkę wielokątów lub 

trójkątów reprezentujących powierzchnie w chmurze punktów. Innym podejściem jest zastosowanie 

algorytmów niejednorodnych racjonalnych splajnów bazowych (NURBS), które próbują łączyć 

wierzchołki za pomocą krzywych. Po przekształceniu chmury punktów dla regionu w powierzchnie 

można zastosować dalsze przetwarzanie. Powierzchnie mogą stać się częścią rekonstrukcji 3D 

środowiska i służyć do rozpoznawania obiektów lub planowania ścieżki w środowisku. Inne 

przetwarzanie obejmuje wyodrębnianie pozy dłoni lub ramienia do kontrolowania gry (lub robota). 

Studium przypadku: Hors d'Oeurves, Anyone? 

Zgłoszenie University of South Florida (USF) w 1999 roku w konkursie AAAI Mobile Robot Competition 

Hors d'Oeurves, Anyone? Wydarzenie zawiera studium przypadku wyboru czujników, konstruowania 

zachowań reaktywnych i wykorzystywania behawioralnej fuzji czujników. We wpisie wykorzystano 

dwa współpracujące roboty. Celem było rozszerzenie zakresu robotycznego wykrywania poprzez 

zastosowanie sześciu modalności wykrywania z 40 różnymi urządzeniami fizycznymi na jednym robocie 

i czterech modalności z 23 urządzeniami na drugim. 

Krok 1: Opisz zadanie. „Przystawki, Ktoś?” Wydarzenie wymagało w pełni autonomicznych robotów, 

aby krążyły po recepcji na konferencji AAAI z tacą z przekąskami, znajdowały i zbliżały się do ludzi, 

wchodziły z nimi w interakcję i uzupełniały tacę. Każdy robot był oceniany za pokrycie obszaru, 

zauważając, kiedy taca wymagała uzupełnienia, naturalnie wchodzić w interakcję z ludźmi, mieć 

wyraźną osobowość i rozpoznawać VIP-ów. W zgłoszeniu USF wykorzystano dwa roboty, Borg Shark i 

Puffer Fish, przebrane przez Departament Sztuki USF, aby przyciągnąć uwagę i zasugerować różne 

osobowości. Borg Shark był robotem-serwerem, który poruszał się po widowni, podążając wcześniej 

zaplanowaną trasą. Robot zatrzymywał się i podawał w regularnych odstępach czasu lub za każdym 

razem, gdy z tacy wyjmowano smakołyk. Używał syntezatora mowy do nadawania plików audio, 

zachęcając widzów do wyjęcia smakołyku z ust, ale nie miał możliwości usłyszenia i zrozumienia 

ludzkich poleceń w języku naturalnym. Aby wchodzić w bardziej naturalną interakcję z ludźmi, Borg 

Shark próbował utrzymywać kontakt wzrokowy z ludźmi. Jeśli zobaczył osobę, oszacował położenie we 

współrzędnych obrazu, gdzie znajdowała się kolorowa plakietka VIP-a w stosunku do twarzy osoby. 

Kiedy Borg Shark prawie skończył się jedzeniem, dzwoniła przez radio Ethernet do swojego robota-

pomocnika, Puffera Fisha. Ryba Rozdymkowa była nieruchoma w trybie uśpienia, wdychając i 

wydychając powietrze przez swoją nadmuchiwaną spódnicę i obracając aparaty, jakby unikając 



tłoczących się ludzi. Kiedy Puffer Fish się obudziła, udała się z pełną tacą jedzenia (umieszczoną na jej 

stojaku przez człowieka) na współrzędne podane jej przez Borg Shark. Szukała również 

charakterystycznego niebieskiego kostiumu Borga Sharka, używając zarówno liczenia martwych, jak i 

wyszukiwania wizualnego, aby przejść do celu. W odległości dwóch metrów od Borg Shark, Puffer Fish 

zatrzymywał się. Człowiek fizycznie zamieniłby się tacami, a następnie kopnął zderzaki, aby 

zasygnalizować, że transfer się skończył. Borg Shark wznowi swój cykl podawania, podczas gdy Puffer 

Fish wróci do swojej domowej stacji napełniania. Oba roboty miały omijać wszelkie przeszkody: stoły, 

krzesła, ludzi. Ponieważ ludzie mieli tendencję do otaczania robotów, uniemożliwiając pokrycie 

obszaru lub ponowne napełnianie, roboty miały różne reakcje. Borg Shark, który został 

zaprogramowany do bycia sprytnym, ogłosi, że nadchodzi i zacznie się poruszać. Rozdymkowata Ryba, 

o zrzędliwej, ponurej osobowości, głośno narzekała, głośno napompowując spódnicę, a następnie 

gwałtownie szarpnęła do przodu, zwykle powodując, że widzowie cofali się i dawali jej miejsce. 

Krok 2: Opisz roboty. Roboty użyte do wejścia to bazy Nomad 200 z niestandardowymi czujnikami. 

Oryginalne czujniki Borg Shark obejmowały parę kolorowych kamer zamontowanych na głowicy pan-

tilt, nadmiarowe pierścienie sonaru i laser planarny SICK,  

Czujniki dla Borg Shark. 

Typ : Modalność : Urządzenia 

exteroceptive: wizja: 2 kamery 

exteroceptive : laser : 1 planarny dalmierz 

exteroceptive : sonar : 15 ultradźwięków (górny), 15 ultradźwięków (dolny) 

exteroceptive: dotykowy: 1 przełącznik zderzaka; 

proprioceptywne : enkodery silnika : 3 napęd, sterowanie, sterowanie wieżyczką , 2 pan, sterowanie 

pochyleniem 

Czujniki dla Puffer Fish. 

Typ : Modalność : Urządzenia 

exteroceptive: wizja: 2 kamery 

exteroceptive: sonar: 15 ultradźwięków 

exteroceptive: dotykowy: 1 przełącznik zderzaka; 

proprioceptywne : enkodery silnika : 3 napęd, sterowanie, sterowanie wieżyczką , 2 pan, sterowanie 

pochyleniem 

Krok 3: Opisz środowisko. Otoczenie było areną centrum kongresowego ze zmiennym oświetleniem i 

wieloma ludźmi ubranymi swobodnie. Głównym wyzwaniem percepcyjnym robotów było 

utrzymywanie kontaktu wzrokowego z ludźmi i ustalenie, czy dana osoba jest VIP-em. Odznaki VIP-ów 

były oznaczone charakterystycznymi kolorowymi wstążkami, więc jeśli robot był pewien, że patrzy we 

właściwe miejsce, kolor dawałby VIP-owi. Jednak kolory wstążek były dość powszechne. Gdyby robot 

szukał wstążek mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, prawdopodobnie znalazłby w tłumie 

koszulkę w tym kolorze, ubraną w jaskrawe stroje turystyczne (konkurencja odbywała się w Orlando). 

Spowodowałoby to błędną identyfikację VIP, tracąc punkty. Innym podejściem było użycie sonarów do 

znalezienia osoby poprzez czytanie 



zasięg, kierując kamerę w tym kierunku i nachylając się pod kątem, pod którym będą znajdować się 

oczy osoby o średnim wzroście. Ten mechanizm skupienia uwagi może być również wykorzystany do 

sprawdzenia prawdopodobnej lokalizacji odznaki, jeśli jest to pożądane. Jednak z doświadczenia 

wiadomo było, że ludzie rzadko stoją wzdłuż akustycznej osi sonaru. Jeśli jedna osoba zostałaby 

podniesiona przez dwa sonary, robot szukałby przez 10 sekund w lewo od osoby, a następnie 10 sekund 

w prawo. Gdyby obecnych było wiele osób, robot wydawałby się jeszcze bardziej dysfunkcyjny, a 

mechanizm skupienia uwagi nie działałby poprawnie. Lepszym rozwiązaniem byłoby dla robotów 

wykrywanie osoby za pomocą wzroku. Zauważ, że wykrywanie to nie to samo, co rozpoznawanie. 

Wykrywanie oznacza, że robot jest w stanie zidentyfikować twarz, która reaguje. Rozpoznanie oznacza 

etykietowanie twarzy i możliwość jej późniejszego rozpoznania, co jest funkcją deliberatywną. Czy 

istnieje prosta afordancja wizualna twarzy? W rzeczywistości ludzka skóra, niezależnie od pochodzenia 

etnicznego, jest niezwykle podobna kolorystycznie do systemu wizyjnego. Gdy robot znajdzie kolorowy 

obszar o wielkości i kształcie głowy, będzie mógł bardziej niezawodnie znaleźć odznaki VIP. Inną szansą 

na afordancję była nawigacja Puffer Fish do Borg Shark. Chociaż rozdymkowate ryby otrzymałyby 

współrzędne Borg Shark, jest mało prawdopodobne, aby rozdymkowate mogły niezawodnie 

nawigować do Borg Shark, używając tylko martwego liczenia. Współrzędne prawdopodobnie były 

nieprawidłowe z powodu własnego dryfu Borg Shark w czasie. Wtedy Puffer Fish nagromadziłby 

martwy błąd w rachunkach, tym bardziej, gdyby musiał się zatrzymać, zacząć i unikać ludzi. Dlatego 

zdecydowano, że Ryba Rozdymkowa powinna szukać rekina Borga. Nakrycie głowy Borga Sharka 

zostało celowo duże i miało charakterystyczny niebieski kolor, aby zapewnić widoczność nad tłumem i 

zmniejszyć prawdopodobieństwo fiksacji rozdymki na czyjejś koszuli. 

Krok 4-7: Projektuj, testuj i udoskonalaj zachowania. Na wybór czujników do innych zachowań, takich 

jak usuwanie przysmaków, miała wpływ fizyczna lokalizacja czujników. Na przykład na platformie 

badawczej zamontowano laser SICK dla Borg Shark. Platforma badawcza, nominalnie górna część 

robota, znajdowała się na wysokości dłoni, co czyni ją logicznym miejscem do zamocowania tacy do 

przechowywania żywności. Było oczywiste, że laser może być użyty do monitorowania obszaru tacy na 

żywność. Inne zespoły próbowały różnych metod, takich jak posiadanie kolorowej tacy i liczenie 

widocznego obszaru tego koloru (więcej koloru oznacza mniej smakołyków na tacy). Innym podejściem 

było zbudowanie wagi i monitorowanie zmian wagi tacki. Kostiumy robotów wpłynęły pośrednio na 

zestaw czujników. W ramach nadania robotom osobowości każdy robot miał kostium. Ryba 

Rozdymkowa miała nadmuchiwaną spódnicę, która wydymała się, gdy robot był zatłoczony lub 

zdenerwowany. Zespół musiał przetestować empirycznie i zmodyfikować spódnicę, aby upewnić się, 

że nie będzie kolidować z odczytami sonaru. Początkowe zachowania dla Borg Shark podano w tabeli  

 

 

a Puffer Fish  w tabeli poniżej.  



 

Jak widać w tabelach, jedynym zachowaniem wykorzystującym jakąkolwiek formę fuzji czujników było 

przejście do celu w Puffer Fish, który miał dwie konkurujące ze sobą instancje celu powodujące 

rozszczepienie czujnika. Zachowanie vfh to zachowanie polegające na unikaniu przeszkód przy użyciu 

wykresów biegunowych pochodzących z modeli opisanych w rozdziale 15. Gdy zespół testował 

zachowania indywidualnie, zidentyfikowano problemy związane z zachowaniami typu znajdź twarz i 

usuwanie leczenia. Chociaż kolor był rozsądną afordancją dla twarzy, algorytm często zwracał fałszywe 

negatywy, brakujące twarze, chyba że znajdowały się w jasnym świetle. W międzyczasie laser czasami 

wydawał się odbijać od zębów kostiumu, generując również fałszywie dodatnie wyniki, i w ponad 75% 

przypadków laser chybił dłoni osoby, jeśli ruch ręki był szybki. Stawki są pokazane poniżej: 

Czujnik logiczny: Fałszywe pozytywy: Fałszywe negatywy 

Znajdowanie twarzy : 1,7% : 27,5% 

Licznik żywności: 6,7%: 76,7% 

Rozwiązaniem problemu znalezienia twarzy było wykorzystanie innej afordancji człowieka, używanej 

przez komary: ciepła. Problemem była częściowa segmentacja człowieka, ponieważ regiony 

kandydujące były odrzucane ze względu na zbyt małe. Ciepło byłoby dobrym kryterium decyzji. Jeśli 

region kandydujący był kolokowany z regionem gorącym, był ogłaszany jako twarz. Na szczęście 

zespołowi udało się przenieść termometr cyfrowy E2T używany na innym robocie do Borg Shark. 

Czujnik termiczny pokazany na rysunku 11.17 był przeznaczony do określania temperatury osoby w 

kontakcie, ale był w stanie wykryć wzrost temperatury powyżej temperatury otoczenia od osoby 

znajdującej się w odległości do dwóch metrów. Dlaczego system wizyjny nie został po prostu 

zastąpiony czujnikiem termicznym? Ta sytuacja nawiązuje do atrybutów czujników i ich dopasowania 

do otoczenia. Czujnik termiczny ma pole widzenia 2° i opóźnienie pomiaru, przez co jest zbyt wolny, 

aby szybko skanować pomieszczenie w poszukiwaniu ludzi. Zamiast tego system wizyjny obejmował 

znacznie szersze pole widzenia i mógł wygenerować niewielką listę regionów kandydujących. 

Następnie, gdy kamera obracała się w kierunku największego obszaru, odczyty sondy termicznej mogły 

określić, czy to naprawdę osoba, czy nie. Problem z szacowaniem ilości żywności został znacznie 

zredukowany przez prostą funkcję AND z sonarami. System liczył smakołyk jako usunięty tylko wtedy, 

gdy przed tacą był odczyt z bliskiej odległości w tym samym czasie, gdy laser wykrył ruch ręki. Wskaźnik 

fałszywych odczytów znacznie spadł, jak widać poniżej: 

 

W tym momencie warto zrobić krok w tył i przyjrzeć się wyczuwaniu Hors d'Oeuvres, Ktoś? wpis w 

zakresie atrybutów wymienionych w rozdziale 10. Przypomnijmy, że atrybutami oceny przydatności 

pojedynczego czujnika były pole widzenia i zasięg, dokładność, powtarzalność i rozdzielczość, czas 

reakcji w domenie docelowej, zużycie energii, niezawodność i rozmiar. Problemem było pole widzenia 



i zasięg czujników, co widać po różnicach w znajdowaniu twarzy za pomocą wizji i czujników 

termicznych. Kamera miała znacznie lepsze pole widzenia niż czujnik termiczny, więc kamera została 

wykorzystana do skupienia uwagi czujnika ciepła. Powtarzalność była wyraźnie problemem dla lasera 

z jego wysokim wskaźnikiem wyników fałszywie dodatnich/fałszywie ujemnych. Sonar nie można było 

wykorzystać do szacowania położenia twarzy, ponieważ rozdzielczość była zbyt gruba. Każdy z 

czujników miał rozsądną reakcję z punktu widzenia sprzętu, chociaż algorytmy mogły nie być w stanie 

ich wykorzystać. Zużycie energii nie stanowiło problemu, ponieważ wszystkie czujniki były włączone 

przez cały czas ze względu na sposób budowy robotów. Niezawodność i rozmiar sprzętu nie były 

poważnymi względami, ponieważ sprzęt był już w robotach. 

 

Algorytmiczne wpływy na konstrukcję czujnika obejmowały złożoność obliczeniową i niezawodność. 

Oba były zdecydowanie czynnikiem w projektowaniu schematów percepcyjnych dla zachowań 

reaktywnych. Roboty posiadały sprzęt do obsługi zakresu stereo (dwie kamery z dedykowanymi 

framegrabberami). Zakres stereo może był używany do znajdowania twarzy, ale wysoka złożoność 

obliczeniowa, nawet z ówczesnym procesorem klasy Pentium, nie mogła przetworzyć algorytmu w 

czasie rzeczywistym. Problemem była również niezawodność. Algorytm rozpoznawania twarzy był 

bardzo zawodny, nie z powodu aparatu, ale dlatego, że algorytm nie był dobrze dostosowany do 

otoczenia i w rezultacie wykrywał obce plamy. Wreszcie, zestaw czujników można ogólnie ocenić pod 

względem prostoty, modułowości i nadmiarowości. Zestawy czujników dla obu robotów można uznać 

za proste i modułowe, ponieważ zawierały kilka oddzielnych czujników, w większości dostępnych na 

rynku, które mogły działać niezależnie od siebie. Zestaw czujników wykazywał wysoki stopień fizycznej 

redundancji: jeden robot miał podwójne pierścienie sonaru, sonary, laser i para kamer mogły być 

używane do określania odległości, ignorując rozmieszczenie zębów rekina i złożoność obliczeniową 

stereo algorytmy zakresu. Istniała również duża ilość nadmiarowości logicznej, która została 

wykorzystana poprzez wykorzystanie behawioralnej fuzji czujników. 

Podsumowanie 



Zbadaliśmy Jaka jest różnica między głębokością a zasięgiem? i Dlaczego robotom tak trudno jest 

wyczuć głębokość i zasięg? Nawigacja i manipulacja wymagają eksterocepcji, dzięki której robot 

obserwuje otoczenie. W szczególności robot generalnie potrzebuje percepcji głębi na dużych 

odległościach do nawigacji; jest to ogólnie określane jako wykrywanie zasięgu. Preferowani są 

laserowcy lub Lidar, ale mają one wady, takie jak koszt, rozmiar i waga. Dają one wysoką gęstość 

punktów {x, y, z, d}, co prowadzi do reprezentacji chmury punktów i powiązanych algorytmów 

przetwarzania do rejestracji i rekonstrukcji. Kamery RGBD, takie jak te zapoczątkowane przez Microsoft 

Kinect, są tanie, lekkie i małe, ale opierają się na czujniku podczerwieni, który został starannie 

zaprojektowany do wewnętrznych pokojów gier i opierają się na konkretnych algorytmach 

stworzonych dla osób stojących w określonym miejscu. odległość od czujnika. Kamery RGB-D nie są 

czujnikami ogólnego przeznaczenia i mają poważne problemy z oświetleniem zewnętrznym oraz 

powierzchniami lustrzanymi i odbijającymi światło. Zbadano ultradźwięki i widzenie komputerowe, 

przy czym ultradźwięki zostały w dużej mierze odrzucone z powodu niskiej rozdzielczości i zawodności. 

Jednak reprezentacja siatki zajętości i wykorzystanie rozumowania dowodowego do radzenia sobie z 

niepewnością nadal występują w wykrywaniu. Widzenie komputerowe oferuje wiele podejść do 

wydobywania głębokości i wykrywania powierzchni, w tym używania par stereo i obliczania głębokości 

na podstawie X. Głębokość jest zazwyczaj na bliskie odległości do manipulacji. Czujniki i algorytmy 

zasięgu i głębokości mają wady, takie jak koszt obliczeniowy, wydatki finansowe, niezdolność do pracy 

w różnych warunkach oświetleniowych oraz brak algorytmów do solidnego przekształcania 

nieprzetworzonych danych z czujnika w dokładne reprezentacje 3D. 



Warstwa deliberatywna 

* Rozwiąż prosty problem deliberacji za pomocą Strips, mając na uwadze początkowy model świata, 

operatory, tabelę różnic i ewaluator różnic. Po każdym kroku pokaż stan modelu świata.  

* Opisz organizację planowania misji, nawigatora i pilota zagnieżdżonego kontrolera hierarchicznego.  

* Zdefiniuj fizyczny problem uziemienia symbolu i zakotwiczenia; daj przykład.  

* Porównaj i porównaj zalety i wady lokalnych przestrzeni percepcyjnych z wielopoziomowymi 

modelami hierarchicznymi do tworzenia, utrzymywania i używania modeli światowych.  

* Opisz rolę i działanie agentów Sequencer i Skill Manager w architekturze 3T oraz sposób, w jaki 

uwzględnia ona reaktywność i rozważania.  

* Porównaj podejście do rozumowania w górę i w górę na podstawie modelu w wykrywaniu, 

identyfikacji i odzyskiwaniu błędów (FDIR) i podaj zalety i wady każdego z nich.  

* Zdefiniuj umiejętności, wirtualny czujnik i świadomą awarię.  

Przegląd 

Części od 6 do 8 zawierają podstawowe informacje na temat robota opartego na zachowaniu i jak 

osiągnąć autonomię podobną do zwierząt. Jednak to, co cenimy jako „prawdziwą” inteligencję 

poznawczą, jest rozważane, a nie reaktywne. Chęć zrozumienia deliberacji prowadzi do pytania 

postawionego w tym rozdziale: Jak myślą roboty? Wracając do części 4, inteligencja deliberatywna 

wiąże się z generowaniem celów i zamiarów, wyborem lub planowaniem, jak najlepiej osiągnąć te cele 

i intencje oraz wdrażaniem konkretnych działań i zasobów w celu realizacji planu, a na koniec 

monitorowaniem wykonania planu i przeplanowaniem, jeśli to nie działa. Metody inteligencji 

deliberatywnej obejmują większość aspektów sztucznej inteligencji, zwłaszcza dyscypliny planowania i 

rozwiązywania problemów, wraz z ich poddziedzinami planowania, alokacji zasobów i rozumowania. 

Ponieważ niemożliwe jest omówienie całego zestawu postępów w zestawie dyscyplin, w niniejszym 

rozdziale podjęta zostanie próba wprowadzenia czytelnika w terminologię i ramy pojęciowe potrzebne 

do dalszej lektury. Na szczęście większość terminologii i ram koncepcyjnych wywodzi się z powstania 

pierwszego robota AI, Shakey w SRI w 1967. Shakey podobno otrzymał swoją nazwę, ponieważ był 

bardzo ciężki; gdy toczył się do przodu, antena telewizyjna chwiała się i drżała. Shakey był kwintesencją 

systemu hierarchicznego: SENSE, potem PLAN, potem ACT. Zbadano pomysł ogólnego rozwiązania 

problemów w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, uchwycony w algorytmie Strips, który 

umożliwiłby Shakeyowi rozumowanie i planowanie ścieżki. Paski są rzadko używane w robotyce, ale 

znajomość ich jest ważna z trzech powodów: Po pierwsze, posłuży do zmotywowania czytelnika do 

zbadania wyzwań komputerowych związanych nawet z tak prostym zadaniem, jak przejście przez 

pokój. Po drugie, Strips jest interesujący z historycznego punktu widzenia, ponieważ sformalizował 

koncepcje warunków wstępnych, założenia zamkniętego świata, założenia otwartego świata i 

problemu ramowego. Po trzecie i najważniejsze, wybory projektowe programowania dotyczące 

reprezentacji wiedzy i algorytmów rozumowania wprowadzone w Strips nadal przenikają robotykę AI, 

a zatem zrozumienie Strips jest warunkiem wstępnym dla dalszych zaawansowanych badań. Shakey i 

Strips skoncentrowali się na stworzeniu idealnego planu planowania działań robota, ale metodologia 

przesłoniła krytyczną kwestię tego, jak to, co wyczuwany przez robot, można przekształcić w 

reprezentację świata. Ponieważ Shakey mógł „widzieć” tylko duże obiekty o jasnych kolorach, i tak nie 

było ich wiele do przedstawienia. Jednak w przypadku nowoczesnych robotów czujniki i detekcje są 

bardziej zaawansowane, zapewniając w ten sposób bogatszy zestaw danych wejściowych, a 

oczekiwania inteligencji wymuszają tworzenie bardziej wyrafinowanych modeli świata. W tej części 



omówimy podstawowe pojęcia. Strips również w dużej mierze zignorował sposób realizacji działań; 

znowu, pragmatycznie, był to podstawowy robot, więc tak naprawdę nie było żadnych opcji. 

Zagnieżdżony kontroler hierarchiczny stał się kamieniem węgielnym planowania nawigacyjnego w 

latach 90. XX wieku. Później, w połowie lat 90., robotycy AI zaczęli rozwiązywać problemy z ogólnym 

powiązaniem planów i harmonogramów z ich realizacją. RAPS i architektura 3T były pierwszymi 

próbami połączenia planowania i zachowań. 3T jest doskonałym przykładem systemu, który może 

generować plany wysokiego poziomu i propagować te plany aż do sterowania określonymi 

siłownikami, co zostało podsumowane w tej części. Shakey i Strips założyli, że robot wykona cały cykl 

SENSE, PLAN, ACT przy każdej aktualizacji, ale w przeciwieństwie do paradygmatu Reactive, etap SENSE 

obejmował aktualizację kompleksowego modelu globalnego. Wyczuwanie zmiany na świecie z 

działania wytworzyło de facto monitorowanie realizacji planu. Jeśli robot miał przemieścić się do drzwi, 

a nie dotarł do nich, nowy plan powinien zapewniać najbardziej aktualną, optymalną ścieżkę lub 

rozwiązanie. Oczywiście, jeśli robot miał awarię i nie miał wewnętrznych czujników do zauważenia, nie 

mógł się zregenerować.  Późniejsze prace nad sztuczną inteligencją zajęły się monitorowaniem, jak 

zauważać, kiedy coś jest nie tak, a następnie wnioskować o tym. Wysiłki te zazwyczaj obejmują 

planowanie i rozwiązywanie problemów, wnioskowanie i wyszukiwanie. Jedna z głównych szkół 

myślenia w monitorowaniu i rozumowaniu w celu rozwiązania problemów wykorzystuje modele 

robota, takie jak reprezentacje wiedzy o komponentach robota, ich powiązaniach i statystycznych 

modelach wydajności. Najlepszym przykładem jest sonda Deep Space One. Shakey, Strips i podejście 

do rozważań, które zrodziły, jest głównym konceptualnym odejściem od tradycyjnej teorii kontroli. 

Skupienie się na jawnych reprezentacjach wiedzy i wykorzystaniu logiki predykatów może być nużące 

i oszałamiające dla osób przeszkolonych w teorii sterowania. Kolejną barierą w zrozumieniu i realizacji 

rozważań jest wybór języków programowania. Badacze sztucznej inteligencji przechodzą od 

kodowania zachowań w proceduralnych językach programowania, takich jak C++, do kodowania 

funkcji deliberatywnych w językach funkcjonalnych, takich jak Lisp, które lepiej nadają się do 

odkodowywania i wykonywania klasycznych algorytmów sztucznej inteligencji.  

STRIPS 

Shakey, pierwszy robot mobilny AI, potrzebował uogólnionego algorytmu do planowania, jak osiągnąć 

cele. Na przykład przydałoby się, aby ten sam program pozwalał człowiekowi na wpisanie, że robot jest 

w Office 311 i powinien przejść do Office 313 lub że robot jest w 313 i powinien dostarczyć czerwone 

pudełko.  

OGÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (GPS)  

STRIPS 

ANALIZA ŚRODKÓW I KOŃCÓW 

Ostatecznie wybrana metoda była wariantem metody rozwiązywania problemów ogólnych o nazwie 

Strips. Strips wykorzystuje podejście zwane analizą środków i celów, gdzie jeśli robot nie może wykonać 

zadania lub osiągnąć celu jednym „ruchem”, wybiera działanie, które zmniejszy różnicę między stanem, 

w jakim był teraz (np. gdzie był ) w porównaniu ze stanem docelowym (np. gdzie chciał być). Ta metoda 

została zainspirowana zachowaniami poznawczymi u ludzi; jeśli nie możesz zobaczyć, jak rozwiązać 

problem, spróbuj rozwiązać część problemu, aby zobaczyć, czy przybliży cię do pełnego rozwiązania.  

STAN CELOWY 

STAN POCZĄTKOWY 

OPERATOR 



RÓŻNICA 

EWALUATOR RÓŻNIC 

Rozważ próbę zaprogramowania robota, aby dowiedzieć się, jak dostać się do Stanford AI Lab (SAIL). 

O ile robot nie znajduje się w SAIL (reprezentowanym w Strips jako zmienny stan docelowy), trzeba 

będzie zorganizować jakiś rodzaj transportu. Załóżmy, że robot znajduje się w Tampa na Florydzie (stan 

początkowy). Robot może reprezentować proces decyzyjny, jak dotrzeć do lokalizacji, jako funkcję 

nazywaną operatorem, która uwzględniałaby odległość euklidesową (zmienna nazwana różnicą) 

między stanem docelowym a stanem początkowym. Różnicę między lokalizacjami można obliczyć w 

celach porównawczych, formalnie nazywanych „oceną”. Funkcja matematyczna, która obliczyła 

odległość, nazywana jest ewaluatorem różnicy. Na przykład, używając arbitralnego układu odniesienia 

(X, Y), który umieszcza Tampę w centrum świata z wymyślonymi odległościami do Stanford: 

 

TABELA RÓŻNIC  

To podejście zorientowane na różnice może prowadzić do struktury danych zwanej tabelą różnic, 

określającą sposób podejmowania decyzji: 

 

Różne środki transportu są odpowiednie dla różnych odległości. Sposób transportu, latanie, 

jazda_pociągiem, jazda, spacer, w tabeli to tak naprawdę funkcja w programie robota. Nazywa się go 

również operatorem, ponieważ jeśli zostanie zastosowany, zmniejsza odległość między początkowym 

stanem Tampa a stanem docelowym. Robot podążający za tą tabelą różnic zaczynałby od planowania 

lotu jak najbliżej SAIL.  

WSTĘPNE WARUNKI Załóżmy jednak, że robot wleciał na lotnisko w San Francisco. Znajdowałby się w 

promieniu 100 mil od SAIL, więc wydawałoby się, że robot podjął mądrą decyzję. Ale robot nie osiągnął 

swojego celu, a zatem ma nową różnicę, którą należy zredukować, to znaczy pokonać te 100 mil między 

lotniskiem a SAIL. Analizuje tabelę różnic z nową wartością różnicy. Stół mówi, że robot powinien 

jeździć. Co prowadzić? Samochód? Ups: gdyby robot miał samochód osobisty, wróciłby do Tampy. 

Robot musi być w stanie odróżnić prowadzenie swojego samochodu od prowadzenia wynajętego 

samochodu. To rozróżnienie jest dokonywane przez wypisanie warunków wstępnych, które muszą być 

spełnione, aby wykonać ten konkretny operator. Warunki wstępne są reprezentowane przez kolumnę 

w tabeli różnic; zwróć uwagę, że jeden operator może mieć wiele warunków wstępnych. W praktyce 

lista warunków wstępnych jest dość długa, ale na potrzeby tego przykładu tylko drive_rental, 

drive_personal będą wyświetlane z warunkami wstępnymi. 



 

DODAJ LISTĘ 

USUŃ LISTĘ 

Tabela różnic umożliwia robotowi prowadzenie wynajętego samochodu, jeśli znajduje się on na 

lotnisku. Ale ten dodatek do tabeli różnic wprowadza nowy problem: Skąd robot wie, gdzie się 

znajduje? Robot wie, gdzie się znajduje, monitorując swój stan i świat. Jeśli robot poleciał samolotem 

z Tampy na lotnisko w San Francisco, jego stan się zmienił. Jego stanem początkowym jest teraz 

lotnisko w San Francisco, a nie Tampa. Dlatego za każdym razem, gdy robot wykonuje operatora, 

prawie zawsze trzeba dodać coś do wiedzy robota o stanie świata (co jest wprowadzane do listy 

dodawania) i coś, co należy usunąć (usuń listę). Te dwie listy są przechowywane w tabeli różnic, więc 

gdy robot wybierze operatora na podstawie różnicy, a następnie ją wykona, może łatwo zastosować 

odpowiednie modyfikacje do świata. Poniższa tabela różnic została rozszerzona, aby pokazać listy 

dodawania i usuwania. 

 

Oczywiście powyższa tabela różnic jest dość niekompletna. Prowadzenie wypożyczonego samochodu 

powinno mieć warunek, że jest dostępny wypożyczony samochód. (I że robot ma zgodę na 

prowadzenie pojazdu eksperymentalnego i ma satysfakcjonującą metodę płatności). z punktu widzenia 

programowania. Ignorując na razie szczegóły, najważniejsze jest to, że tabela różnic wydaje się być 

dobrą strukturą danych do reprezentowania tego, czego robot potrzebuje do zaplanowania podróży. 

Można napisać funkcję rekurencyjną, aby zbadać każdy wpis w tabeli w celu znalezienia pierwszego 

operatora, który zmniejsza różnicę, a następnie powtarzać i zmniejszać tę różnicę i tak dalej, aż do 

osiągnięcia celu. Powstała lista operatorów to właściwie plan: lista kroków (operatorów), które robot 

musi wykonać, aby osiągnąć cel. Zwróć uwagę, że robot konstruuje cały plan przed przekazaniem go 

do wykonania innemu programowi, ponieważ algorytm planowania może wypróbować operatora, a 

później odkryć, że to nie zadziała i musi się cofnąć, aby wypróbować innego operatora. W tej chwili jest 

mało prawdopodobne, aby robot wsiadł do samolotu, a następnie jechał. Być może więc krytyka Strips 

jest spowodowana tym, że użyty przykład jest zbyt skomplikowanym zadaniem, aby był realistyczny. 

Przyjrzyjmy się, czy Strips staje się bardziej uproszczony, gdy stosuje się go do prostego zadania, jakim 

jest przechodzenie z jednego pokoju do drugiego. 

Bardziej realistyczny przykład Strips 

TWORZENIE MODELU ŚWIATA 



AKSJOMY 

PREDYKATY 

Pierwszym krokiem w tworzeniu planera Strips jest skonstruowanie reprezentacji świata opartej na 

Strips lub modelu świata. Wszystko na świecie, co jest istotne dla problemu, jest reprezentowane przez 

fakty lub aksjomaty w logice predykatów. Predykaty to funkcje, których wynikiem jest PRAWDA lub 

FAŁSZ. Zgodnie z konwencją programowania AI, predykaty są pisane wielkimi literami. Rozważmy 

problem robota o nazwie IT w pomieszczeniu R1, gdzie robot musi przejść do innego pomieszczenia 

R2, w domu pokazanym na rysunku  

 

Aby rozwiązać ten problem za pomocą Strips, robotowi należy dać sposób reprezentowania świata, co 

z kolei wpłynie na tabelę różnic, narzędzie do oceny różnic oraz sposób napisania list dodawania i 

usuwania. Model świata w poprzednim przykładzie nigdy nie został formalnie zdefiniowany. Model 

świata jest generalnie budowany ze statycznych faktów (reprezentowanych jako predykaty) ze zbioru 

kandydatów i rzeczy ze świata, takich jak robot. Nazwa robota jest pisana wielkimi literami, ponieważ 

istnieje (formalnie jest PRAWDA). Identyfikatory pisane małymi literami wskazują, że rzecz jest 

zmienną, że rzeczywista rzecz nie została jeszcze przypisana do tego symbolu zastępczego. Załóżmy, że 

robot ograniczył się tylko do wiedzy, czy ruchomy przedmiot, taki jak pudełko, znajduje się w pokoju, 

obok drzwi lub innego ruchomego przedmiotu oraz czy drzwi są otwarte, czy zamknięte i z jakimi 

pokojami są połączone. W sensie programistycznym na świecie byłyby tylko trzy rodzaje rzeczy: 

movable_object (takie jak robot lub pudełko), pokój i drzwi. Wiedza robota może być reprezentowana 

przez następujące predykaty: 

 



Mając powyższe predykaty, model świata dla początkowego stanu świata na powyższym rysunku byłby 

reprezentowany przez: 

 

Ten model świata pokazuje, że konkretny ruchomy_obiekt o nazwie IT znajduje się w pomieszczeniu o 

nazwie R1, a B1 znajduje się w innym pomieszczeniu o nazwie R2. Drzwi D1 łączą R1 z R2 i łączą R2 z 

R1. (Dwa różne predykaty CONNECTS są używane do wskazania, że robot może przejść przez drzwi z 

dowolnego pokoju.) Drzwi o nazwie D1 mają wyliczoną wartość OTWARTE. Predykat NEXTTO nie został 

użyty, ponieważ nie był prawdziwy i nie byłoby z czym powiązać zmiennych. W tym stylu reprezentacji 

światowy model stanu docelowego byłby następujący:  

 

KONSTRUKCJA TABELI RÓŻNIC 

Po ustaleniu modelu świata możliwe jest skonstruowanie tabeli różnic. Tabela różnic cząstkowych to:  

 

Ta tabela różnic mówi, że robot jest zaprogramowany tylko na dwie operacje: przejście do drzwi i 

przejście przez drzwi. Operator GOTODOOR można zastosować tylko wtedy, gdy spełnione są dwa 

następujące warunki wstępne:  

* INROOM(IT, rk) Robot znajduje się w pomieszczeniu, któremu zostanie przypisany identyfikator rk.  

* CONNECT(dx, rk, rm) Są drzwi, które zostaną przypisane do identyfikatora dx, które łączą rk z innym 

pokojem zwanym rm.  

Etykieta IT służy do ograniczania predykatów. Zauważ, że tylko zmienne dx i rk są wiązane, gdy 

wywoływana jest funkcja GOTODOOR. rm może być wszystkim. Jeśli GOTODOOR jest wykonywany, 

robot znajduje się teraz obok drzwi o nazwie dx. Nic nie jest usuwane ze stanu świata, ponieważ robot 

nadal znajduje się w pokoju rk; drzwi dx nadal łączą dwa pokoje rk i rm. Jedyne, co się zmieniło, to fakt, 

że robot znajduje się teraz na godnej uwagi pozycji w pomieszczeniu: przy drzwiach. Tabela różnic 

określa, że operator GOTHRUDOOR będzie działał tylko wtedy, gdy robot znajduje się w pomieszczeniu, 

obok drzwi, drzwi są otwarte, a drzwi łączą pomieszczenie, w którym znajduje się robot, z innym 

pomieszczeniem. W takim przypadku predykaty muszą być dodawane i usuwane z modelu świata 

podczas wykonywania operatora. Kiedy robot znajduje się w pokoju rk i przechodzi przez drzwi, 



znajduje się teraz w pokoju rm (który musi zostać dodany do modelu świata) i nie znajduje się już w 

pokoju rk (który należy usunąć). Jak dotąd konstruowanie modelu świata i tabeli różnic powinno 

wydawać się rozsądne, choć żmudne. Ale konstruowanie tabeli różnic jest bezcelowe bez funkcji oceny 

różnic. (Zauważ, że w powyższej tabeli nie było kolumny dla różnicy.) Elementem oceny różnicy w 

przykładzie podróży była odległość euklidesowa. W tym przykładzie oceniającym jest rachunek 

predykatów, w którym stan początkowy jest logicznie odejmowany od stanu docelowego. Logiczna 

różnica między początkowym stanem docelowym jest po prostu: 

¬INROOM(IT, R2) or INROOM(IT, R2)=FALSE 

REDUKCJA RÓŻNIC 

Zmniejszanie różnic jest trochę jak rozwiązywanie układanki, w której Strips próbuje różnych 

podstawień, aby sprawdzić, czy konkretny operator zmniejszy różnicę. Aby zmniejszyć różnicę, Strips 

szuka dopasowania w tabeli różnic pod kolumną listy dodawania, zaczynając od góry. Wygląda w 

kolumnie listy dodawania, a nie w oddzielnej kolumnie różnic, ponieważ wpis listy dodawania dla 

operatora wyraża wynik tego operatora. Jeśli Strips znajdzie operator, który generuje stan docelowy, 

wówczas operator ten eliminuje istniejącą różnicę między stanem początkowym a stanem docelowym. 

Wpis na liście dodatków dla OP2: GOTHRUDOOR ma dopasowanie w formularzu. Jeśli rm=R2, to 

wynikiem OP2 byłoby INROOM(IT, R2), co wyeliminowałoby różnicę; więc OP2 jest kandydatem na 

operatora. Przed nałożeniem OP2 paski muszą sprawdzić warunki wstępne. Aby to zrobić, rm musi 

zostać zastąpione przez R2 w każdym predykacie w warunkach wstępnych. OP2 ma dwa warunki 

wstępne, dotyczy tylko CONNECTS(dx, rk, rm). Staje się CONNECTS(dx, rk, R2). Dopóki dx i rk nie 

zostaną powiązane, orzeczenie nie ma wartości prawdziwej ani fałszywej. Zasadniczo dx, rk to symbole 

wieloznaczne, CONNECTS(*, *, R2). Aby uzupełnić wartości tych zmiennych, Strips sprawdza aktualny 

stan modelu świata, aby znaleźć dopasowanie. Predykat w aktualnym stanie świata CONNECTS(D1, R1, 

R2) pasuje do CONNECTS(*, *, R2). D1 jest teraz związane z dx, a R1 jest związane z rk.  

NIEUDANE WARUNKI WSTĘPNE 

Teraz Strips propaguje powiązania do następnego warunku wstępnego na liście: NEXTTO(IT, dx). 

NEXTTO(IT, D1) ma wartość FALSE, ponieważ orzeczenie nie jest w bieżącym stanie świata. NEXTTO(IT, 

D1) jest określany jako warunek wstępny zakończony niepowodzeniem. Nieformalna interpretacja jest 

taka, że GOTHRUDOOR(IT, D1) doprowadzi robota do stanu docelowego, ale zanim to zrobi, IT musi 

być obok D1.  

REKURENCJA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA RÓŻNIC 

Zamiast się poddawać, STRIPS rekursywnie (wykorzystuje technikę programowania rekurencji), aby 

powtórzyć całą procedurę. Oznacza pierwotny stan celu jako G0, odkłada go na stos, a następnie 

tworzy nowy stan celu podrzędnego, G1, NEXTTO(IT, D1). Różnica między NEXTTO(IT, D1) a obecnym 

stanem świata to:  

¬NEXTTO(IT, D1)  

Strips ponownie przeszukuje kolumnę listy dodawania w tabeli różnic, aby znaleźć operator, który 

zanegował to. Rzeczywiście, OP1: GOTODOOR(IT, dx) ma dopasowanie na liście dodatków NEXTTO(IT, 

dx). Strips musi zacząć od ponownego przypisania wartości do identyfikatorów, ponieważ program 

wszedł w nowe programowanie zakresu, więc dx=D1. Strips ponownie sprawdza warunki wstępne. 

Tym razem rk=R1 i rm=R2 mogą być dopasowane za pomocą CONNECTS(dx, rk, rm), a wszystkie 

warunki wstępne są spełnione (czyli są oceniane jako prawdziwe). Strips umieszcza operator OP1 na 

stosie planów i stosuje go do modelu świata, zmieniając stan. (Zauważ, że jest to odpowiednik „operacji 



umysłowej”. Robot tak naprawdę nie podchodzi do drzwi; po prostu zmienia stan, aby wyobrazić sobie, 

co by się stało, gdyby to zrobił). Przypomnijmy, że początkowy stan modelu świata był następujący: 

 

Zastosowanie operatora OP1 oznacza dokonanie zmian na liście dodawania i usuwanej liście. Istnieje 

tylko predykat do zmiany na liście add-list, a żaden na liście usuniętych. Po dodaniu NEXTTO(IT, D1) 

stan świata to:  

 

Strips następnie przywraca kontrolę do poprzedniego wywołania. Wznawia się tam, gdzie zakończył 

ocenę warunków wstępnych dla OP2 z dx=D1, rm=R2 i rk=R1. Dopiero teraz zmienił się model świata. 

Zarówno STATUS(D1, OPEN) jak i INROOM(IT, R1) są prawdziwe, więc wszystkie warunki wstępne dla 

OP2 są spełnione. Strips umieszcza OP2 na swoim stosie planów i zmienia model świata, stosując 

predykaty listy dodawania i listy usuwania. Oto, jaki będzie stan świata, gdy plan zostanie zrealizowany:  

 

Stripsy, a plan robota do wykonania (w odwrotnej kolejności na stosie) to: GOTODOOR(IT, D1), 

GOTHRUDOOR(IT, D1). 

Podsumowanie Strips 

Strips działa rekurencyjnie; jeśli nie może osiągnąć celu bezpośrednio, identyfikuje problem 

(niespełniony warunek wstępny), a następnie sprawia, że niespełniony warunek wstępny staje się 

podcelem. Po osiągnięciu celu podrzędnego Strips umieszcza operatora do osiągnięcia celu 

podrzędnego na liście, a następnie wykonuje kopię zapasową (zrzuca stos) i wznawia próbę osiągnięcia 

poprzedniego celu. Odcina plany, a nie wykonuje: tworzy listę operatorów do zastosowania, ale nie 

stosuje operatora w trakcie. Implementacje Strips wymagają od projektanta ustawienia:  

* reprezentacja modelu świata,  

* tabela różnic z operatorami, warunkami wstępnymi, dodawaniem i usuwaniem list oraz 

* oceniający różnice.  



Etapy wykonywania Pasków to:  

1. Oblicz różnicę między stanem docelowym a stanem początkowym za pomocą funkcji oceny różnicy. 

Jeśli nie ma różnicy, zakończ.  

2. Jeśli istnieje różnica, zmniejsz różnicę, wybierając pierwszy operator z tabeli różnic, którego lista 

dodatków ma predykat negujący różnicę.  

3. Następnie sprawdź warunki wstępne, aby zobaczyć, czy można uzyskać zestaw powiązań dla 

zmiennych, z których wszystkie są prawdziwe. Jeśli nie, weź pierwszy warunek wstępny FALSE, ustaw 

go jako nowy cel i zapisz pierwotny cel, odkładając go na stos. Rekurencyjnie zmniejsz tę różnicę, 

powtarzając kroki 2 i 3.  

4. Gdy wszystkie warunki wstępne dla operatora są zgodne, wepchnij operatora na stos planu i 

zaktualizuj kopię modelu świata. Następnie wróć do operatora z niespełnionym warunkiem wstępnym, 

aby mógł zastosować swój operator lub wykonać rekursję na innym nieudanym warunku wstępnym. 

 

Powrót do założenia zamkniętego świata i problemu ramowego 

ZAŁOŻENIE ŚWIATA ZAMKNIĘTEGO 

PROBLEM Z RAMĄ 

Strips uwrażliwił społeczność robotyczną na dwa wszechobecne problemy: założenie o zamkniętym 

świecie i problem ramek. Jak zdefiniowano wcześniej, założenie zamkniętego świata mówi, że model 

świata zawiera wszystko, co robot musi wiedzieć: nie może być niespodzianek. Jeśli założenie 

zamkniętego świata zostanie naruszone, robot może nie być w stanie działać poprawnie. Ale z drugiej 

strony bardzo łatwo zapomnieć o umieszczeniu wszystkich niezbędnych szczegółów w modelu świata. 

W rezultacie sukces robota zależy od tego, jak dobrze programista potrafi myśleć o wszystkim.  

ZAŁOŻENIE OTWARTEGO ŚWIATA 

Ale nawet zakładając, że programista wymyślił wszystkie przypadki, wynikowy model świata 

prawdopodobnie będzie ogromny. Zastanów się, jak duży i nieporęczny był model świata tylko do 

przemieszczania się między dwoma pokojami. I nie było przeszkód! Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, 

że liczba faktów (lub aksjomatów), które program będzie musiał przeanalizować przy każdym przejściu 

przez tabelę różnic, stanie się niewykonalna dla jakiegokolwiek realistycznego zastosowania. Problem 

reprezentowania sytuacji w świecie rzeczywistym w sposób, który można było obliczyć obliczeniowo, 

stało się znane jako problem ramy. Przeciwieństwo założenia zamkniętego świata znane jest jako 

założenie otwartego świata. Kiedy robotycy mówią, że „robot musi funkcjonować w otwartym 

świecie”, twierdzą, że założenia o zamkniętym świecie nie można realistycznie zastosować do tej 

konkretnej dziedziny. Powyższy przykład, choć banalny, pokazuje, jak żmudne są Strips (chociaż 

komputery są dobre w żmudnych algorytmach). W szczególności nieintuicyjna jest potrzeba 

formalnego reprezentowania świata, a następnie utrzymywania w nim każdej zmiany. Strips ilustruje 

również zaletę założenia o zamkniętym świecie: wyobraź sobie, jak trudno byłoby zmodyfikować 

algorytm planowania, gdyby model świata mógł się nagle zmienić. Algorytm może się zgubić między 

rekursjami. Ten przykład powinien również uświadomić znaczenie problemu z ramą: wyobraź sobie, co 

stanie się z rozmiarem modelu świata, jeśli doda się trzecie pomieszczenie z pudełkami, do których 

robot może się przemieścić i podnieść! A to tylko dla świata pokoi i pudeł. Oczywiście aksjomaty, które 

kształtują świat, staną się zbyt liczne, aby można je było wykorzystać do opisania jakiejkolwiek 

realistycznej dziedziny. Jednym z wczesnych rozwiązań był ABStrips, który próbował podzielić problem 



na wiele warstw abstrakcji, to znaczy najpierw rozwiązać problem na zgrubnym poziomie. Miało to 

swoje wady i wkrótce wielu ludzi, którzy zaczynali w robotyce, zaczęło pracować w obszarze sztucznej 

inteligencji zwanym planowaniem. Te dwie dziedziny stały się odrębne, a do lat 80. badacze zajmujący 

się planowaniem i robotyką mieli oddzielne konferencje i publikacje. Wielu robotyków w latach 70. i 

80. pracowało albo nad kwestiami związanymi z wizją komputerową, próbując sprawić, by roboty były 

w stanie lepiej wyczuwać świat, albo nad planowaniem ścieżki, obliczaniem najbardziej wydajnej trasy 

omijania przeszkód i tak dalej, do lokalizacji docelowej . 

Problem z uziemieniem symbolu 

SYMBOL FIZYCZNY UZIEMIENIE 

Strips opiera się na modelu światowym. Model świata to struktura wiedzy, w której regiony świata 

odczuwanego są oznaczone symbolami, takimi jak korytarz, drzwi, moje biuro i tak dalej. Proces 

przypisywania symboli do obiektów lub pojęć nazywany jest w kognitywistyce ugruntowaniem 

symboli. Robotyka koncentruje się na fizycznym ugruntowaniu symboli, gdzie dane pozyskane z 

czujników o świecie fizycznym są przypisywane do symboli.52 Symbole reprezentują obiekty lub stany 

świata, które mają pewną trwałość, a zatem są trwałe. Na przykład robot może minąć pomieszczenie, 

w którym są otwarte drzwi, a następnie wrócić później, gdy drzwi są zamknięte - Skąd robot wie, że 

minął pomieszczenie z drzwiami lub że jest to ten sam pokój, ale drzwi są teraz zamknięte lub że ktoś 

musiał zamknąć drzwi? Ogólne uziemienie symboli staje się jeszcze ważniejsze, jeśli system robota 

przyjmuje polecenia z interfejsów w języku naturalnym („dostarcz to Johnowi”), a następnie 

wykorzystuje je do zadań nawigacyjnych i procedur rozpoznawania percepcyjnego. Teraz robot musi 

przełożyć „ten” symbol na koncepcję, a następnie na namacalną fizyczną obecność w świecie; „to” 

oznacza paczkę na stole przed człowiekiem, a nie stół czy filiżankę kawy. Takie tłumaczenia symboli na 

obiekty fizyczne i zrozumienie, co zrobić z tymi obiektami fizycznymi, są często przedmiotem rozważań 

na temat ludzkich przekonań, pragnień i intencji. Zrozumienie fizycznego uziemienia symboli jest 

priorytetem społeczności uziemiającej symbole, ale pozostaje nieuchwytne przez dziesięciolecia. Jest 

to priorytetowe, ponieważ inne rodzaje uziemienia symboli, takie jak język naturalny ze smartfonami, 

mają więcej możliwości rozwiązania niejasności („nie zrozumiałem cię”) i mogą ustrukturyzować 

interakcję. Istnieje stosunkowo mniej opcji ujednoznacznienia w uziemianiu symboli do nawigacji i 

rozumienia świata. Inny powód, dla którego fizyczne uziemienie symbolu jest trudne, wynika z 

wariantu problemu z ramą: jak budować i opisywać modele świata z właściwą ilością szczegółów.  

KOTWICZENIE 

Fizyczne uziemienie symbolu obejmuje zakotwiczenie: przypisanie etykiet do wejść percepcyjnych, a 

tym samym zakotwiczenie percepcji we wspólnym układzie odniesienia, który może być wykorzystany 

przez funkcje deliberacyjne robota. Kotwiczenie jest zwykle realizowane za pomocą jednej z dwóch 

ogólnych strategii:  

* Odgórne rozpoznawanie obiektów, które pasuje do istniejących symboli w reprezentacjach wiedzy 

robota. Na przykład robot jest zaprogramowany do wyszukiwania drzwi, pokoi, korytarzy, ślepych 

zaułków, „mojej filiżanki kawy” i tak dalej, i ma opisy, jak je rozpoznać na podstawie sygnałów 

percepcyjnych. Zaletą tej odgórnej strategii uziemiania symboli jest to, że filtruje ona niepotrzebne lub 

nieistotne informacje percepcyjne i identyfikuje tylko to, co jest ważne, to znaczy narzuca de facto 

rozwiązanie problemu ramki. Jest to podejście „znajdź fizyczną manifestację symbolu w wejściach 

percepcyjnych”. Wadą strategii odgórnej w otwartym świecie jest to, że może przegapić coś ważnego, 

ponieważ czegoś nie szuka się lub nie ma w bazie wiedzy. Inną wadą jest to, że koncepcja lub cecha na 

mapie może być trudna do wiarygodnego dostrzeżenia przez robota. W ten sposób istnieje rozdźwięk 

między reprezentacją wewnętrzną a światem zewnętrznym.  



* Oddolne rozpoznawanie obiektów, w którym robot wyczuwa nieznany obiekt, określa, że jest on 

interesujący, deklaruje go jako obiekt i przypisuje mu etykietę Object-23. Etykieta może później zostać 

zmieniona na CoffeeCup (My). Jednym z intrygujących mechanizmów zmiany etykiety jest 

uruchomienie przez robota wyszukiwania w sieci WWW, aby sprawdzić, czy może znaleźć dowolny 

obraz z etykietą, który pasuje do tego, co widzi. Jest to „Co jest w wejściach percepcyjnych?” zbliżać 

się. Zaletą podejścia oddolnego jest to, że nie wyklucza nieoczekiwanych obiektów. Wadą jest 

określenie, jak percepcyjnie pogrupować cechy w spójny obiekt - na przykład zrozumienie, gdzie kończy 

się filiżanka kawy, a zaczyna stół. Chociaż zakotwiczenie jest konieczne do uziemienia symbolu, nie jest 

ono wystarczające. Może identyfikować, czym jest przedmiot i gdzie się znajduje, ale nie zapewnia 

semantyki przedmiotu. Zastanów się na przykład nad ustaleniem, czy percepcyjnym sygnałem 

wejściowym jest „filiżanka kawy Donny” lub „została tutaj po spotkaniu i powinna być z powrotem w 

jej biurze”. Nie ma wystarczających informacji percepcyjnych, aby oznaczyć „filiżankę kawy” tymi 

informacjami; Wymagane są zdolności deliberatywne, takie jak pamięć, rozumowanie i wnioskowanie. 

W rezultacie polecenie robotowi „Podnieś filiżankę Donny i odłóż ją” może zostać utrudnione, jeśli w 

zasięgu wzroku są dwie filiżanki kawy, chyba że wykonywana jest bardziej rozważna praca w celu 

rozwiązania niejednoznaczności.  

Globalne modele świata 

Jeśli uziemienie symbolu jest trudne dla pojedynczego obiektu, takiego jak CoffeeCup(My), to w jaki 

sposób konstruowane są globalne modele świata do celów deliberatywnych? Jedną z metod jest 

posiadanie globalnego modelu świata składającego się ze zbioru ograniczonych globalnych modeli 

świata zwanych lokalnymi przestrzeniami percepcyjnymi. Inną, bardziej popularną metodą jest 

stworzenie modelu świata z warstwami abstrakcji na temat świata fizycznego, zwanych 

hierarchicznymi globalnymi modelami świata. Zagnieżdżony kontroler hierarchiczny jest najbardziej 

wszechobecnym hierarchicznym globalnym modelem świata i dlatego zostanie omówiony w osobnej 

sekcji. Oba typy modeli świata mogą być wykorzystywane przez warstwę reaktywną jako wirtualne 

czujniki. Jednak lokalne przestrzenie percepcyjne i hierarchiczne modele globalne skupiają się na 

zakotwiczeniu, określeniu, gdzie znajdują się obiekty, ignorując jednocześnie włączenie innej wiedzy, 

idealnie zawartej w globalnym modelu świata.  

Lokalne przestrzenie percepcyjne 

Lokalne przestrzenie percepcyjne zostały wprowadzone przez Konolige i Myersa jako część Erratic, 

wnuka Shakeya. Pomysł polega na tym, że robot tworzy i utrzymuje model regionu, w którym działa. 

Na przykład robot może wtoczyć się do pokoju i stworzyć skan 3D pokoju oraz wykryć i zakotwiczyć 

wszelkie interesujące obiekty w tym pokoju. Następnie może przetoczyć się do innego pokoju i 

stworzyć model tego pokoju, prowadząc do globalnego modelu świata dwóch bardzo bogatych 

lokalnych modeli konkretnych pokoi, które są połączone modelem korytarza. Kotwiczenie może być 

ograniczone do wszystkiego, co ma znaczenie dla zadania robota, rozwiązując w ten sposób problem z 

ramą. To, co było bardzo innowacyjne w lokalnych przestrzeniach percepcyjnych, to możliwość ich 

tworzenia i udostępniania przez zespół robotów. Jeden robot mógł wyczuć jeden pokój, podczas gdy 

inny robot jednocześnie wyczuwał inny pokój, a następnie obaj mogli podzielić się swoimi 

spostrzeżeniami i stworzyć połączony, jeden globalny model świata. Układ architektoniczny Erratic, 

zwany architekturą Saphira. 



 

Lokalne przestrzenie percepcyjne są przeciwieństwem większości symultanicznych algorytmów 

lokalizacji i mapowania opisanych w rozdziale 15, które starają się stworzyć pojedynczą trójwymiarową 

reprezentację wszystkiego na świecie bez zakotwiczania określonych obiektów. Trójwymiarowa mapa 

środowiska jest zubożałym globalnym modelem świata, ponieważ nie ma uziemienia symbolu. 

Wielopoziomowe lub hierarchiczne modele świata 

Wielopoziomowe lub hierarchiczne modele świata tworzą model świata składający się z warstw 

abstrakcji. Najniższym poziomem może być przestrzenna reprezentacja świata 2D lub 3D. Następna 

wyższa lub bardziej abstrakcyjna warstwa może być topologiczną reprezentacją przestrzenną, która 

określa części świata jako „pokoje”, „drzwi” i „korytarze”. Następna warstwa może oznaczać obiekty w 

pomieszczeniu lub opisywać kolor ścian. Warstwy są rejestrowane przestrzennie, więc jeśli funkcja 

deliberatywna przeszukuje model świata w poszukiwaniu filiżanek do kawy i stwierdza, że istnieje ich 

duża kolekcja, może powiązać to znalezisko z „kuchnią” i wiedzieć, gdzie jest kuchnia. Ta metodologia 

jest podobna do hierarchii percepcyjnych lub piramid percepcyjnych w wizji komputerowej, w której 

obraz biura jest abstrakcjonowany na warstwy i etykiety reprezentujące region, dopóki nie pojawi się 

jedno oznaczone jako „biuro Murphy'ego”. Warstwy, jako ścisła hierarchia abstrakcji, od reprezentacji 

przestrzennej do symbolu, okazały się niepraktyczne ze względu na wiele rodzajów funkcji rozważania, 

które były potrzebne do przechowywania i wykorzystywania informacji o świecie. Rzeczywiście, termin 

„globalny” jest używany prawie jako synonim słowa „deliberatywne”, a „lokalny” z „reaktywnym”. Ta 

synonimiczna terminologia może prowadzić do znacznego zamieszania, ponieważ „globalny” nie 

zawsze jest prawdziwie globalny. Deliberatywna część architektury hybrydowej zawiera moduły i 

funkcje dla rzeczy, które nie są łatwe do przedstawienia w zachowaniach reaktywnych. Niektóre z tych 

funkcji wyraźnie wymagają globalnego modelu świata; Planowanie ścieżek i tworzenie map to 

prawdopodobnie najlepsze przykłady. Ale inne działania wymagają globalnej wiedzy innego rodzaju. 

Zarządzanie behawioralne (planowanie, jakich zachowań użyć) wymaga znajomości aktualnej misji i 

aktualnego (i przewidywanego) stanu środowiska. Jest to wiedza globalna, ponieważ wymaga, aby 



moduł wiedział coś na zewnątrz siebie w porównaniu z reaktywnym zachowaniem, które może 

funkcjonować bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, czy inne zachowania są aktywnie wykonywane. 

Podobnie monitorowanie wydajności, aby sprawdzić, czy robot rzeczywiście robi postępy w realizacji 

swojego celu, oraz rozwiązywanie problemów to działania globalne. Rozważ napisanie programu, który 

diagnozuje, czy robot nie porusza się do przodu, ponieważ jest problem z terenem (utknął w błocie) 

lub z czujnikiem (enkodery wału nie zgłaszają prawidłowo obrotów kół). Aby przeprowadzić 

diagnostykę, program musi wiedzieć, jakie zachowania próbowały osiągnąć, czy istnieją inne czujniki 

lub źródła wiedzy potwierdzające hipotezy i tak dalej. Dlatego funkcja deliberatywna może nie 

potrzebować globalnego modelu świata, ale może potrzebować wiedzy o wewnętrznym działaniu 

robota w skali globalnej, choćby po to, by wiedzieć, z jakimi innymi modułami lub możliwościami 

deliberatywnymi program powinien wchodzić w interakcje. 

Wirtualne czujniki 

Globalny model świata może również służyć do postrzegania zachowań, w którym to przypadku 

globalny model świata służy jako wirtualny czujnik. Zamiast schematów percepcyjnych operujących na 

wejściu czujnika, schemat percepcyjny może wyodrębnić spostrzeżenia z modelu świata. Czujnik 

logiczny traktuje model świata tak, jakby był wejściem czujnika. Jako przykład czujników logicznych 

rozważ robota próbującego nawigować w zaśmieconym, trudnym do wyczucia środowisku. Robot 

posiada schemat behawioralny polegający na unikaniu przeszkód, który wykorzystuje schemat 

percepcyjny „wyciągnij najbliższą przeszkodę” połączony ze skanerem 3D. Robot może również 

budować bardzo dokładne odwzorowanie świata w 3D, które ma lepsze informacje o głębi niż 

pojedynczy skan 3D świata. Globalny model świata można przekonwertować na wirtualny skan 3D, 

który będzie używany jako dane wejściowe do schematu percepcyjnego. Zaletą jest to, że błędy i 

niepewność czujnika mogą być filtrowane przez model światowy za pomocą fuzji czujników w czasie. 

Może to radykalnie poprawić wydajność robota bez zmiany żadnego ze schematów behawioralnych. 

Ta metoda zachowuje modułowość i filozofię projektowania polegającą na budowaniu zachowań, a nie 

ich zastępowaniu.  

Globalny model świata i rozważania 

Wykorzystywanie jednego globalnego modelu świata do wykrywania wydaje się być powrotem do 

paradygmatu hierarchicznego i koncepcyjnie tak jest, ale ma zasadnicze znaczenie dla rozważań. Nie 

zawsze jest tak, że osoba rozważająca generuje zestaw zachowań, włącza je i pozwala na wykonanie, 

dopóki nie ukończy podzadania lub nie zakończy się niepowodzeniem. W przypadku wyczuwania może 

być pożądane, aby osoba rozważająca udostępniła niektóre z konstruowanych globalnych modeli 

zachowań. Rozważmy na przykład pojazd robota jadący drogą. Załóżmy teraz, że szuka dużego drzewa, 

ponieważ ma skręcić w prawo na skrzyżowaniu za drzewem. Aby zachować prawidłową sekwencję 

zachowań, deliberator ma globalny model świata, w którym odnotowuje się drzewa. Zachowania 

reaktywne polegające na podążaniu drogą i omijaniu przeszkód nie wymagają wyraźnej reprezentacji 

drzewa. Ale co, jeśli drzewo rzuca cień, który może dezorientować zachowanie ścieżki i spowodować, 

że zachowanie będzie wydawać robotowi nieprawidłowe polecenia kierowania? W takim przypadku 

dobrze by było, gdyby informacja o obecności drzewa została przyswojona przez zachowanie. Jednym 

ze sposobów, aby to zrobić, jest umożliwienie metodom modelu świata, aby działały jako wirtualne 

czujniki lub schemat percepcyjny. Następnie zachowanie podążania za drogą może korzystać z 

wirtualnego czujnika, który informuje o zachowaniu, gdy granice drogi wyodrębnione przez czujnik 

wizyjny są prawdopodobnie zniekształcone i ignorują dotknięte obszary na obrazie, które byłyby 

normalne 

Zagnieżdżony kontroler hierarchiczny 



Nested Hierarchical Controller (NHC) ma wpływ na projektowanie globalnych modeli świata od czasu 

jego stworzenia przez Alexa Meystela w 1987 roku. Wykorzystuje hierarchiczny globalny model świata, 

w którym każda warstwa obsługuje określoną zdolność lub agenta. Organizacja jest intuicyjna i łatwa 

do wdrożenia; dotyczy to jednak tylko nawigacji. Jak pokazano na rysunku  

 

, architektura Nested Hierarchical Controller jest klasycznym systemem hierarchicznym. Zawiera 

komponenty, które można łatwo zidentyfikować jako SENSE, PLAN lub ACT, używa ich w kolejności i 

opiera się na globalnym modelu świata. Robot zaczyna od zebrania obserwacji ze swoich czujników i 

połączenia tych obserwacji w celu utworzenia struktury danych Modelu Świata za pomocą działania 

SENSE. Model świata może również zawierać a priori wiedzę o świecie — na przykład mapy budynku, 

zasady dotyczące trzymania się z dala od foyer podczas rozpoczynania i kończenia godzin pracy i tak 

dalej. Po utworzeniu lub zaktualizowaniu Modelu Świata, robot może PLANOWAĆ, jakie działania 

powinien wykonać. Planowanie nawigacji ma procedurę lokalną składającą się z trzech kroków 

wykonywanych przez Mission Planner, Navigator i Pilot. Każdy z tych modułów ma dostęp do Modelu 

Świata w celu obliczenia ich części planowania. Ostatnim krokiem w planowaniu jest generowanie 

przez moduł Pilot określonych czynności do wykonania przez robota (na przykład skręcanie w lewo, 

skręcanie w prawo, poruszanie się prosto z prędkością 0,6 metra na sekundę). Działania te są 

tłumaczone na sygnały sterujące siłownika (na przykład profil prędkości zapewniający płynny obrót) 

przez kontroler niskiego poziomu. Kontroler niskiego poziomu i siłowniki tworzą razem część 

architektury ACT. 

PLANOWANIE MISJI 

NAWIGATOR 

PILOT 

Głównym wkładem NHC był sprytny podział planowania na trzy różne funkcje lub podsystemy mające 

na celu wspieranie nawigacji: Planer misji, Nawigator i Pilot. Jak pokazano na rysunku  



 

, Mission Planner albo otrzymuje misję od człowieka, albo generuje misję dla siebie - na przykład 

podnosi pudełko w sąsiednim pokoju. Planista misji jest odpowiedzialny za operacjonalizację lub 

przełożenie tej misji na terminy zrozumiałe dla innych funkcji: box=B1; rm=POKÓJ311. Następnie 

Mission Planner uzyskuje dostęp do mapy budynku i lokalizuje, gdzie znajduje się robot i gdzie jest cel. 

Nawigator pobiera te informacje i generuje ścieżkę z bieżącej lokalizacji do celu. Generuje zestaw 

punktów orientacyjnych lub linii prostych, którymi ma podążać robot. Ścieżka jest przekazywana 

Pilotowi. Pilot wybiera pierwszy odcinek linii prostej lub ścieżki i określa, jakie czynności musi wykonać 

robot, aby podążać za tym segmentem ścieżki. Na przykład robot może potrzebować odwrócić się, aby 

zmierzyć się z punktem orientacyjnym, zanim zacznie jechać do przodu. Co się stanie, jeśli Pilot udzieli 

wskazówek dotyczących długiego odcinka ścieżki (powiedzmy 50 metrów) lub jeśli osoba nagle 

przejdzie przed robotem? W przeciwieństwie do Shakeya pod NHC robot niekoniecznie chodzi z 

zamkniętymi oczami. Po tym, jak Pilot wyda polecenia kontrolera niskiego poziomu, a kontroler wyśle 

sygnały do siłownika, robot ponownie odpytuje swoje czujniki. Zaktualizowano model świata. Jednak 

cały cykl planowania się nie powtarza. Ponieważ robot ma plan, nie musi ponownie uruchamiać Planera 

misji ani Nawigatora. Zamiast tego Pilot sprawdza Model Świata, aby zobaczyć, czy robot zboczył z 

podsegmentu ścieżki (w tym przypadku generuje nowy sygnał sterujący), osiągnął punkt orientacyjny 

lub czy pojawiła się przeszkoda. Jeśli robot osiągnął swój punkt orientacyjny, Pilot informuje o tym 

Nawigatora. Jeśli punkt orientacyjny nie jest celem, oznacza to, że robot musi podążać innym 

podsegmentem, a więc Nawigator przekazuje nowy podsegment Pilotowi. Jeśli celem jest punkt 

orientacyjny, Nawigator informuje Planistę, że robot osiągnął cel. Planista misji może wtedy wystawić 



nowy cel, na przykład Powrót do miejsca startu. Jeśli robot napotka przeszkodę na swojej drodze, Pilot 

przekazuje kontrolę z powrotem do Nawigatora. Nawigator musi obliczyć nową ścieżkę i podsegmenty 

na podstawie zaktualizowanego modelu świata. Następnie Nawigator przekazuje zaktualizowany 

podsegment ścieżki Pilotowi do wykonania. NHC ma kilka zalet. Różni się od Strips tym, że przeplata 

planowanie i działanie. Robot wymyśla plan, zaczyna go realizować, a następnie zmienia go, jeśli świat 

jest inny niż się spodziewał. Zauważ, że rozkład jest z natury hierarchiczny pod względem inteligencji i 

zakresu. Planista misji jest „mądrzejszy” niż Nawigator, który jest mądrzejszy niż Pilot. Planista misji 

odpowiada za wyższy poziom abstrakcji niż Nawigator i tak dalej. Zobaczymy, że inne architektury, 

zarówno w paradygmacie hierarchicznym, jak i hybrydowym, będą wykorzystywać organizację NHC. 

Wadą rozkładu funkcji planowania przez NHC jest to, że jest ona odpowiednia tylko do zadań 

nawigacyjnych. Podział obowiązków wydaje się mniej pomocny lub jasny w przypadku zadań takich jak 

podnoszenie pudełka, a nie tylko przechodzenie do niego. Rola pilota w kontrolowaniu efektorów 

końcowych nie jest jasna. W momencie początkowego rozwoju, NHC nigdy nie został wdrożony i 

przetestowany na prawdziwym robocie mobilnym; koszty sprzętu w okresie hierarchicznym zmusiły 

większość robotników do pracy w symulacji. 

RAPS i 3T 

PLANOWANIE REAKTYWNE 

Shakey rozważał generalnie deliberację, oferując algorytm rozwiązywania problemów ogólnych dla 

wszystkich form deliberacji. Planował ciężki. Zagnieżdżony kontroler hierarchiczny uprościł 

planowanie, skupiając się na planowaniu nawigacyjnym, ignorując, dlaczego robot musiał udać się w 

to miejsce lub co miał zrobić, gdy tam dotrze. To było zbyt ciężkie w nawigacji. Na szczęście w latach 

90. członkowie ogólnej społeczności AI zostali narażeni na działanie robotów reaktywnych. Koncepcja 

postrzegania inteligentnego systemu lub agenta jako znajdującego się w jego środowisku, w połączeniu 

z dowodem istnienia, że szczegółowe, podobne do Shakeya reprezentacje świata nie zawsze są 

konieczne, doprowadziły do nowego stylu planowania. Ta zmiana w planowaniu została nazwana 

planowaniem reaktywnym. Wielu badaczy, którzy pracowali w tradycyjnej sztucznej inteligencji, 

zaangażowało się w robotykę. Jeden rodzaj reaktywnego planowania dla robotów, pakiety reakcji 

reaktywnych Jima Firby'ego (RAP)76, zostały zintegrowane jako warstwa w architekturze 3T25, gdzie 

aspekty systemu NaT firmy Slack196, architektura ATLANTIS w stylu subsumpcji Gat80 i system RAPs 

firmy Firby76 zostały połączone w NASA Jet Propulsion Laboratory pod początkowym kierownictwem 

Davida Millera, a później udoskonalone przez Pete'a Bonasso i Dave'a Kortenkampa w NASA Johnson 

Space Center. Idea reaktywnego planowania praktycznego zadania robota, opisana poniżej, ma 

fundamentalne znaczenie. Jak sama nazwa wskazuje, 3T dzieli się na trzy warstwy, jedną wyraźnie 

reaktywną, jedną wyraźnie deliberatywną i jedną służącą jako interfejs między nimi. 3T był używany 

głównie w łazikach planetarnych, pojazdach podwodnych i asystentach robotów dla astronautów.  

SEKWENSER 

UMIEJĘTNOŚCI 

Górna warstwa 3T to Planner  



 

Wypełnia obowiązki modułów Mission Planner i Cartographer poprzez wyznaczanie celów i 

generowanie planów strategicznych. Cele te są przekazywane do warstwy środkowej, zwanej 

sekwencerem. Sekwencer wykorzystuje technikę planowania reaktywnego zwaną RAPS, aby wybrać 

zestaw prymitywnych zachowań z biblioteki i opracowuje sieć zadań określającą sekwencję 

wykonywania zachowań dla konkretnego celu cząstkowego. Sequencer jest odpowiedzialny za funkcje 

sekwencjonowania i monitorowania wydajności ogólnej architektury hybrydowej. Warstwa Sequencer 

tworzy instancję zestawu zachowań (nazywanych umiejętnościami) w celu wykonania planu. Te 

zachowania tworzą dolną warstwę, zwaną kontrolerem lub menedżerem umiejętności. Aby uniknąć 

pomyłek z konotacjami czysto odruchowych zachowań pozostałych po paradygmacie reaktywności, 3T 

nie nazywa swoich zachowań „zachowaniami”. Nazywa je „umiejętnościami” odróżniania ich od 

konotacji zachowań spopularyzowanych przez architekturę subsumpcji. Umiejętność jest często 

zbiorem prymitywnych umiejętności; rzeczywiście, jednym z interesujących aspektów 3T jest jego 

podstawa jako narzędzie do uczenia się asamblaży.  

WYDARZENIA 

Potężnym atrybutem niższego poziomu jest to, że umiejętności mają powiązane zdarzenia, które służą 

jako punkty kontrolne, aby jednoznacznie zweryfikować, czy akcja przyniosła właściwy efekt. Pod 

pewnymi względami zdarzenia są równoważne wrodzonym mechanizmom uwalniania; obie pozwalają 

światu być jego najlepszą reprezentacją.  

KIEROWNIK UMIEJĘTNOŚCI 



Trzy warstwy reprezentują prawdziwą deliberację, reaktywne planowanie i reaktywną kontrolę. 

Reprezentują również filozofię zorganizowaną według zakresu państwa, a nie zakresu 

odpowiedzialności. Warstwa Skill Manager składa się z umiejętności, które działają tylko w 

Teraźniejszości (chociaż z pewnymi dodatkami, aby umożliwić utrzymywanie się niektórych zachowań, 

gdy bodziec czasowo zanika). Komponenty w warstwie Sequencer operują na informacjach o stanie 

odzwierciedlających wspomnienia dotyczące Przeszłości, jak również Teraźniejszości. Dlatego 

sekwencjami zachowań można zarządzać, pamiętając, co robot już zrobił i czy to się udało, czy nie. Daje 

to dużą niezawodność i wspiera monitorowanie wydajności. Warstwa Planner współpracuje z 

informacjami o stanie, aby przewidywać przyszłość. Może również wykorzystywać informacje z 

Przeszłości (co robot zrobił lub próbował) i Teraźniejszości (co robot robi teraz). Aby zaplanować misję, 

planista musi przewidzieć, jakie będzie środowisko i inne czynniki.  

CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI 

W praktyce 3T nie organizuje ściśle swoich funkcji w warstwy według stanu (przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość). Zamiast tego często używa szybkości aktualizacji. Algorytmy, które aktualizują się powoli, 

są umieszczane w Planerze, podczas gdy algorytmy szybkiej aktualizacji trafiają do warstwy Skill 

Manager. Wydaje się, że jest to sytuacja, w której pragmatyczne względy obliczeniowe wpłynęły na 

zasady projektowania; na początku lat 90. zachowania były bardzo szybkie, planowanie reaktywne 

(zwłaszcza RAP i Universal Plans) było szybkie, a planowanie misji było bardzo powolne. Jednak wiele 

algorytmów czujników wykorzystujących widzenie komputerowe było również powolnych, więc 

zostały umieszczone w Planerze, pomimo ich funkcji wykrywania niskiego poziomu. Podczas gdy 

architektury systemów robotyki zwykle mają pięć wspólnych podsystemów: Planowanie, Kartograf, 

Nawigacja, Schemat silnika i Percepcja, 3T dodało sekwencer, aby połączyć generowanie planów z 

wyborem i wdrażaniem określonych schematów oraz aby pomóc w monitorowaniu postępu planu, 

zwany Agenda. 3T miał również wpływ na grupowanie zachowań w umiejętności lub meta-zachowania 

oraz umiejętności w sieci zadań. 

IDENTYFIKACJA I ODZYSKIWANIE USZKODZEŃ (FDIR) 

Poprzednie sekcje przedstawiały rozważania jako klasyczny problem planowania, w jaki sposób robot 

może osiągnąć określony cel i, jak widać z 3T, jak monitorować postępy. Rozważanie jest również 

niezbędne do rozwiązywania problemów, zwłaszcza co zrobić, jeśli robot nie osiąga określonego celu. 

W inżynierii ten typ problemu jest często określany jako identyfikacja i naprawa wykrywania usterek 

(FDIR). Wstępne prace w FDIR zakładały, że system musiał wykryć usterkę, zidentyfikować lub 

zdiagnozować na czym polega usterka, a następnie zastosować odpowiednie metody naprawy, 

przypominające cykl SENSE-PLAN-ACT. Nowsze prace w FDIR są bardziej reaktywne; najpierw wykryj, 

że występuje usterka, zastosuj ogólne metody odzyskiwania, aby zachować działanie systemu (np. bez 

awarii), próbując dokładnie zidentyfikować usterkę, a następnie zastosuj specjalistyczne metody 

odzyskiwania. 

NIEPOWODZENIE W GÓRĘ 

W robotyce AI istnieją dwa ogólne podejścia do rozwiązywania problemów. Jednym z nich jest 

„niepowodzenie w górę” lub strategia obsługi wyjątków, której przykładem jest zagnieżdżony kontroler 

hierarchiczny. W NHC założono, że brak postępu nawigacyjnego zostanie wykryty na najniższym 

poziomie przez Pilota, a jeśli nie będzie mógł zostać obsłużony przez pilota, to zawiedzie w górę do 

Nawigatora. Jeśli Nawigator nie może wygenerować objazdu, system przestanie działać w górę do 

Planera misji. Inny system, architektura SFX, również wykorzystuje to podejście do obsługi wyjątków. 

Załóżmy, że czujnik się psuje, a schemat percepcyjny nie może wytworzyć percepcji. Schemat nie może 

sam się zdiagnozować. Dlatego jego niepowodzenie spowodowałoby uruchomienie funkcji 



deliberatywnej. Jeśli menedżer schematu nie może znaleźć zastępczego schematu percepcyjnego lub 

równoważnego zachowania, nie może już spełniać ograniczeń nałożonych przez Mission Planner. 

Planista misji prawdopodobnie ma inteligencję, aby złagodzić ograniczenia misji lub, w praktyce, 

zaalarmować ludzkiego przełożonego. Podejścia do obsługi wyjątków dystrybuują monitorowanie i 

wypychają je do skonkretyzowanych zachowań i funkcji. Tworzy to perspektywę lokalną, która może 

narazić robota na przeoczenie bardziej subtelnych problemów lub rozwiązań wynikających z większej 

interakcji podsystemów. Podejścia do obsługi wyjątków mają również tendencję do odkładania 

identyfikacji problemu na rzecz szybkiego odzyskania, co może być korzyścią lub spowodować jeszcze 

więcej problemów, jeśli nowy problem wywoła niewłaściwą reakcję. 

POZNAWCZA NIEPOWODZENIE 

Niepowodzenie w górę lub obsługa wyjątków prowadzi do wyzwania polegającego na stworzeniu 

świadomej awarii, co oznacza, że analiza awarii wymaga pewnej świadomości kontekstu, aby rozwiązać 

problem. Nie chodzi o to, że samo poznanie zawiodło. Erann Gat zidentyfikował potrzebę świadomych 

niepowodzeń, nazywając to problemem „Wesson Oil”. W starej reklamie telewizyjnej Wesson Oil 

matka gotowała kurczaka w oleju, kiedy musiałaby zatrzymać się, by zawieźć syna na ostry dyżur na 

leczenie złamanej ręki. W optymalnym świecie matka nie tylko wyłączy kuchenkę, ale także usunie 

kurczaka z oleju. W reklamie matka zaniedbuje usunięcie kurczaka. Ponieważ używa Wesson Oil, 

kurczak nie jest zepsuty po powrocie, ale tak by było z każdym innym olejem. Istotą problemu Wesson 

Oil dla robotyki jest to, co się dzieje, gdy zestaw reaktywnych zachowań zostanie wyłączony w środku 

sekwencji? Nie możemy zakładać, że robotowi się poszczęści i nie zrujnuje misji. W wielu przypadkach 

rozwiązaniem nie będzie prosta czynność deinstancji zachowań i aktywowania nowych. W sekwencji 

mogą pojawić się zachowania, które trzeba wykonać (wyłączyć piec) lub dojdzie do katastrofy, a także 

zachowania, które muszą wystąpić, aby zapobiec jedynie niepożądanym skutkom ubocznym (kurczak 

staje się tłusty, jeśli nie zostanie usunięty z oleju). Oznacza to, że planista lub sekwencer musi wiedzieć, 

dlaczego wystąpiła awaria lub dlaczego istnieje potrzeba nagłej zmiany zachowań i jaki jest cel bieżącej 

sekwencji. Rozważanie na pewno nie jest trywialne! 

ROZUMOWANIE MODELOWE 

Drugie podejście do rozwiązywania problemów to rozumowanie oparte na modelach, które zostało 

użyte przez Deep Space One, jak omówiono w części 3. Deep Space One, sonda NASA, wykorzystała 

globalny model świata i kompletny model zwyczajny tego, jak wszystkie systemy współpracują ze sobą 

. Kiedy zawór pędnika utknął w pozycji zamkniętej, system rozumowania oparty na modelu odzyskał 

sprawność, przełączając się na tryb sterowania wtórnego. System rozumowania przeprojektował 

również obchodzenie zablokowanej kamery i naprawę instrumentu poprzez jego zresetowanie. 

Zastosowanie modeli uprościło identyfikację i odzyskiwanie, ponieważ system posiada model 

możliwych wyjaśnień awarii. Może być jednak tysiące wyjaśnień. W związku z tym, aby przyspieszyć 

odzyskiwanie, wielu wnioskujących na podstawie modelu wykorzystuje również prawdopodobieństwa, 

aby pomóc w ustaleniu priorytetów wyszukiwania wyjaśnienia. Wadą opartego na modelach FDIR jest 

to, że wymaga kompletnych modeli zarówno systemu, jak i jego reakcji na środowisko; jak widać w 

przypadku robotów reaktywnych, przewidywanie otoczenia jest trudne. 

Uwagi dotyczące programowania 

Warto zauważyć, że użycie logiki predykatów i rekurencji przez Strips faworyzuje języki takie jak Lisp i 

PROLOG. Języki te zostały opracowane przez naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją 

specjalnie do wyrażania operacji logicznych, ale niekoniecznie mają dobre właściwości sterowania w 

czasie rzeczywistym, takie jak C lub C++. Jednak w latach 60. dominującym językiem naukowym i 

inżynieryjnym był FORTRAN IV, który nie wspierał rekurencji. Dlatego badacze robotyki AI często 



wybierali mniejsze zło (słaba przydatność do kontroli w porównaniu z brakiem rekurencji) i program w 

Lispie. Wykorzystanie specjalnych języków sztucznej inteligencji, takich jak Lisp do robotyki, mogło 

pomóc w podziale podejścia inżynieryjnego i sztucznej inteligencji do robotyki, a także spowolnić 

napływ pomysłów między obie społeczności. Z pewnością zniechęciło to badaczy spoza AI do 

angażowania się w robotykę AI. Jednak inżynieryjny powód partycji pozostaje: rzeczy, które operują na 

symbolach i informacjach globalnych, powinny znajdować się w warstwie deliberatywnej; rzeczy, które 

działają bezpośrednio na czujnikach i aktuatorach, powinny znajdować się w warstwie reaktywnej. 

Przetwarzanie symboli faworyzuje języki takie jak Lisp, podczas gdy kontrola faworyzuje języki takie jak 

C++. 

Podsumowanie 

Część odpowiada na pytanie Jak myśli robot? ,poprzez przedstawienie przeglądu Warstwy 

Deliberatywnej. W warstwie deliberatywnej robot angażuje się w sześć z siedmiu obszarów sztucznej 

inteligencji przedstawionych w części 1. Jak widać w przypadku Shakeya, reprezentacja wiedzy jest 

podstawowym wyzwaniem. Shakey wybrał wiedzę reprezentacji świata, która wspiera użycie logiki i 

stylu planowania i rozwiązywania problemów General Problem Solver zawartego w Strips. Prezentacja 

wiedzy składała się z globalnego modelu świata z powiązaną bazą wiedzy zawierającą mapy a priori lub 

wiedzę związaną z zadaniem. Strips polega na reprezentowaniu proceduralnej wiedzy o świecie za 

pomocą pewnych informacji przestrzennych (np. CONNECTS). Ponadto metody planowania i 

rozwiązywania problemów zakładały, że robot był w stanie wykonać fizyczne uziemienie symboli w 

celu zbudowania tych reprezentacji wiedzy i połączenia wykonania planu do rzeczywistych działań w 

świecie i zakotwiczenia zmian w tym, co postrzegane. Oparcie się na globalnym modelu świata 

wprowadza problem ramowy. Fizyczne uziemienie symboli pozostaje otwartym wyzwaniem w 

robotyce i jest badane przez społeczności wizji i języka naturalnego. Płaskie lub „wszystko-w-jednym” 

modele świata są w praktyce rzadkością, a zamiast tego powszechny jest jakiś wariant lokalnych 

przestrzeni percepcyjnych lub hierarchii abstrakcji. Przestrzenne reprezentacje świata są popularnie 

nazywane „modelami świata”, ale są one zubożone i często mają minimalne zastosowanie w 

zaawansowanych rozważaniach. Służą one jedynie jako „powłoki” i nie zawierają proceduralnej wiedzy 

o tym, jak robot sytuuje się w świecie ani jakie są symboliczne etykiety przedmiotów. Powłoki te mogą 

służyć jako wirtualne czujniki zachowań i nawigacji. Algorytmy planowania i rozwiązywania problemów 

były głównym wysiłkiem w tworzeniu możliwości deliberatywnych dla robotów. Planowanie często 

ogranicza się do planowania ścieżek nawigacyjnych, a wiele systemów naśladuje styl zagnieżdżonego 

kontrolera hierarchicznego, czyli Mission Planner, Navigator i Pilot, dzieląc obowiązki i zakres. 

Planowanie i rozwiązywanie problemów często intensywnie wykorzystują algorytmy wyszukiwania, 

gdzie Strips był zasadniczo wyszukiwarką rekurencyjną, opartą na wyraźnych warunkach wstępnych 

dla operacji kandydujących. W praktyce wnioskowanie jest używane rzadziej, prawdopodobnie ze 

względu na ograniczone zastosowania robotów, ale ważne jest wykrywanie, identyfikacja i usuwanie 

usterek. Robot może nie mieć czasu na jednoznaczne potwierdzenie przyczyny problemu i zamiast tego 

musi zgadywać wystarczająco blisko, aby szybko wygenerować strategię odzyskiwania, aby zapobiec 

katastrofie. Uczenie się to jedyny obszar w AI, który nie pojawia się często w pracy nad deliberacją. Jest 

to najprawdopodobniej spowodowane wszechobecnością uczenia się, która rozciąga się na cały cykl 

SENSE-PLAN-ACT. W kolejnych rozdziałach skupimy się na rozważaniach dotyczących nawigacji, 

badaniu zakresu przestrzennych reprezentacji wiedzy i algorytmach planowania ruchu robota. 



Nawigacja 

* Wymień cztery pytania dotyczące nawigacji, powiązanych funkcji robotów i obszarów sztucznej 

inteligencji, z których te funkcje korzystają.  

* Wyjaśnij rolę pamięci przestrzennej w nawigacji i cztery sposoby jej utrzymywania.  

* Trasa kontrastowa lub nawigacja topologiczna z układem lub nawigacją metryczną.  

* Określ różnicę między naturalnym a sztucznym punktem orientacyjnym i podaj po jednym przykładzie 

każdego z nich.  

* Zdefiniuj bramę, stabilność percepcyjną i percepcyjną rozróżnialność.  

* Biorąc pod uwagę opis środowiska biurowego w pomieszczeniach i zestaw zachowań, zbuduj 

relacyjną reprezentację graficzną opisującą charakterystyczne miejsca i lokalne strategie sterowania za 

pomocą bramek.  

* Porównaj i skontrastuj relacyjne i asocjacyjne metody nawigacji topologicznej.  

Przegląd 

Jak sugeruje termin „mobilny”, roboty mobilne potrzebują inteligencji, aby móc poruszać się w 

otwartym świecie. Mobilność rodzi kilka pytań, z których najbardziej oczywistym jest: Czym jest 

nawigacja? Biorąc pod uwagę sukces w powielaniu inteligencji biologicznej, kolejnym oczywistym 

pytaniem jest: jak nawigują zwierzęta? Z komputerowego punktu widzenia ważne jest, aby 

odpowiedzieć na pytania: Czy istnieją różne rodzaje nawigacji? a który jest najlepszy? Jak zobaczymy 

w tym rozdziale, nawigacja w robotyce AI oznacza przenoszenie całego robota z jednej lokalizacji do 

drugiej, czasami nazywane planowaniem celu. Jak widać z badań nawigacji na zwierzętach, nawigacja 

jest w rzeczywistości znacznie szersza niż planowanie ścieżek. Planowanie ścieżki docelowej zakłada, 

że cele nawigacyjne są znane, że istnieje mapa oraz że agent może wykonać ścieżkę i nadążyć za jej 

lokalizacją. Nawigacja oznacza również, że agent ma pewną formę pamięci przestrzennej, aby utrzymać 

model świata, chociaż większość zwierząt opiera się na prostych modelach topologicznych. Inteligencja 

biologiczna wskazuje, że planowanie tras to tylko wierzchołek góry lodowej zrozumienia nawigacji. W 

ten sposób metody sztucznej inteligencji dla tych czterech różnych aspektów nawigacji (planowanie 

misji, planowanie ścieżek, lokalizacja i mapowanie) zostaną rozłożone na wiele części. Planowanie misji 

zostało już omówione w Części 12. W tej i następnej Części skupimy się na planowaniu ścieżek. Wiele 

prac w zakresie robotyki AI poświęcono na stworzenie algorytmów planowania ścieżki, które traktują 

robota jako holonomiczny pojazd, który podróżuje między rozpoznawalnymi i odrębnymi lokalizacjami 

na mapie, zasadniczo tę samą abstrakcję i algorytmy używane w aplikacjach nawigacyjnych na 

smartfony do generowania kierunków; ta praca jest formalnie znana jako planowanie ścieżki. Kierunki 

abstrahują od szczegółów, takich jak kształt samochodu, autobusu czy osoby, i działają na 

symbolicznych etykietach, które mają być percepcyjnie ugruntowane w świecie. Na przykład twórca 

map może generować wskazówki, aby „skręcić w lewo na Bizzell Street” niezależnie od tego, czy dana 

osoba idzie, czy prowadzi autobus lub samochód, i zakłada, że agent będzie w stanie wykryć możliwość 

skrętu i że Cross Street jest oznaczona tabliczką z napisem Bizzell Street. Aplikacje do mapowania 

smartfonów tworzą trasy, które można wykonać bez dokładnej znajomości bezwzględnych 

współrzędnych agenta. Na przykład „skręć w lewo na Bizzell Street” nie wymaga od osoby znajomości 

lokalizacji GPS Bizzell Street, tylko topologiczną cechę skrzyżowania z Bizzell Street. Chociaż dobrze jest 

wiedzieć, jak daleko jest skręt w lewo od ostatniego punktu nawigacyjnego, nie jest to bezwzględnie 

konieczne. Dzięki temu trasa ta może być wykonana bez ilościowych informacji o lokalizacji i odległości 

w układzie współrzędnych. Planery ścieżek, które nie generują kierunków ilościowych, nazywane są 



planistami ścieżek jakościowych. Jakościowe narzędzia do planowania ścieżek są często nazywane 

narzędziami do planowania ścieżek topologicznych lub przykładami nawigacji topologicznej, aby 

podkreślić, że nawigacja zależy od percepcyjnie wyróżniających się cech świata. Należy zauważyć, że 

planowanie ścieżki topologicznej różni się od uwzględniania cech terenu i wpływu na nawigację, 

ponieważ teren jest informacją topograficzną, a nie topologiczną. Ta część skupi się na nawigacji 

jakościowej lub topologicznej, która opiera się na badaniach w dziedzinie wyszukiwania i planowania 

w ramach sztucznej inteligencji. Zarówno wyszukiwanie, jak i planowanie polegają na znajdowaniu 

sekwencji działań, które osiągają cele agenta. Przypomnij sobie, że wyszukiwanie jest analogiczne do 

znajdowania igły w stogu siana, gdzie wiesz, że w stogu siana jest na pewno igła, masz dobre modele 

tego, czym jest igła i jak wygląda siano, i rozumiesz, że stóg siana ma granice. W tym przypadku 

wyszukiwanie i planowanie są identyczne; wyszukiwanie umożliwia robotowi znalezienie optymalnej 

ścieżki od punktu wyjścia do celu. Część przenosi tematy planowania ścieżki metrycznej i planowania 

ruchu w sytuacjach związanych z pozycją i dynamiką pojazdu do Części 14 oraz jednoczesnej lokalizacji 

i tworzenia map (SLAM) oraz włączania wrażliwości terenu do nawigacji do Części 15. 

Cztery pytania dotyczące nawigacji 

Nawigacja była szeroko badana na zwierzętach, a naukowcy postrzegają nawigację jako odpowiedź na 

cztery pytania niezbędne do przetrwania. Te pytania to:  

Gdzie ja idę? Dokąd zmierzam (i dlaczego?) zajmuje się planowaniem misji w AI, gdzie agent wyznacza 

cele poprzez namysł, jak omówiono w poprzednim rozdziale. Planetarny łazik może zostać skierowany 

do odległego krateru i poszukiwania określonej skały w kalderze. Robotycy na ogół nie uwzględniają 

planowania misji na wysokim poziomie jako części nawigacji, zakładając, że robot został skierowany do 

określonego celu lub został zaprojektowany do określonego celu.  

Jaka jest najlepsza droga? To jest problem planowania tras i jest to obszar nawigacji, któremu 

poświęcono najwięcej uwagi. Jak zauważono we wstępie, metody planowania ścieżek dzielą się na 

dwie szerokie kategorie: jakościowe (lub trasy) i ilościowe (lub metryczne). Gdzie ja byłem? Jest to 

obszar tworzenia map, bogatego obszaru badań nad robotyką AI ze względu na pojawienie się nowych 

czujników i algorytmów do postrzegania zasięgu. Robot eksplorujący nowe środowiska może być 

częścią jego misji polegającej na mapowaniu środowiska. Mapowanie środowiska wymaga znajomości 

lokalizacji robota lub jego lokalizacji. Kategoria algorytmów jest obecnie znana jako symultaniczna 

lokalizacja i mapowanie (SLAM). Akronim SLAM jest również żartem na temat bycia uderzonym przez 

znaczące wyzwania obliczeniowe związane z lokalizacją i mapowaniem. Ale SLAM to nie jedyny powód, 

by zapytać: gdzie byłem? Nawet jeśli robot pracuje w tym samym środowisku (np. dostarcza pocztę w 

biurowcu), może poprawić swoją wydajność, odnotowując zmiany. Można postawić nową ścianę, 

przestawić meble, przesunąć lub wymienić obrazy. Lub, jak odkrył Xavier, jeden z robotów 

wewnętrznych w Instytucie Robotyki na Uniwersytecie Carnegie Mellon, niektóre korytarze i foyer są 

zbyt zatłoczone w określonych godzinach dnia (koniec zajęć, pora obiadowa) i należy tego unikać. 

Aplikacje, takie jak Waze, wykorzystują informacje o tym, gdzie byli inni kierowcy w celu zastąpienia 

bezpośredniego doświadczenia, poprawiając w ten sposób wydajność nawigacji poprzez planowanie 

omijania korków lub zamkniętych dróg.  

Gdzie ja jestem? Aby podążać ścieżką lub zbudować mapę, robot musi wiedzieć, gdzie się znajduje; 

nazywa się to lokalizacją. Jeśli robot zajmuje się tylko przybliżoną mapą topologiczną, lokalizacja jest 

dość prosta przy użyciu metod relacyjnych, takich jak wizualne naprowadzanie lub QualNav. Lokalizacja 

może odnosić się do lokalnego środowiska (np. robot znajduje się na środku pomieszczenia), we 

współrzędnych topologicznych (np. w Pokoju 311) lub we współrzędnych bezwzględnych (np. 

szerokość, długość, wysokość). Lokalizacja jest trudniejsza, jeśli lokalizacja musi być dokładna w 



bezwzględnej ramce współrzędnych, to znaczy w celu zbudowania mapy w skali. Niestety, jak już 

widzieliśmy, robot jest bardzo słaby w martwym rachunku. Wyobraź sobie, co dzieje się z tworzeniem 

map, gdy robot porusza się po obwodzie pomieszczenia, ale nie może rejestrować swoich kroków. 

Czujniki zasięgu nie eliminują problemu lokalizacji, w rzeczywistości komplikują problem obliczeniowo, 

mimo że zapewniają bogatszy zestaw danych do wykorzystania w lokalizacji. Zarówno tworzenie map, 

jak i lokalizacja zostały omówione w części 15. Przed niedawnym zainteresowaniem autonomicznymi 

samochodami, naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją demonstrowali niezawodną nawigację w 

pomieszczeniach w złożonych środowiskach już w 1998 roku. Roboty Rhino i Minerva Tour Guide 

stanowią doskonały przykład tego, jak te cztery pytania pojawiają się naturalnie w aplikacjach. Rhino i 

Minerva zostały zaprojektowane przez naukowców z CMU i Uniwersytetu w Bonn do pełnienia 

wszystkich funkcji przewodnika po muzeum, w tym prowadzenia grup ludzi na wystawy na żądanie i 

odpowiadania na pytania. Rhino był gospodarzem wycieczek po Deutsches Museum w Bonn w 

Niemczech, podczas gdy Minerva była używana w Narodowym Muzeum Historii Smithsonian w 

Waszyngtonie.  Roboty-przewodniki musiały wiedzieć, gdzie w danym momencie się znajdują 

(lokalizacja), aby odpowiadać na pytania dotyczące eksponatu lub wskazywać drogę do innego 

eksponatu. Minerva może również stworzyć niestandardową wycieczkę po żądanych eksponatach, 

która wymaga, aby robot wiedział, jak dostać się do każdego z eksponatów (planowanie ścieżki). 

Ścieżka zwiedzania musiała być dość wydajna, w przeciwnym razie robot mógłby wielokrotnie kazać 

grupie mijać docelowy eksponat, zanim się na nim zatrzyma. Oznaczało to również, że robot musiał 

pamiętać, gdzie się znajdował. Rhino działała na podstawie mapy muzeum, Minerva stworzyła własną. 

Ważnym aspektem mapy był czas potrzebny na nawigację między eksponatami, a nie tylko odległość. 

Ten rodzaj informacji pozwala planistom uwzględnić obszary, których należy unikać w określonych 

porach dnia. Na przykład Xavier z CMU nauczył się unikać przedzierania się przez konkretny foyer, gdy 

zmieniają się klasy, ponieważ gęstość poruszających się ludzi spowalnia ich postępy. 

Pamięć przestrzenna 

Odpowiedź na pytanie Jaka jest najlepsza droga? zależy od reprezentacji świata, z którego korzysta 

robot, ponownie nawiązując do powiedzenia, że dobre algorytmy są możliwe dzięki dobrym 

strukturom danych. Reprezentacja świata robota i sposób, w jaki jest on utrzymywany w czasie, to jego 

pamięć przestrzenna. Pamięć przestrzenna jest sercem modułu Cartographer, który powinien 

zapewniać metody i struktury danych do przetwarzania i przechowywania danych wyjściowych z 

bieżących wejść sensorycznych. Załóżmy na przykład, że robotowi polecono „zejść korytarzem do 

trzecich czerwonych drzwi po prawej”. Nawet w celu koordynacji i kontroli zachowań reaktywnych 

robot musi zoperacjonalizować pojęcia, takie jak „hala”, „czerwony”, „drzwi”, na cechy, których należy 

szukać za pomocą schematu percepcyjnego. Musi również pamiętać, ile czerwonych drzwi minęło (i 

nie liczyć tych samych drzwi dwa razy!). Byłoby również korzystne, gdyby robot wyczuł barierę lub ślepy 

zaułek i zaktualizował swoją mapę świata. Pamięć przestrzenna powinna być również zorganizowana 

tak, aby wspierać metody, które mogą wydobyć odpowiednie oczekiwania dotyczące zadania 

nawigacyjnego. Załóżmy, że kierowany jest robot tym razem, aby „zejść korytarzem do trzecich drzwi 

po prawej”. Mógłby sprawdzić swoją pamięć przestrzenną i zauważyć, że nieparzyste numery drzwi są 

czerwone, a parzyste są żółte. Szukając „czerwonych” i „żółtych”, oprócz innych percepcyjnych cech 

drzwi, robot może bardziej wiarygodnie identyfikować drzwi, albo przez skupienie uwagi (robot 

wykrywa drzwi tylko na obrazach z czerwonymi i żółtymi obszarami, a nie na każdym obrazie) lub przez 

fuzję czujników (więcej źródeł danych oznacza pewniejszą percepcję). Pamięć przestrzenna obsługuje 

cztery podstawowe funkcje:  

UWAGA 

1. Uwaga. Jakich funkcji lub punktów orientacyjnych powinienem szukać w następnej kolejności?  



ROZUMOWANIE 

2. Rozumowanie. Czy ta powierzchnia utrzyma moją wagę?  

PLANOWANIE ŚCIEŻKI 

3. Planowanie ścieżki. Jaka jest najlepsza droga przez tę przestrzeń?  

ZBIERANIE INFORMACJI 

4. Zbieranie informacji. Jak wygląda to miejsce? Czy kiedykolwiek to widziałem? Co się zmieniło od 

czasu mojej ostatniej wizyty tutaj? 

Rodzaje planowania ścieżki 

Pamięć przestrzenna przybiera dwie formy: trasy lub jakościową i układu, czyli metryczną lub ilościową, 

reprezentacje. Wynikiem tego są dwa różne style planowania ścieżki robotyki, pokazane na rysunku  

 

Tutaj dwa style planowania ścieżki manifestują się jako różne typy algorytmów przeszukiwania 

przestrzeni. Ogólnie rzecz biorąc, algorytmy planowania ścieżki abstrahują robota jako pojazd 

holonomiczny i abstrahują świat jako graf. Planowanie ścieżki topologicznej wykorzystuje klasyczne 

algorytmy informatyki, takie jak algorytm najkrótszej ścieżki Dijkstry z jednego źródła, do optymalnego 

wyszukiwania tras na grafie. Liczba możliwych miejsc do skręcenia (węzłów) jest dość mała, biorąc pod 

uwagę całkowitą przestrzeń. Planowanie ścieżki metrycznej stosuje bardziej wyspecjalizowane 

algorytmy planowania ścieżki, często wariant algorytmu A*, które mogą wydajnie obsługiwać 

planowanie przez duże puste przestrzenie, gdzie każdy blok pustej przestrzeni może być węzłem na 

grafie. 

NAWIGACJA TOPOLOGICZNA 

Reprezentacje trasowe, topologiczne czy jakościowe wyrażają przestrzeń w kategoriach powiązań 

między punktami orientacyjnymi. Przykładem reprezentacji trasy jest sytuacja, w której dana osoba 

podaje trasę w propozycjach (w postaci listy): „wyjdź z parkingu i skręć w lewo w Fowler Drive. Poszukaj 

muzeum po prawej i skręć w lewo na następnych światłach”. Zauważ, że nawigacja po trasie jest 

zależna od perspektywy; punkty orientacyjne, które są łatwe do zauważenia przez człowieka, mogą nie 

być widoczne dla małego robota pracującego blisko podłogi. Reprezentacje tras mają również 



tendencję do dostarczania wskazówek dotyczących orientacji: „z parkingu” (w przeciwieństwie do 

tego, że jest na nim zawarty), „skręć w lewo”, „w prawo”. Te wskazówki orientacyjne są egocentryczne, 

ponieważ zakładają, że agent postępuje zgodnie ze wskazówkami na każdym kroku. Reprezentacje tras 

zakładają również, że istnieje fizyczne uziemienie symbolu. Nawigacja z wykorzystaniem tras jest 

powszechnie nazywana nawigacją topologiczną, ponieważ wykorzystuje topologię do przestrzennego 

powiązania punktów orientacyjnych.  

NAWIGACJA METRYCZNA 

Reprezentacje układu, metryki lub ilościowe są przeciwieństwem reprezentacji tras. Gdy dana osoba 

podaje wskazówki, rysując mapę, mapa jest reprezentacją układu. Reprezentacje układu są często 

nazywane reprezentacjami metrycznymi, ponieważ większość map ma pewną przybliżoną skalę do 

szacowania odległości. Główne różnice między reprezentacjami układu i trasy to punkt widzenia i 

użyteczność. Reprezentacja układu jest zasadniczo widokiem świata z lotu ptaka. Nie zależy od 

perspektywy agenta; Zakłada się, że agent jest w stanie przełożyć układ na wyczuwane cechy. Układ 

jest niezależny od orientacji i położenia. Reprezentacje układu mogą być używane do generowania 

reprezentacji trasy, ale niekoniecznie działa to w drugą stronę. (Zastanów się, jak łatwo jest czytać 

mapę i udzielać ustnych wskazówek kierowcy, w przeciwieństwie do rysowania dokładnej mapy drogi, 

którą jechałeś tylko raz). Większość map zawiera dodatkowe informacje, takie jak skrzyżowania ulic. 

Agent może użyć tych informacji do wygenerowania alternatywnych tras, jeśli żądana trasa jest 

zablokowana. Nawigacja przy użyciu metrycznych układów świata jest czasami określana jako 

nawigacja ilościowa, ale najczęściej jako nawigacja metryczna. Nawigacja trasowa lub topologiczna jest 

najczęstszą formą nawigacji u zwierząt. Robotycy preferują tworzenie stylów układów pamięci 

przestrzennej, ponieważ posiadanie układu metrycznego lub mapy może służyć do generowania tras 

topologicznych lub ścieżek metrycznych. Różnicę między nawigacją topologiczną a metryczną ilustruje 

różnica między nawigacją autonomicznym samochodem a bezzałogowym statkiem powietrznym. 

Myślenie o samochodach poruszających się według trasy jest naturalne, ponieważ niezależnie od 

dokładnej odległości między segmentami — powiedzmy między czterokierunkowym przystankiem na 

Parkway a sygnalizacją świetlną na Parkway i Avenue — samochód może skręcać tylko w tych 

zewnętrznie rozpoznawalnych miejscach. W przeciwieństwie do tego, naturalne jest myślenie o 

nawigacji UAV opartej wyłącznie na punktach GPS. W praktyce samochód wykorzystuje kombinację 

nawigacji topologicznej i metrycznej, aby przezwyciężyć niepewność i zasygnalizować percepcję. Na 

przykład pomocna jest wiedza, że odległość między czterokierunkowym przystankiem na Parkway a 

sygnalizacją świetlną na Parkway i Avenue wynosi 0,8 km. Jeśli auto jedzie więcej niż 1km, widać, że 

minęło sygnalizację, natomiast jeśli znajdzie sygnalizację na 0,75km, to najprawdopodobniej 

sygnalizacja poprawna i wystąpił błąd w pomiarze odległości. Podobnie system percepcyjny może nie 

musieć poświęcać cykli procesora na szukanie sygnalizacji świetlnej, dopóki nie przejedzie 0,5 km poza 

czterokierunkowy przystanek. 

Punkty orietacyjne  i bramy 

ELEMENT PUNKTU ORIENTACYJNEGO 

Nawigacja topologiczna zależy od obecności punktów orientacyjnych. Punkt orientacyjny to jedna lub 

więcej percepcyjnie wyróżniających się cech obiektu lub lokalizacji. Zwróć uwagę, że punkt 

orientacyjny niekoniecznie jest pojedynczym, samodzielnym obiektem, takim jak „czerwone drzwi”. 

Punkt orientacyjny może być grupą obiektów; na przykład wielu osobom zdanie „McDonald’s” kojarzy 

się z wysokim znakiem, jasnym budynkiem o określonym kształcie i bardzo ruchliwym parkingiem. 

Innym punktem orientacyjnym na zewnątrz może być „stoisko z osikami”. Punkty orientacyjne są 

używane w większości aspektów nawigacji. Jeśli robot znajdzie punkt orientacyjny na świecie i ten 



punkt orientacyjny pojawi się na mapie, robot jest lokalizowany względem mapy. Jeśli robot planuje 

ścieżkę składającą się z segmentów, potrzebne są punkty orientacyjne, aby robot mógł stwierdzić, 

kiedy ukończył segment i powinien rozpocząć kolejny. Jeśli robot znajdzie nowe punkty orientacyjne, 

można je dodać do jego pamięci przestrzennej, tworząc lub rozszerzając mapę.  

BRAMY 

Dave Kortenkamp spopularyzował szczególnie interesujący, szczególny przypadek punktów 

orientacyjnych zwany bramą. Brama jest okazją dla robota do zmiany ogólnego kierunku nawigacji. Na 

przykład skrzyżowanie dwóch korytarzy jest bramą; robot może jechać prosto lub skręcać w lewo lub 

w prawo. Ponieważ bramy są możliwościami nawigacyjnymi, rozpoznawanie bram ma kluczowe 

znaczenie dla lokalizacji, planowania tras i tworzenia map. 

SZTUCZNE UKTY ORIETACYJNE 

NATURALNE PUNKTY ORIENTACYJNE 

Punkty orientacyjne mogą być sztuczne lub naturalne. Pojęć „sztuczny” i „naturalny” nie należy mylić 

z „stworzonym przez człowieka” i „organicznym”. Sztuczny punkt orientacyjny to zestaw funkcji 

dodanych do istniejącego obiektu lub lokalizacji w celu wspomagania rozpoznawania punktu 

orientacyjnego lub innej aktywności percepcyjnej. Znak zjazdu z autostrady międzystanowej jest 

przykładem sztucznego punktu orientacyjnego. Umieszczono go tam, aby był dobrze widoczny 

(retrorefleksyjny), a biało-zielona czcionka ma rozmiar zapewniający optymalną widoczność 

(aktywność percepcyjna to czytanie znaku). Naturalny punkt orientacyjny to konfiguracja istniejących 

cech wybranych do rozpoznania, które nie zostały wyraźnie zaprojektowane dla czynności 

percepcyjnej. Jeśli ktoś podaje wskazówki do jej domu, na przykład „weź drugie miejsce zaraz po 

McDonald’s”, McDonald’s jest używany jako wskazówka orientacyjna do nawigacji do domu. 

Najwyraźniej McDonald’s nie został zbudowany w celu bycia wskazówką nawigacyjną do prywatnego 

domu. Fakt, że został wykorzystany w innym celu oznacza, że jest zabytkiem przyrody.  

KRYTERIA DLA PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH 

Niezależnie od tego, czy punkt orientacyjny jest sztuczny czy naturalny, musi spełniać trzy kryteria:  

1. Bądź łatwo rozpoznawalny. Jeśli robot nie może znaleźć punktu orientacyjnego, nie jest to przydatne.  

2. Wspieraj aktywność zadaniową. Jeśli czynność zależna od zadania jest po prostu wskazówką 

orientacyjną („weź drugą zaraz po McDonaldzie”), wystarczy bycie rozpoznanym. Załóżmy, że punkt 

orientacyjny ma zapewnić oszacowanie pozycji w celu pokierowania dokowaniem wahadłowca 

kosmicznego do stacji kosmicznej. W takim przypadku punkt orientacyjny powinien ułatwiać 

wyodrębnienie względnej odległości do punktu kontaktu.  

3. Bądź widoczny z wielu różnych punktów widzenia. Jeśli punkt orientacyjny jest dobrze widoczny, 

robot może go nigdy nie znaleźć.  

Każdy robot miał podążać trasą pomiędzy dowolną sekwencją punktów na arenie. Zespoły mogły 

oznaczyć punkty drogi sztucznymi punktami orientacyjnymi. Każdy punkt był łatwo rozpoznawalny 

dzięki szachownicy. Zależną od zadania czynność dojścia do właściwego punktu trasy ułatwiły 

cylindryczne kody kreskowe, które są unikalne dla każdej stacji. Zauważ, że użycie cylindra 

gwarantowało, że punkty orientacyjne będą widoczne z każdego punktu widzenia na arenie. Kiedy 

rozpoczęła się mała liga piłkarska RoboCup, wiele wysiłku włożono w wybór punktów orientacyjnych, 

które pomogą w nawigacji. Bramki i rogi pierścienia wokół boiska były ozdobione jasnymi kolorami, 

które można było łatwo wyodrębnić za pomocą algorytmów komputerowych. Względne położenie 



kolorów wskazywało lokalizację (zielony na górze oznaczał po stronie obrońcy, zielony na dole oznaczał 

stronę przeciwnika). Dobry punkt orientacyjny ma wiele innych pożądanych cech. Powinien być 

pasywny, to znaczy nie emitować energii, aby był dostępny pomimo awarii zasilania. Powinno być 

widoczne w całym zakresie, w którym robot może go potrzebować. Powinien mieć charakterystyczne 

cechy i, jeśli to możliwe, unikalne cechy. Charakterystyczne cechy to te, które są lokalnie unikalne; 

pojawiają się tylko jako część punktu orientacyjnego z każdego punktu widzenia robota w tym regionie 

świata (np. na Busch Boulevard jest tylko jeden McDonald’s). Jeśli dana funkcja występuje tylko raz w 

całym regionie działalności (np. w Tampie jest tylko jeden McDonald’s), wówczas można ją uznać za 

globalnie unikalną. Oprócz tego, że jest dostrzegalny dla celów rozpoznania, musi być dostrzegalny dla 

zadania. Jeśli robot musi ustawić się w odległości nie większej niż 0,5 metra od punktu orientacyjnego, 

punkt orientacyjny musi być tak zaprojektowany, aby umożliwiał uzyskanie takiego stopnia 

dokładności. 

Metody relacyjne 

Metody relacyjne przedstawiają świat jako graf lub sieć węzłów i krawędzi.  

 

Węzły reprezentują bramy, punkty orientacyjne lub cele. Krawędzie reprezentują ścieżkę żeglowną 

między dwoma węzłami, w efekcie reprezentując, że dwa węzły mają relację przestrzenną. Do krawędzi 

mogą być dołączone dodatkowe informacje, takie jak kierunek (północ, południe, wschód, zachód), 

przybliżona odległość, typ terenu lub zachowania potrzebne do nawigacji tą ścieżką. Ścieżki można 

obliczyć między dwoma punktami przy użyciu standardowych algorytmów grafowych, takich jak 

algorytm najkrótszej ścieżki Dijkstry z jednego źródła. Jedno z najwcześniejszych badań nad grafami 

relacyjnymi do nawigacji zostało przeprowadzone przez Smitha i Cheesemana197. Przedstawiali oni 

świat jako graf relacyjny, w którym krawędzie reprezentowały kierunek i odległość między węzłami i 

symulowali, co by się stało, gdyby robot używał martwego liczenia do nawigować. Jak można się było 

spodziewać po sekcji dotyczącej propriocepcji w części 10, odkryli, że błąd będzie stale wzrastał i 

wkrótce robot nie będzie w stanie dotrzeć do żadnego z węzłów. 



 

Charakterystyczne miejsca 

WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ MIEJSCE 

Kuipers i Byun powiązali relacyjne grafy z wyczuwaniem w swojej przełomowej pracy z wyróżniającymi 

się miejscami. Charakterystyczne miejsce to punkt orientacyjny, który robot mógłby wykryć w 

pobliskim regionie zwanym sąsiedztwem. Motywacją do ich pracy były badania kognitywistyczne 

wskazujące, że reprezentacja przestrzenna w królestwie zwierząt tworzy wielopoziomową hierarchię).  

 

 (Nowsze badania sugerują, że ta hierarchia nie jest tak wyraźnie podzielona, jak wcześniej sądzono.) 

Najniższym poziomem lub najbardziej prymitywnym sposobem przedstawiania przestrzeni było 

identyfikowanie punktów orientacyjnych (drzwi, korytarze) i posiadanie wiedzy proceduralnej 

potrzebnej do podróżowania między nimi (postępując zgodnie z: przedpokój, przeprowadzka przez 

drzwi). Następna warstwa była topologiczna. Reprezentował punkty orientacyjne i wiedzę 



proceduralną na wykresie relacyjnym, który wspierał planowanie i rozumowanie. Najwyższy poziom to 

system metryczny, na którym agent poznał odległości i orientację między punktami orientacyjnymi i 

mógł umieścić je w ustalonym układzie współrzędnych. Wyższe warstwy reprezentowały rosnącą 

inteligencję. Szczególnie interesująca jest topologiczna reprezentacja Kuipersa i Byuna. Każdy węzeł 

reprezentuje odrębne miejsce. Po znalezieniu się w pobliżu robot może ustawić się, korzystając z 

odczytów czujników, w znanym miejscu względem punktu orientacyjnego. Jednym z przykładów 

charakterystycznego miejsca był róg .  

 

 (Kuipers i Byun pracowali w symulacji; róg jako charakterystyczne miejsce nie okazał się realistyczny 

w przypadku sonarów). Idea sąsiedztwa polegała na tym, że robot poruszałby się po okolicy, dopóki 

nie osiągnie określonej względnej lokalizacji względem punktu orientacyjnego ; na przykład narożny 

robot może ustawić się w odległości 1,0 metra od każdej ściany. Wtedy robot byłby zlokalizowany na 

mapie. 

STRATEGIA KONTROLI LOKALNEJ 

ALGORYTM WSPINACZKI 

Łuk lub krawędź w grafie relacyjnym nazwano lokalną strategią sterowania lub lcs. Lokalna strategia 

sterowania to procedura przechodzenia z bieżącego węzła do następnego węzła. Gdy robot wykryje 

punkt orientacyjny, wprowadzi wartości dla zestawu funkcji. Robot wykorzystuje algorytm 

pokonywania wzniesień. Algorytm wspinania się na wzgórze kieruje robotem dookoła, aż funkcja 

pomiarowa (np. jak daleko znajdują się ściany) wskaże, kiedy robot znajduje się w pozycji, w której 

wartości funkcji są zmaksymalizowane (np. obie są oddalone o 1,0 metr). Punktem, w którym 

maksymalizowane są wartości cech, jest miejscem wyróżniającym. Algorytm pokonywania wzniesień 

to bardzo proste podejście. Chodzi o to, że w przypadku większości skoczni, jeśli zawsze wybierasz 

następny stopień, który jest najwyższy (nie możesz patrzeć przed siebie), to szybko dostać się na szczyt. 

Dlatego robot zawsze porusza się w kierunku, który wydaje się powodować najbardziej pozytywną 

zmianę funkcji pomiarowej. Chociaż badacze odkryli zachowania reaktywne i charakterystyczne 

miejsca niezależnie od siebie, zachowania reaktywne dobrze odwzorowują charakterystyczne miejsca 

i lokalne strategie kontroli, jak pokazano poniżej.  



 

Wyobraź sobie robota poruszającego się po szerokiej hali do ślepego zaułka. Lokalna strategia 

sterowania to zachowanie, takie jak follow-hall, które działa w połączeniu z wyzwalaczem, look-for-

corner. Wyzwalacz jest wskazówką eksteroceptywną. Po uruchomieniu robot znajduje się w pobliżu 

charakterystycznego miejsca, a uwolnione zachowanie, wspinanie się po wzniesieniu do narożnika, 

kieruje robota na odległość 1 metra od każdej ściany. 

Zalety i wady 

Koncepcja wyróżniającego miejsca eliminuje wszelkie błędy nawigacyjne w każdym węźle. Robot może 

zboczyć z kursu, bo hala jest szeroka, ale gdy tylko dotrze do sąsiedztwa, sam się koryguje i lokalizuje. 

Kuipers i Byun byli w stanie pokazać w symulacji, w jaki sposób robot z błędami martwego liczenia 

może wykorzystywać wielokrotne podróże między węzłami, aby zbudować rozsądną mapę metryczną, 

ponieważ większość błędów byłaby uśredniona. Innym atrakcyjnym aspektem podejścia 

wyróżniającego miejsce jest to, że wspiera ono odkrywanie nowych punktów orientacyjnych, gdy robot 

eksploruje nieznane środowisko. Dopóki robot mógł znaleźć coś wyróżniającego się, do czego mógłby 

się niezawodnie zlokalizować, to miejsce można było umieścić na mapie topologicznej. Następnie, gdy 

robot wielokrotnie przemieszczał się w to miejsce, robot mógł skonstruować mapę metryczną. 

Wracając do dyskusji o punktach orientacyjnych, należy zauważyć, że punkt orientacyjny musi być 

unikalny dla pary węzłów. W rzeczywistym świecie nie może być żadnych narożników, których nie ma 

na wykresie pomiędzy węzłami, w przeciwnym razie robot będzie się niepoprawnie lokalizował. 

Podejście wyróżniające miejsce, jak zostało pierwotnie sformułowane, napotkało pewne problemy, 

gdy robotocy bazujący na zachowaniu zaczęli stosować je do prawdziwych robotów. Jednym z 

najtrudniejszych problemów była percepcja. Trudno o dobre, charakterystyczne miejsca; konfiguracje, 

które wydawały się przydatne dla ludzi, takie jak narożniki, okazały się trudne do wiarygodnego 

wyczucia i lokalizacji względem. Łatwo wyczuwalne elementy, takie jak narożniki, drzwi i poziome linie, 

często były zbyt liczne na świecie, a więc nie były lokalnie unikalne. Kolejnym wyzwaniem było 

poznanie lokalnej strategii sterowania. Ponieważ robot eksplorował nieznane środowisko, łatwo było 

wyobrazić sobie, że może znaleźć charakterystyczne miejsca. Ale jak nauczył się odpowiedniej lokalnej 

strategii kontroli? W środowisku wewnętrznym robot może zawsze uciekać się do podążania za ścianą, 

nawet jeśli inne zachowania byłyby lepsze. Jak robot mógłby kiedykolwiek spróbować czegoś innego? 



Kolejną otwartą kwestią jest problem nieodróżnialnych lokalizacji. Kwestia nieodróżnialnych lokalizacji 

została do pewnego stopnia rozwiązana za pomocą metod probablistycznych, które zostaną omówione 

w części 15.  

 Metody asocjacyjne 

Metody asocjacyjne dla nawigacji topologicznej zasadniczo tworzą zachowanie, które przekształca 

obserwacje czujników na kierunek, w którym należy iść, aby dotrzeć do określonego punktu 

orientacyjnego. Metody asocjacyjne są rzadko stosowane w systemach robotycznych, ale ważne jest, 

aby być ich świadomym. Istnieją podstawowe podejścia: wizualne naprowadzanie, gdzie robot 

rozpoznaje wizualne wzorce związane z lokalizacjami i trasami (podejście jest podobne do sposobu 

nawigacji pszczół), oraz QualNav, w którym robot określa swoją lokalizację na podstawie tego, jak 

zmieniają się względne pozycje punktów orientacyjnych ( to podejście jest podobne do nawigacji w 

konstelacjach). Podstawowym założeniem jest to, że lokalizacja lub punkt orientacyjny będący 

przedmiotem zainteresowania nawigacji zwykle mają dwa atrybuty:  

STABILNOŚĆ PERCEPTUALNA 

1. stabilność percepcyjna: widoki lokalizacji znajdujących się blisko siebie powinny wyglądać podobnie 

PERCEPTACYJNE ROZRÓŻNIACZALNOŚĆ 

2. percepcyjna rozróżnialność: poglądy odległe powinny wyglądać inaczej.  

Zasady te są zawarte w idei sąsiedztwa wokół wyróżniającego się miejsca. Jeśli robot znajduje się w 

pobliżu, widoki punktu orientacyjnego wyglądają podobnie. Główna różnica między wyróżniającymi się 

miejscami a metodami asocjacyjnymi polega na tym, że metody asocjacyjne wykorzystują bardzo 

ordynarne widzenie komputerowe. Metody asocjacyjne są bardzo dobre do odtwarzania kroków lub 

tras. 

Studium przypadku nawigacji topologicznej z architekturą hybrydową 

Ta sekcja przedstawia studium przypadku nawigacji topologicznej z wykorzystaniem architektury SFX 

w konkursie AAAI Mobile Robot Competition w 1994 roku, autorstwa zespołu studentów Colorado 

School of Mines. W konkursie w 1994 r. odbyła się nawigacja w biurze.18 Każdy robot został 

umieszczony w losowym pomieszczeniu, a następnie w ciągu 15 minut musiał wyjść z pokoju i przejść 

do innego pomieszczenia. Uczestnicy otrzymali mapę topologiczną, ale nie mogli zmierzyć układu 

pomieszczeń i korytarzy. To studium przypadku pokazuje, w jaki sposób wprowadzono mapę 

topologiczną, działania Kartografa, w jaki sposób skrypty zostały wykorzystane do uproszczenia 

zarządzania behawioralnego oraz wyciągnięte wnioski. 

Planowanie ścieżki topologicznej 

Mapa topologiczna została wprowadzona jako plik ASCII w formularzu Backus-Naur. Przykładowa mapa 

jest pokazana na rysunku.  



 

 

Mapa wejściowa składa się z trzech typów węzłów: pokój (R), hol (H) i foyer (F). Zakłada się, że świat 

jest ortogonalny. Ponieważ krawędzie między węzłami mogą istnieć tylko w czterech kierunkach, 

wygodnie jest nazywać je północą (N), południem (S), wschód (E) i zachód (W), gdzie N jest ustawione 

arbitralnie na mapie. Robot otrzymuje swój węzeł początkowy, ale dodatkowym wyzwaniem jest to, 

że robot nie otrzymuje kierunku, w którym początkowo jest skierowany w stosunku do mapy. Mapa 

topologiczna jest strukturalnie poprawna, ale niekoniecznie wskazuje, czy korytarz lub drzwi są 

zablokowane. Takie blokady mogą wystąpić lub zostać przeniesione w dowolnym momencie. 

Dodatkowym założeniem jest to, aby na zewnątrz każdych drzwi znajdował się punkt orientacyjny, taki 

jak numer pokoju lub nazwa pokoju. Kartograf w SFX jest odpowiedzialny za budowę trasy. Jako dane 

wejściowe przyjmuje typ bramy mapy topologicznej oraz węzeł początkowy i węzeł celu, a następnie 

tworzy listę węzłów reprezentujących najlepszą ścieżkę między początkiem a celem. Kartograf działa 

w dwóch krokach: wstępne przetwarzanie mapy w celu wsparcia planowania tras i samo planowanie 

tras. Etap przetwarzania wstępnego rozpoczyna się od zbudowania bazy danych węzłów na mapie 

wejściowej, przeklasyfikowania węzłów korytarza, które reprezentują połączenie od korytarza do 

drzwi, jako Hd. Gdy znane są węzły początkowe i docelowe, kartograf eliminuje obce bramy. Węzeł Hd 

może być połączony z pokojem, którego nie można odwiedzać, to znaczy, że nie jest pokojem 

docelowym, pokojem początkowym ani pokojem z więcej niż jednymi drzwiami. Jeśli pokój nie jest 

dostępny, oba wpisy węzłów R i Hd są usuwane z bazy danych. Przykładowa wejściowa graficzna 

reprezentacja topologiczna dla mapy metrycznej jest pokazana na rysunku. Jeśli jako węzeł początkowy 

wybrano R3, a cel R7, dopracowaną reprezentację graficzną pokazano na rysunku. Zwróć uwagę, że 

Hd3-R1 i Hd4-R6 zostały wyeliminowane, ponieważ nie były powiązane z pokojami początkowymi lub 

bramkowymi i nie mogły być używane jako skrót, ponieważ każde z nich miało tylko jedno wejście. 

Węzły bramy, takie jak H10, pozostają na ścieżce, ponieważ mogą być przydatne w przypadku 



wystąpienia zablokowanej ścieżki. Na przykład, jeśli robot jedzie korytarzem z H11 do H8, a ścieżka jest 

zablokowana, robot będzie musiał wrócić do znanej lokalizacji, aby zmienić orientację i plan. Jeśli 

jednak zlikwidujemy H10, to robot musi wrócić na sam początek korytarza, ponieważ nie wie, gdzie to 

jest w stosunku do H10. Aby rozwiązać ten dylemat ewentualnego trzykrotnego przebycia tej samej 

części korytarza, kartograf utrzymuje węzły, które reprezentują możliwe alternatywne strategie. 

Należy zauważyć, że różne typy bramek, zadań i możliwości robota będą prowadzić do różnych strategii 

przetwarzania wstępnego. Optymalna ścieżka jest obliczana przy użyciu algorytmu najkrótszej ścieżki 

Dijkstry z jednego źródła. Algorytm generuje najkrótszą ścieżkę, biorąc pod uwagę koszty między każdą 

parą połączonych węzłów; koszty są wyrażone jako długość lub waga krawędzi na wykresie. Ponieważ 

reprezentacja topologiczna nie jest metryczna, połączenia między węzłami odzwierciedlają preferencje 

w konstruowaniu tras. Preferencje te są wyrażone jako wagi krawędzi. W tej implementacji poruszanie 

się po foyer było znacznie bardziej kosztowne obliczeniowo i zawodne; w związku z tym waga krawędzi 

dla dowolnego podsegmentu ścieżki wychodzącego z foyer została ustawiona na 3. Aby zniechęcić 

robota do szukania rozwiązań, które były „niegrzeczne” (np. urzędy ludowe). Wszystkie inne połączenia 

zostały ustawione na 1. 

TABELA PRZEJŚĆ 

Menedżer zadań w SFX wykorzystuje ścieżkę obliczoną przez kartografa, aby wybrać odpowiednie 

abstrakcyjne zachowanie nawigacji dla podróżowania między określoną parą węzłów. Utrzymuje 

wskaźnik do bieżącego węzła i do następnego zamierzonego węzła ze ścieżki. Typ bieżącego i 

następnego węzła określają odpowiednie zachowanie zgodnie z tabelą przejść, pokazaną poniżej: 

 

Tabela przejść pokazuje, że nie wszystkie kombinacje węzłów są dozwolone; z definicji robot nie może 

przejść z węzła hali H do węzła pomieszczenia R bez przejścia przez węzeł Hd. Również stół 

niekoniecznie jest symetryczny. W przypadku pomieszczeń, drzwi nawigacyjne muszą być używane do 

wejścia lub wyjścia, ale w przypadku przejścia do foyer będą stosowane różne strategie w zależności 

od tego, czy robot przemierza halę, czy foyer. Sam ANB wykorzystuje informacje we wpisach bazy 

danych dla węzłów jako parametry do tworzenia instancji skryptu w bieżącej parze punktów na drodze. 

Jednym z nowatorskich aspektów tej implementacji jest sposób, w jaki Menedżer zadań obsługuje 

zablokowaną ścieżkę; nie odwraca aktualnie utworzonego abstrakcyjnego zachowania nawigacji 

(ANB). Jeśli zachowanie związane z unikaniem przeszkód zostanie opublikowane w strukturze tablicy, 

że wystąpił warunek ZABLOKOWANY, Menedżer zadań kończy aktualnie aktywne zachowanie 

abstrakcyjnej nawigacji. Ponieważ robot znajduje się między węzłami, Menedżer Zadań nakazuje 

robotowi powrót do bieżącego węzła. Ale uruchamia proste zachowanie polegające na przejściu do 

celu, które pozwala robotowi przeorientować się szybciej, niż byłby w stanie, gdyby musiał przywrócić 

abstrakcyjne zachowanie nawigacyjne z nowymi parametrami. Gdy robot powróci mniej więcej do 

ostatniej znanej lokalizacji, Menedżer Zadań żąda od Kartografa nowej ścieżki. Kartograf usuwa 

połączenie między bieżącym a zamierzonym węzłem, a następnie ponownie oblicza nową ścieżkę z 

bieżącym węzłem jako początkiem. Po zakończeniu nowej ścieżki Menedżer zadań wznawia kontrolę. 

Poniższy rysunek przedstawia robota poruszającego się po mapie rozdawanej podczas rzeczywistych 

zawodów robotów mobilnych AAAI. Węzłem początkowym jest R7, a celem jest R2. Kartograf oblicza 



ścieżkę jako R7-H1-H2-H5-R2. Zauważ, że H3 i H4 nie są uważane za odpowiednie bramy dla tego 

zadania i dlatego nie pojawiają się na ścieżce. 

 

Jak pokazują dane wyjściowe, Kartograf oblicza ścieżkę pokazaną w pierwszym wierszu. Druga linia 

pokazuje, że aktualnym zadaniem nawigacyjnym jest przejście z R7 do H1. Menedżer zadań wybiera 

drzwi nawigacyjne, a robot zaczyna od szukania drzwi, ponieważ użytkownik nie określił, gdzie się 

znajdowały. Po zbadaniu bazy danych wiadomo, że drzwi znajdują się na południe. Dlatego zachowanie 

inicjuje zachowanie ruchu naprzód na południe. Gdy drzwi zostaną znalezione, faza inicjalizacji 

zachowania abstrakcyjnego dobiega końca i zostaje wyzwolona nominalna czynność przechodzenia 

przez drzwi. Gdy robot przejdzie przez drzwi, nominalne zachowanie zostaje zakończone, kończąc 

również całe abstrakcyjne zachowanie. Kolejnym zadaniem nawigacyjnym jest przejście z H1 do H2, 

ponownie w kierunku południowym. Kierownik zadania wybiera halę nawigacyjną. Zadanie przejścia z 

H2 do H5 jest interesujące, ponieważ pokazuje, że warunek zakończenia śledzenia hali różni się od 

przejścia z H1 do H2. Ponieważ H5 jest bramą do interesującego pokoju, do wizualnej identyfikacji 

pokoju używany jest inny proces percepcyjny. Po wizualnej identyfikacji drzwi uznaje się, że robot 

znajduje się w H5. Połączenie H5-R2 tworzy instancję drzwi nawigacji. Jednak w tym przypadku 

ultradźwięki nie zidentyfikowały jeszcze otwarcia drzwi, dlatego faza inicjalizacji polega na podążaniu 

za ścianą, aż do rozpoznania otwarcia drzwi. Następnie aktywowane jest zachowanie nominalne, a 

robot wchodzi do pokoju, pomyślnie wykonując zadanie. Druga symulacja pokazana na rysunku  



 

 wykorzystuje przykładową mapę topologiczną dostarczoną przed zawodami. Zamierzona ścieżka to 

R1-H1-F1-H8-H0-R0, ale H8-H0 został zablokowany. Jak pokazano na rysunku, robot wykrywa, że 

ścieżka jest zablokowana i wykorzystuje ruch do celu, aby powrócić do H8. Kartograf aktualizuje mapę 

topologiczną i oblicza nową trasę, a robot wznawia wykonywanie, w tym przypadku H8-F1-H5-H6-H7-

H0-R0. Wynik poniższego skryptu pokazuje robota potwierdzającego węzły H5 i H6, mimo że plan nie 

przewidywał, że robot wszedł do powiązanych pomieszczeń. Węzły te były utrzymywane na ścieżce, 

ponieważ w przypadku napotkania innej zablokowanej hali robot mógłby wtedy wrócić do R5 lub R6 i 

spróbować użyć trasy przez drzwi pomiędzy nimi. 

Skrypty nawigacyjne 

Elementy planowania i realizacji ścieżki są wyraźnie przemyślane. Kartograf utrzymuje mapę w formie 

wykresu i monitoruje postępy. Tabela przejść pełni rolę sekwencera wysokiego poziomu. Skrypty są 

używane do określania i realizacji dorozumianych szczegółów planu w sposób modułowy i 

wielokrotnego użytku. Wdrożenie składało się z trzech skryptów do poruszania się po drzwiach, holach 

i foyer. Pseudokod dla nawigacji-drzwi jest pokazany poniżej w stylu C++ i wykorzystuje właściwości 

indeksowania instrukcji switch: 



 

Nominalne zachowanie, move-thru-door, kończy się samoczynnie, więc nie ma oddzielnego warunku 

zakończenia. Percepcja drzwi jest kluczowym wyznacznikiem tego, co robi robot. Zachowanie naviagte-

hall jest używane do podróżowania między korytarzami, foyer i korytarzami oraz z korytarzy do węzłów 

korytarza/drzwi. Zachowanie ma dwa różne warunki początkowe. Jednym z warunków jest to, że robot 

znajduje się w foyer i wykrywa halę. Ponieważ hala może być nieco z przodu, a hallfollow zakłada, że 

robot jest w korytarzu, skrypt nakazuje robotowi wallfollow, aby znaleźć halę, a następnie rozpocząć 

podążanie za halą. Menedżer zadań wykorzystuje informacje kierunkowe przechowywane w bazie 

danych, aby określić, za którą ścianą foyer należy podążać. W drugim stanie robot jest już w hali. 

Ponieważ nie ma gwarancji, że robot będzie zwrócony w stronę linii środkowej hali (ANB nie mają 

wiedzy o tym, co zostało zrobione przed ich utworzeniem, z wyjątkiem zmiennych globalnych), skrypt 

dolny ustawia go tak, aby zrównał się z żądaną halą. 

 

ANB navigate-hall kończy działanie, gdy zostanie znaleziona następna oczekiwana bramka (następny 

węzeł na ścieżce). Istnieją trzy zachowania, które szukają bramek. hallwatch szuka ultradźwiękowej 

sygnatury hali w oczekiwanym kierunku; foyerwatch podobnie szuka foyer, a potwierdza, że drzwi 

wykorzystuje wizję do wykrycia punktu orientacyjnego związanego z pomieszczeniem. Te zachowania 

działają jednocześnie z zachowaniami nominalnymi. ANB avigate-foyer służy do przemieszczania 

robota między dwoma foyer. Zakłada się, że dwa połączone węzły foyer stanowią wygodną 

reprezentację jednego dużego foyer z wejściami z różnych kierunków (tj. wiele bram do foyer). Skrypt 

przenosi robota o n stóp do pierwszego foyer w kierunku drugiego foyer. Dzięki temu robot z dala od 

potencjalnie mylących sygnatur ultradźwiękowych. Następnie menedżer zadań określa, po której 

stronie foyer należy podążać wzdłuż ściany, aż zostanie wykryta następna oczekiwana brama. W 

pseudokodzie nie ma instrukcji case, ponieważ kolejność działań jest ustalona. 



 

Zdobyta wiedza 

Zespół CSM nie zajął miejsca w konkursie AAAI; robot doznał szeregu awarii sprzętowych, które 

spowodowały awarię zarówno zasilania, jak i sonarów. Robot został ostatecznie naprawiony, a 

oprogramowanie działało dobrze. Testy przed i po zawodach dały kilka praktycznych lekcji. Po 

pierwsze, bardzo ważne jest zbudowanie abstrakcyjnych zachowań nawigacji z solidnych prymitywów. 

Największy problem z implementacją nie dotyczył samych skryptów, ale raczej jakości prymitywnych 

zachowań. Jeśli robot nie może wiarygodnie wykryć otwartych drzwi, gdy podąża za ścianą wokół 

pokoju, nigdy nie wyjdzie bez względu na to, co mówi skrypt. Po drugie, rywalizacja o zasoby 

detekcyjne to pojawiający się problem w schematach sterowania robotami. Kamera wideo w robocie 

nie miała mechanizmu przesuwania; zasadniczo sterowanie kierunkowe Clementine to efektor kamery. 

W jednym przypadku zachowania korytarza nawigacyjnego między węzłem H a węzłem Hd nominalne 

zachowanie hallolow często wskazywało Clementine i jej kamerę z dala od przewidywanego położenia 

drzwi, zakłócając zachowanie percepcyjne potwierdzania drzwi używane do zakończenia nawigacji -

sala. Nawet przy niskich prędkościach Clementine często mijała drzwi. Jedną z alternatyw jest 

umożliwienie dwóm aktywnym zachowaniom na zmianę kontrolowania robota. Prowadzi to do 

scenariusza ruchu, zatrzymania, wyczuwania, który spowolnił postęp robota i nadal pozwalał robotowi 

przetoczyć się przez drzwi. Należy zauważyć, że zastosowany algorytm reprezentacji i planowania 

ścieżki obsługuje dodawanie informacji metrycznych. W bazie danych można przechowywać 

metryczną odległość między każdą odwiedzoną parą węzłów. Klasa węzła przechowuje indeks 

odniesienia do węzłów podłączonych do N, E, S, W; odległość można również dołączyć do tych 

wskaźników. Jednym z problemów związanych z prostym dołączaniem odległości metrycznej jest 

podjęcie decyzji, której wartości odległości użyć. Jeśli wallfollow zabierze robota wokół obwodu foyer 

w celu wyjścia, przebyta odległość nie będzie odzwierciedlać odległości w linii prostej między węzłami, 

ani pomiar nie będzie dwukierunkowy; przejście N-S przez foyer może być znacznie dłuższe niż S-N, 

jeśli foyer jest asymetryczne, a robot za każdym razem podąża za różnymi ścianami. Z drugiej strony, 

gdyby znana była szerokość foyer, robot mógłby prawdopodobnie użyć martwego liczenia, aby przejść 

bezpośrednio przez nie do pożądanego wyjścia. Problemem może być również wpływ przeszkód 

wydłużających przebytą odległość, zwłaszcza jeśli przeszkodą są ludzie poruszający się po hali. 

Nawigacja po krótkiej hali może zająć dużo czasu, jeśli podczas jednej wizyty jest zatłoczona, a podczas 

innej jest pusta. Inną trudnością związaną z dodawaniem odległości metrycznych jest określenie, jak 

efektywnie wykorzystywać odległości. Odległości metryczne mogą nie być znane dla wszystkich par 

węzłów, co utrudnia zastosowanie algorytmu Dijkstry. Podobnie odległość może być tylko jednym z 

czynników przy wyborze trasy; nasza obecna realizacja preferuje przechodzenie przez hale, a nie 

chodzenie na skróty między pomieszczeniami. Teoria użyteczności jest jednym z mechanizmów 

ilościowego określania wpływu tych konkurujących ze sobą problemów. 

Omówienie możliwości AI 

Podejścia robotyki AI do nawigacji koncentrowały się na planowaniu ścieżek oraz jednoczesnej 

lokalizacji i mapowaniu. Tematy te w dużej mierze opierają się na obszarach sztucznej inteligencji 

związanych z reprezentacją wiedzy, wyszukiwaniem i planowaniem. Metody topologiczne, zwłaszcza 

metody asocjacyjne, są często podzbiorem badań wizji komputerowej. Metody topologiczne są 

zasadniczo metodami behawioralnymi i cierpią na ten sam problem braku ogólnej odporności; jeśli 



metoda zawiedzie, trudno jest wykryć i zastosować techniki rozwiązywania problemów. Inne obszary 

sztucznej inteligencji zazwyczaj nie są włączane do implementacji nawigacji topologicznej. Kluczową 

reprezentacją wiedzy wykorzystywaną w planowaniu ścieżek topologicznych jest pewna forma pamięci 

przestrzennej. Paradygmat reaktywności inspiruje podejście topologiczne „mniej znaczy więcej”, które 

minimalizuje pamięć przestrzenną i etykiety semantyczne stosowane do bram i punktów 

orientacyjnych. Ilość pamięci przestrzennej, jakiej potrzebuje agent, aby nawigować, jest szarą strefą i 

zależy od wielu czynników. Jak dokładnie i wydajnie robot musi się poruszać? Czy czas jest krytyczny, 

czy może to być nieco nieoptymalna trasa? Zadania nawigacyjne, które wymagają optymalności, 

zwykle wymagają bardziej gęstych i złożonych reprezentacji świata. Jakie są cechy środowiska? Czy 

istnieją punkty orientacyjne, które zapewniają wskazówki orientacyjne? Czy odległości między 

punktami orientacyjnymi są dokładnie znane? Jakie są źródła informacji o tym środowisku, które 

określają teren, właściwości nawierzchni, przeszkody itp.? Jakie są właściwości czujników dostępnych 

w tym środowisku? Nawigacja topologiczna obejmuje generowanie ścieżki z wyborem i implementacją 

procedur do wykonania nawigacji wzdłuż ścieżki. W metodach relacyjnych model świata składa się z 

odrębnych miejsc połączonych lokalnymi strategiami kontroli, które zasadniczo są zachowaniami. 

Historycznie rzecz biorąc, wyszukiwanie ścieżek nie wymagało skomplikowanych algorytmów 

wyszukiwania, ponieważ sieć wyróżniających się miejsc jest na tyle rzadka, że może korzystać ze 

standardowych algorytmów grafowych. W metodach asocjacyjnych model świata składa się z ramek 

widokowych, które mają powiązany kierunek poruszania się, lub kombinacji punktów orientacyjnych, 

z których skojarzony kierunek można zapamiętać dla wcześniej napotkanych ścieżek lub eksploracji 

środowiska lub wywnioskować dla nowych celów. Nawigacja topologiczna zakłada, że percepcja, 

zwłaszcza widzenie komputerowe, jest wystarczająca do identyfikacji i uczenia się punktów 

orientacyjnych i bram, chociaż metody te starają się ominąć problem uziemienia symboli. 

Charakterystyczne miejsca „rozpoznają” miejsce, ale to rozpoznanie jest bliższe afordancji niż 

rzeczywistemu rozpoznaniu, powracając do dwóch typów percepcji Neissera. Metody asocjacyjne są 

interesujące, ponieważ były zorientowane na wizję komputerową. We wszystkich przypadkach 

motywem przewodnim było to, że agent buduje model świata, badając środowisko i ucząc się tego, co 

jest wyjątkowe (np. charakterystyczne miejsca, punkty orientacyjne, punkty widzenia) oraz zachowań 

(np. lokalne strategie kontroli, kierunek ruchu). W praktyce praktyczne wyzwania niezawodnej 

percepcji i wykonania behawioralnego miały tendencję do przytłaczania implementacji 

topologicznych, a zatem rozpoczęły się od mapy a priori. Podczas gdy metody topologiczne 

wykorzystują planowanie, mniejszy nacisk kładzie się na aspekt rozwiązywania problemów w 

planowaniu. Jednym z powodów może być to, że bez informacji metrycznych, na przykład, ile czasu 

zajmuje dotarcie z jednego miejsca do drugiego, trudno jest monitorować postępy. W zawodach AAAI 

i innych wydarzeniach rozgrywanych w pomieszczeniach, 

środowisko było wystarczająco bogate w bramki, aby robot mógł szybko wykryć, że posunął się za 

daleko i przegapił wskazówkę. Na wiejskich drogach robot mógłby jeździć na duże odległości, zanim 

zorientowałby się, że nie jest na właściwej ścieżce, jeśli nie ma GPS lub innej formy lokalizacji 

metrycznej. 

Podsumowanie 

W tym rozdziale podjęto próbę omówienia: Czym jest nawigacja? w zakresie sztucznej inteligencji. 

Nawigację można podzielić na cztery funkcje lub pytania, z których każde wymaga inteligencji. Pierwsza 

to: dokąd jadę? uwzględniony w planowaniu misji. Po drugie: Jaki jest najlepszy sposób? lub problem 

planowania tras, który zazwyczaj jest synonimem nawigacji. Gdzie ja byłem? i gdzie jestem? stanowią 

podstawę dla pola poszukiwań i jednoczesnej lokalizacji i mapowania. Wracając do pytań, które 

motywowały tą część, Jak nawigują zwierzęta? można ogólnie odpowiedzieć jako: Nawigują 



topologicznie. Należy jednak zauważyć, że kilka zwierząt używa liczenia martwych, aby odnaleźć drogę 

do domu. Jednak nawigacja to obszar, w którym ludzie radykalnie odbiegają od zwierząt. Projektujemy 

nasze środowisko za pomocą punktów orientacyjnych, takich jak znaki i dodatkowe informacje, takie 

jak znaczniki mil, a także używamy GPS, aby uprościć nawigację. Część udzieliła częściowo odpowiedzi: 

Czy istnieją różne rodzaje nawigacji? Istnieją dwie szerokie klasy nawigacji, topologiczna i metryczna, 

ale, jak widać z pytań funkcjonalnych nawigacji, nawigacja może być również postrzegana jako 

posiadająca cztery ogniska. Jednym z celów jest planowanie ścieżki, które opiera się na mapach a priori 

lub pamięci przestrzennej, a innym ważnym celem pracy jest eksploracja i tworzenie map w celu 

wygenerowania map. Aspekt planowania misji w nawigacji lub wyznaczanie celów, dokąd się udać, 

opisany w poprzednim rozdziale, nie był głównym przedmiotem pracy w robotyce. Założenie było takie, 

że osoba (lub jakiś inny agent) wyznaczy cele, zaprogramowane lub komunikowane przez język 

naturalny lub przez wskazywanie (gesty deityczne). Odpowiedź na jaki rodzaj nawigacji jest najlepszy? 

zależy od aplikacji. Nawigacja topologiczna dobrze nadaje się do sytuacji, w których wystarczające są 

reaktywne style pamięci przestrzennej i implementacje behawioralne. W rozdziale zagłębiono się w 

metody nawigacji topologicznej. Nawigacja topologiczna, zwana także trasą lub nawigacją jakościową, 

jest często postrzegana jako prostsza i bardziej naturalna dla robota opartego na zachowaniu. Z 

pewnością ludzie często dają innym trasy jako wytyczne; dlatego wydaje się naturalne, że robot będzie 

w stanie analizować polecenia, takie jak „idź korytarzem, skręć w lewo w ślepym zaułku i wejdź do 

drugiego pokoju po prawej”. Nawet bez mapy, gdzie wszystko się znajduje, jest wystarczająco dużo 

informacji do nawigacji, o ile robot wie, czym jest „hala”, „ślepa uliczka” i „pokój”. Nawigacja 

topologiczna w robotach opiera się na punktach orientacyjnych. Punkty orientacyjne upraszczają 

pytanie Gdzie jestem? problem, dostarczając wskazówki dotyczące orientacji. Bramy są szczególnym 

przypadkiem punktów orientacyjnych, które odzwierciedlają potencjał robota do zmiany kierunku 

(skręcenie inną drogą lub korytarzem, wejście do pokoju itp.). Istnieją dwie kategorie jakościowych 

metod nawigacji: relacyjne i asocjacyjne. Metody relacyjne łączą ze sobą charakterystyczne sznurki 

(węzły) za pomocą lokalnych strategii sterowania (krawędzi) lub zachowań potrzebnych do 

przemieszczania się między węzłami tworzących graf. Robot może wykorzystać wykres do planowania 

ścieżki przy użyciu technik, takich jak algorytm najkrótszej ścieżki z jednego źródła. Wykonuje ścieżkę, 

wykorzystując zachowanie związane z krawędzią, którą przemierza. Gdy widzi punkt orientacyjny 

lokalizacji, znajduje się w sąsiedztwie, a następnie może użyć innego zachowania, na przykład 

wspinania się po wzgórzach, aby zlokalizować się względem punktu orientacyjnego. Metody 

asocjacyjne wiążą percepcję z lokalizacją albo poprzez zapamiętanie wizualnego wzorca zmian, które 

umożliwiają robotowi dotarcie do miejsca, albo poprzez wywnioskowanie lokalizacji z układu punktów 

orientacyjnych. Metody asocjacyjne są lepsze niż inne metody tras do odtwarzania znanych ścieżek. 

Żeby zrobić kiepski kalambur, nawigacja topologiczna tylko zarysowuje powierzchnię nawigacji i 

sztucznej inteligencji. 



Planowanie ścieżek metrycznych i planowanie ruchu 

* Zdefiniuj Cspace, relaksację ścieżki, stronniczość digitalizacji, obsesję na punkcie podrzędnych celów 

i warunek zakończenia.  

* Reprezentuj środowisko wewnętrzne za pomocą uogólnionego wykresu Voronoi, regularnej siatki 

lub drzewa czwórkowego i utwórz wykres odpowiedni do planowania ścieżki.  

* Zastosuj algorytm wyszukiwania A* do wykresu, aby znaleźć optymalną ścieżkę między dwoma 

lokalizacjami.  

* Wyjaśnij różnice między zmianą ciągłą a zmianą sterowaną zdarzeniami.  

* Wyjaśnij, w jaki sposób algorytm wyszukiwania D* realizuje ciągłe ponowne planowanie.  

* Opisz problem poruszającego się po fortepianie i dlaczego różni się on od planowania trasy.  

* Wyjaśnij podobieństwa i różnice między algorytmami szybkiego eksploracji drzewa losowego (RRT) a 

algorytmami typu A*. 

* Wymień kryteria oceny narzędzia do planowania ścieżki, a jeśli otrzymałeś opis narzędzia do 

planowania ścieżki lub ruchu, użyj kryteriów, aby ocenić użyteczność narzędzia do planowania.  

Przegląd 

Planowanie trasy jest próbą odpowiedzi na pytanie nawigacyjne: Jaka jest najlepsza droga? zakładając, 

że cel jest znany i istnieje mapa. W poprzedniej części przedstawiono nawigację topologiczną jako 

jedną z dwóch form nawigacji. Nawigacja topologiczna opierała się na pamięci przestrzennej 

zorganizowanej jako trasy między punktami orientacyjnymi, podczas gdy inna forma nawigacji, 

nawigacja metryczna, przewidywała, że układy środowiska będą rezydować w pamięci przestrzennej. 

W tym momencie czytelnik może chcieć bardziej szczegółowej odpowiedzi na pytanie Jaka jest różnica 

między nawigacją topologiczną a nawigacją metryczną / planowaniem ścieżki? Z praktycznego punktu 

widzenia wdrażania kolejne pytanie brzmi: Co jest powszechnie używane lub co działa wystarczająco 

dobrze? Bardziej subtelne pytanie brzmi: Ile planowania ścieżki potrzebujesz? Zagnieżdżony 

hierarchiczny kontroler podziału deliberacji opisany w Części 12 sugeruje, że planowanie jest rzadkie. 

Czy jednak przy zaawansowanych zasobach obliczeniowych istnieje jakaś wada ciągłego 

przemyślanego ponownego planowania?  

KOMPONENTY PLANERA ŚCIEŻKI METRYCZNEJ 

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Najpierw spróbuje rozróżnić metody topologiczne 

i metryczne, przedstawiając cztery różne sytuacje, w których nawigacja topologiczna jest 

niewystarczająca. Ponieważ planery ścieżki metrycznej i ruchu składają się z dwóch elementów – 

reprezentacji (struktury danych) i algorytmu – zostaną omówione osobno. Najpierw omówimy, w jaki 

sposób planiści ścieżek dzielą świat na strukturę lub mapę nadającą się do planowania ścieżek, zwaną 

przestrzenią konfiguracji. Intencją każdej reprezentacji jest reprezentowanie tylko istotnych cech lub 

odpowiedniej konfiguracji istotnych pod względem nawigacyjnym obiektów w interesującej nas 

przestrzeni; dlatego termin przestrzeń konfiguracyjna. Następnie zagłębimy się w popularne algorytmy 

planowania ścieżki, skupiając się na A* i popularnym wariancie wyszukiwania D*. Algorytmy 

wyszukiwania mogą ogólnie przeszukiwać dowolną reprezentację przestrzeni konfiguracyjnej, chociaż, 

podobnie jak w przypadku każdego algorytmu, niektóre metody działają lepiej w połączeniu z 

określonymi strukturami danych. Rysunek  



 

przedstawia trzy kategorie planowania ścieżki metrycznej i ruchu. Algorytmy ścieżki lub trasy dzielą się 

na dwie szerokie kategorie: te, które traktują planowanie ścieżki jako problem przeszukiwania grafów 

przy użyciu wariantu algorytmu A*, oraz algorytmy propagacji czoła fali, które traktują planowanie 

ścieżki jako problem z kolorowaniem grafiki. Skupimy się na A* i jego popularnym wariancie D*. 

Nnastępnie skupimy się na planowaniu ruchu w celu manipulacji i innych sytuacjach wrażliwych na 

poza; zazwyczaj używają one wariantu algorytmu szybko ewoluującego drzewa losowego (RRT). Na 

koniec Część dotyczy realizacji ścieżki oraz kwestii przeplatania reakcji i planowania. Niezależnie od 

tego, jakiego algorytmu używamy, zawsze pojawia się kwestia, kiedy planować, a zwłaszcza jak 

przeplatać reakcję i planowanie. Czy planer powinien być uruchamiany ponownie po każdej aktualizacji 

czujnika, czy też plan powinien być modyfikowany tylko wtedy, gdy świat się zmieni lub wydajność 

znacznie się pogorszy? 

Cztery sytuacje, w których nawigacja topologiczna nie wystarcza 

Istnieją co najmniej cztery typowe sytuacje, w których nawigacja topologiczna nie jest odpowiednia. 

Jedna sytuacja ma miejsce, gdy przestrzeń między punktem początkowym a miejscem docelowym nie 

jest łatwo wyodrębniona na oznaczone lub percepcyjnie odrębne regiony. Na przykład bezzałogowy 

statek powietrzny na niebie może mieć bardzo mało percepcyjnych punktów orientacyjnych. Druga 

sytuacja ma miejsce, gdy wybór trasy wpływa na kontrolę lub koszty energii pojazdu. Na przykład 

szybko poruszający się robot może nie być w stanie wykonać ciasnego skrętu z dużą prędkością, ale 

mógłby wykonać ten skręt, gdyby jechał wolniej. Robot może być w stanie wykonać szerszy skręt bez 

poświęcania prędkości, a tym samym przebyć większą odległość, ale do miejsca docelowego dotrzeć 

później. Teoretycznie kompensacja zakrętów przy dużych prędkościach mogłaby zostać włączona do 

lokalnej strategii sterowania, ale wymagałoby to eksperymentowania i poznania właściwej dynamiki 

pojazdu, ryzykując rozbicie platformy. W idealnym przypadku robot mógłby generować bezpieczny 

wybór tras bezpośrednio z mapy a priori. Innym przykładem jest robot naziemny, który może 

preferować trasy o łagodnych zboczach lub niewymagające energochłonnego wspinania się, czy też 

pojazdy latające, które wybierają loty minimalizujące wiatry boczne. Trzeci przypadek może wystąpić, 

gdy celem ścieżki jest umożliwienie pokrycia obszaru przez czujnik. Na przykład bezzałogowy pojazd 

morski może wymagać przeprowadzenia skanowania obszaru oceanu przez kosiarkę w celu znalezienia 

zatopionego statku lub wraku samolotu. Innym przykładem może być UAV mierzący teren lub plac 

budowy. W takich przypadkach trasa zostanie określona jako sekwencja lokalizacji lub punktów trasy 

w ramce współrzędnych. Czwarta sytuacja może mieć miejsce, gdy ważna jest pozycja robota, czy to 

podczas dotarcia do celu, czy też w trakcie pokonywania obszaru. Rozważ zsunięcie pianina w dół 

schodów, gdzie pianino musi być odwrócone na jedną stronę i obrócone, aby przejść przez ciasne 

przestrzenie; trafnie nazywa się to problemem porucznika fortepianu. Ponieważ prawdziwe roboty nie 

są holonomiczne, problem osób poruszających się po pianinach szybko pojawia się w ciasnych lub 



zagraconych przestrzeniach. Problem z pianinem pojawia się również przy przenoszeniu ramienia 

robota z jednego miejsca do drugiego pomiędzy bałaganem. Ruch ramion lub nóg robota jest ogólnie 

nazywany planowaniem ruchu, aby odróżnić go od ruchów makro całej platformy. Poza może być 

również ważna w zastosowaniach kryjących. W badaniach lotniczych ogólna jakość badania poprawia 

się, jeśli zdjęcia obszaru są robione z tej samej wysokości iz kamerą prostopadłą do ziemi. Jednak 

podczas skanowania kosiarki bezzałogowy statek powietrzny ze stałym skrzydłem musi skręcić. 

Oznacza to, że kamera nie jest już skierowana prosto w dół i wysokość może się nieznacznie zmienić. 

Dlatego też bezzałogowe statki powietrzne z nieruchomymi skrzydłami zawierały przeregulowanie, aby 

zapewnić wystarczającą odległość, aby UAV mógł skręcić i powrócić do prawidłowej pozycji przed 

powrotem do pomiarów.  

PUNKTY TRASY 

Te cztery sytuacje prowadzą do innego smaku planowania ścieżki, zwanego planowaniem ścieżki 

metrycznej i planowaniem ruchu. W celu zapewnienia przeglądu, planowanie ścieżki metrycznej i 

planowanie ruchu będzie określane ogólnie jako metody zorientowane na metrykę lub układ. W 

metodach metrycznych robot posiada a priori mapę otoczenia i generuje plan odpowiednich ruchów, 

aby osiągnąć cel lub stopień pokrycia. Metody metryczne generalnie faworyzują techniki, które 

wytwarzają optymalną ścieżkę lub sekwencję ruchów, zgodnie z pewną miarą najlepszej, podczas gdy 

metody jakościowe w rozdziale 13 zadowalały się stworzeniem trasy z możliwymi do zidentyfikowania 

punktami orientacyjnymi lub bramami. Kolejną różnicą jest to, że ścieżki metryczne zwykle rozkładają 

ścieżkę na podcele składające się z punktów orientacyjnych. Te punkty orientacyjne są najczęściej 

stałymi lokalizacjami lub współrzędnymi (x,y) lub lokalizacjami i pozycjami. Lokalizacje te mogą mieć 

znaczenie matematyczne, ale mogą nie mieć sensownego nawiązania do obiektów lub punktów 

orientacyjnych na świecie, np. „idź 15 metrów, skręć – 90&deg;” wymaga lokalizacji i mapowania w 

porównaniu do „przejdź około 15 metrów do punktu orientacyjnego” L, skręć w lewo”, co wymaga 

wykrycia punktów orientacyjnych. Terminy „optymalny” i „najlepszy” mają poważne konsekwencje dla 

robotyki. Powiedzenie, że ścieżka jest optymalna, implikuje porównanie. Jak zobaczymy, niektóre 

metody metryczne są w stanie wytworzyć optymalną ścieżkę, ponieważ uwzględniają wszystkie 

możliwe ścieżki między punktami. Co zaskakujące, optymalna ścieżka może nie wydawać się optymalna 

dla ludzkiego oka; na przykład matematycznie optymalna ścieżka świata podzielonego na kafelki lub 

siatki może być bardziej poszarpana i nieregularna niż prosta. Możliwość tworzenia i porównywania 

wszystkich możliwych ścieżek zakłada również, że planowanie ma dostęp do istniejącej (lub a priori) 

mapy świata. Równie ważne, planowanie ścieżki z użyciem mapy a priori zakłada, że mapa jest 

dokładna i aktualna. Jako takie, metody metryczne są kompatybilne z deliberacją, podczas gdy metody 

jakościowe działają dobrze z bardziej reaktywnymi systemami. Jako funkcja deliberatywna, metody 

metryczne są często nękane wyzwaniami w zakresie reprezentacji świata, radzenia sobie z 

dynamicznymi zmianami i niespodziankami oraz złożonością obliczeń.  

PRZESTRZEŃ KONFIGURACJI (CSPACE) 

Fizyczne roboty kosmiczne i przeszkody, w których istnieją, można traktować jako przestrzeń światową. 

Przestrzeń konfiguracyjna, w skrócie Cspace, to struktura danych, która pozwala robotowi określić 

położenie (lokalizację i orientację) siebie oraz wszelkich innych obiektów i robota.  

STOPNIE SWOBODY 

Dobra reprezentacja w Cspace zmniejsza liczbę wymiarów, z którymi musi się zmagać planista. Weź 

pod uwagę, że potrzeba sześciu wymiarów (zwanych również stopniami swobody lub DOF), aby 

dokładnie określić, gdzie znajduje się obiekt. Osoba może określić położenie obiektu jako zbiór 

współrzędnych (x, y, z) w pewnym układzie odniesienia. Ale przedmiot jest trójwymiarowy; ma przód i 



tył, górę i dół. Potrzebne są jeszcze trzy stopnie, aby określić, gdzie zwrócony jest przód krzesła, 

niezależnie od tego, czy jest przechylony, czy nie, czy nawet do góry nogami. Są to kąty Eulera 

(wymawiane „ojlera”), &phi;, &theta;, &gamma;, znane również jako pochylenie, odchylenie i 

przechylenie. Sześć stopni swobody to więcej niż potrzeba w przypadku mobilnego robota naziemnego 

w większości przypadków do planowania ścieżki. Współrzędną z (wysokość) można wyeliminować, jeśli 

robot i wszystkie obiekty leżą na podłodze. Jednak współrzędna z będzie interesująca, jeśli robot jest 

pojazdem powietrznym lub podwodnym. Podobnie kąty Eulera mogą być niepotrzebne. Kogo 

obchodzi, w którą stronę zwrócony jest robot, jeśli wszystko, co chce zrobić, to zaplanować ścieżkę 

wokół przeszkody? Ale skok planetarnego łazika lub zbocze nadchodzącego wzgórza może mieć 

kluczowe znaczenie dla misji na skalistym terenie. Rysunek przedstawia transformację obiektu do 

przestrzeni Cspace. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, metryczne algorytmy planowania ścieżki dla robotów mobilnych zakładały tylko 

dwa DOF, translację i rotację. Świat jest opisany w dwóch wymiarach (x, y), a robot może poruszać się 

tylko do przodu lub do tyłu oraz skręcać w płaszczyźnie (x, y). Liczba różnych reprezentacji Cspace jest 

zbyt duża, aby uwzględnić tutaj więcej niż próbkowanie zgrubne. Poniższe podrozdziały zawierają 

szczegółowe informacje na temat trzech ważnych reprezentacji Cspace: map łąk, GVG i siatek. Jednak 

warto zacząć od przeglądu trzech reprezentacji. Jedna grupa metod dzieli świat na nieregularne 

wielokątne regiony pustych przestrzeni, takie jak mapy łąk i uogólnione grafy Voronoi (GVG). Mapy łąk 

nie były często używane w ciągu ostatnich kilku lat, ale są intuicyjne i ilustrują najlepsze praktyki 

uprawy przeszkód i relaksacji ścieżki oraz sposoby uzyskania ścieżki poprzez przeszukiwanie geometrii. 

Mapy łąkowe ilustrują również główne problemy związane z metodami zorientowanymi na region. 

Jednym z nich jest to, że wielokąty generowane przez algorytm niekoniecznie są unikalne; dlatego inny 

algorytm lub punkt początkowy wygeneruje inną mapę. Innym problemem jest to, że nie gwarantuje 

się, że granice będą łatwe do niezawodnego postrzegania przez robota, a tym samym wiedząc, gdzie 

się znajduje. Jednak GVG i inne metody zorientowane na region przeżywają odrodzenie, ponieważ 

wykrywanie zasięgu i gęste chmury punktów sprawiają, że ekstrakcja objętości jest bardziej 

niezawodna i spójna. Zamiast próbować znaleźć wielokąty otwartej przestrzeni, alternatywą jest 

reprezentacja brutalna, w której przestrzeń jest podzielona w pewien regularny, powtarzalny sposób, 

a następnie każdy podział jest oznaczony jako pusty lub zajęty. Zasadniczo te metody nakładają się na 

siatkę na całym świecie. Regularna siatka zapewnia proste partycjonowanie. Niestety, im mniejszy 

rozmiar elementu siatki, tym wyższa rozdzielczość przestrzeni konfiguracyjnej, ale im więcej 

elementów należy przeszukać, zwiększając czas obliczeniowy i przestrzeń potrzebną do planowania. W 

ten sposób pojawiły się rekurencyjne metody partycjonowania siatki, w szczególności drzewa 

czwórkowe i ósemkowe. 

Meadow map 



Wiele wczesnych algorytmów planowania ścieżki opracowanych dla robotów mobilnych zakładało, że 

robot będzie z wyprzedzeniem dysponował bardzo dokładną mapą świata. Ta mapa mogłaby zostać w 

jakiś sposób zdigitalizowana, a następnie robot mógłby zastosować różne algorytmy, aby 

przekonwertować mapę na odpowiednią reprezentację Cspace. Przykładem reprezentacji Cspace, 

która może być użyta z mapą a priori, jest meadow mapi lub hybrydowy model wolnej przestrzeni grafu 

wierzchołków. 

 

Meadow map przekształcają wolną przestrzeń w wypukłe wielokąty. Wielokąty wypukłe mają ważną 

właściwość: jeśli robot wystartuje na obwodzie i przejdzie w linii prostej do dowolnego innego punktu 

na obwodzie, nie wyjdzie z wielokąta. Wielokąt reprezentuje bezpieczny obszar, przez który robot 

może się poruszać. Problem planowania ścieżki staje się kwestią wybrania najlepszej serii wielokątów 

do przejścia.  Meadow map nie są tak powszechne w robotyce, ale służą do zilustrowania zasad 

wpływania na przestrzeń konfiguracyjną, a następnie planowania przez nią ścieżki. Kroki 

programowania są proste. Najpierw planista zaczyna od metrycznego rozplanowania przestrzeni 

świata. Większość planistów zwiększy rozmiar każdego obiektu, dodając rozmiar robota do granicy 

obiektu; pozwala to planistom traktować robota tak, jakby był punktem, a nie obiektem 2D. Zauważ, 

że planiści ścieżki domyślnie zakładają pojazdy holonomiczne od pierwszego kroku. Następnym 

krokiem w algorytmie planowania ścieżki jest skonstruowanie wielokątów wypukłych poprzez 

uwzględnienie odcinków linii pomiędzy parami interesujących obiektów. W przypadku map wnętrz są 

to zazwyczaj narożniki, przejścia, granice obiektów i tak dalej. Algorytm może następnie określić, która 

kombinacja linii dzielą wolną przestrzeń na wypukłe wielokąty. Mapa łąk jest już technicznie 

kompletna, ale nie ma formatu umożliwiającego planowanie ścieżek. Każdy wypukły wielokąt 

reprezentuje bezpieczne przejście dla robota. Ale jest jeszcze trochę pracy do zrobienia. Niektóre z 

odcinków linii tworzących obwód nie są połączone z innym wielokątem (tj. są częścią ściany), więc 

powinny być niedostępne dla algorytmu planowania. Ponadto, jak widać na powyższym rysunku, 

niektóre odcinki linii są dość długie. Miałoby to wpływ na całkowitą długość ścieżki, na której robot 

przecina wielokąt. Projektantowi trudno jest zdyskretyzować ciągły odcinek linii. Tak więc problemem 

staje się określenie punktów kandydujących na wielokącie. Jednym z rozwiązań jest znalezienie środka 

każdego odcinka linii, który graniczy z innym wielokątem. Zauważ, że każdy z tych punktów środkowych 

staje się węzłem, a jeśli krawędzie zostaną narysowane między nimi, wyłania się graf nieskierowany. 

Algorytm planowania ścieżki określi najlepszą ścieżkę do obrania. 

ŚCIEŻKA RELAKSACJI 



Jedna wada mapy łąki, a właściwie każdej reprezentacji Cspace, jest widoczna na rysunku. 

 

  

Każda wybrana ścieżka będzie nieco postrzępiona. Każdy z punktów przegięcia jest zasadniczo punktem 

orientacyjnym. Jednym z wyników procesu partycjonowania jest to, że wolna przestrzeń jest dzielona 

w sposób, który ma sens geometryczny, ale niekoniecznie działa to dla robota, który musi podróżować 

przez tę przestrzeń. Po co iść do połowy korytarza, a potem skręcić w kąt? Podział może być 

matematycznie optymalny na papierze, ale w praktyce wydaje się to wręcz głupie. Chuck Thorpe, 

pracując na Carnegie Mellon University, opracował rozwiązanie dla ścieżek generowanych z 

dowolnego rodzaju dyskretyzacji wolnej przestrzeni.  

 

 

Wyobraź sobie, że ścieżka jest ciągiem. Teraz wyobraź sobie, że ciągniesz za oba końce, aby napiąć 

sznurek (techniczna nazwa to relaksacja ścieżki). Ten algorytm napinający łańcuch usunie większość 

załamań ze ścieżki bez naruszania właściwości strefy bezpiecznej wielokątów wypukłych. Mapy łąkowe 

mają trzy problemy, które ograniczają ich użyteczność. Po pierwsze, technika generowania wielokątów 

jest złożona obliczeniowo. Ale co ważniejsze, wykorzystuje artefakty mapy do określenia granic 

wielokątów, a nie rzeczy, które można wyczuć. Jeśli robot nie ma dokładnej lokalizacji, skąd wie, że 

znajduje się w połowie długiej, pozbawionej cech charakterystycznych hali i powinien skręcić o 30°? 

Trzecią poważną wadą jest to, że nie jest jasne, jak zaktualizować lub naprawić diagramy, ponieważ 

robot wykrywa rozbieżności między mapą a priori a światem rzeczywistym. 



UOGÓLNIONY WYKRES WORONOJA (GVG) 

Uogólniony graf Woronoja lub GVG to popularny mechanizm reprezentujący Cspace i generujący graf. 

W przeciwieństwie do mapy łąkowej, GVG można skonstruować, gdy robot wchodzi do nowego 

środowiska, tworząc w ten sposób mapę topologiczną, jak pokazuje Howie Choset z zarnegie Mellon 

University.  

KRAWĘDŹ WORONOJA 

Podstawową ideą GVG jest wygenerowanie linii, zwanej krawędzią Woronoja, w równej odległości od 

wszystkich punktów. Jak widać na rysunku , linia ta biegnie środkiem korytarzy i otworów.  

 

Punkt, w którym spotyka się wiele krawędzi Voronoi, jest znany jako wierzchołek Woronoja Zauważ, 

że wierzchołki często odpowiadają fizycznym konfiguracjom, które można wykryć w środowisku. 

Ułatwia to robotowi podążanie ścieżką wygenerowaną przez GVG, ponieważ istnieje niejawna strategia 

lokalnego sterowania pozwalająca na zachowanie równej odległości od wszystkich przeszkód. Jeśli 

robot podąża za krawędzią Voronoi, nie zderzy się z żadną wymodelowaną przeszkodą, ponieważ 

pozostaje „pośrodku”. Eliminuje to konieczność powiększania granic przeszkód, jak w przypadku mapy 

łąkowej. Krawędzie służą jako autostrady lub główne arterie. Należy również zauważyć, że zakrzywione 

krawędzie w GVG nie mają znaczenia dla teorii grafów ani algorytmów grafów. Tylko długość, a nie 

fizyczna rzeczywistość krawędzi ma znaczenie.  

ZWYKŁA SIATKA 

Inną metodą podziału przestrzeni świata jest regularna siatka. Metoda siatki regularnej nakłada siatkę 

kartezjańską 2D na przestrzeń świata, jak pokazano. 



 

Jeśli w obszarze objętym elementem siatki znajduje się jakikolwiek obiekt, ten element jest oznaczony 

jako „zajęty”. Dlatego regularne siatki są często określane jako siatki zajętości.  

4-POŁĄCZENI SĄSIEDZI 

8-POŁĄCZENI SĄSIEDZI 

Regularne siatki są łatwe do nałożenia. Środek każdego elementu w siatce może stać się węzłem, 

przekształcając siatkę w silnie połączony wykres. Siatki są uważane za połączone 4 lub 8, w zależności 

od tego, czy pozwalają na rysowanie łuku po przekątnej między węzłami.  

NASTAWIENIE CYFRYZACJI 

Niestety zwykłe siatki nie są pozbawione problemów. Po pierwsze, wprowadzają stronniczość 

digitalizacji, co oznacza, że jeśli obiekt wpadnie w nawet najmniejszą część elementu siatki, cały 

element jest oznaczony jako „zajęty”. Prowadzi to do marnowania miejsca i bardzo postrzępionych 

obiektów. Aby zredukować marnowaną przestrzeń, regularne siatki do pomieszczeń wewnętrznych są 

często drobnoziarniste, rzędu 4 do 6 cali kwadratowych. Ta drobna ziarnistość oznacza wysoki koszt 

pamięci masowej i dużą liczbę węzłów, które należy wziąć pod uwagę algorytmowi planowania ścieżki.  

DRZEWO CZWÓRKOWE 

Czwórki są wariantem zwykłych siatek, które starają się uniknąć marnowania przestrzeni   



 

Drzewo czwórkowe to siatka rekurencyjna. Reprezentacja zaczyna się od elementów siatki 

reprezentujących duży obszar, być może 64 cale kwadratowe (8 na 8 cali). Jeśli obiekt znajduje się w 

części siatki, ale nie w całości, algorytm Cspace dzieli element na cztery (stąd nazwa „czwórka”) 

mniejsze siatki, każda o powierzchni 16 cali kwadratowych. Jeśli obiekt nie wypełnia określonego 

podelementu, algorytm dokonuje kolejnego rekurencyjnego podziału tego elementu na cztery kolejne 

podelementy, reprezentujące obszar o powierzchni 4 cali kwadratowych. Trójwymiarowe drzewo 

czworokątne nazywa się octree. 

Planowanie ścieżki metrycznej 

Metryczne metody planowania miejsc docelowych lub tras opierają się na mapie a priori. Metody 

grafowe przekształcają mapę a priori w podobną do grafu przestrzeń C, a następnie używają algorytmu 

przeszukiwania grafów, aby znaleźć najkrótszą ścieżkę na grafie między węzłem początkowym a 

docelowym. A* to klasyczny algorytm wyszukiwania grafów AI, z wariantem D* dostosowanym do 

robotów. Alternatywą jest wykorzystanie algorytmów kolorowania grafów z grafiki.  

A* i planiści w oparciu o wykresy 

WĘZEŁ POCZĄTKOWY 

WĘZEŁ CEL 

Jak widać wcześniej, większość reprezentacji Cspace można przekonwertować na wykresy. Oznacza to, 

że ścieżka między węzłem początkowym a węzłem docelowym może być obliczona za pomocą 

algorytmów przeszukiwania grafów. Algorytmy wyszukiwania grafów pojawiają się w sieciach i 

problemach z routingiem, więc jest to klasa algorytmów dobrze rozumiana przez informatyków. Jednak 

wiele z tych algorytmów wymaga, aby program odwiedził każdy węzeł na grafie w celu określenia 

najkrótszej ścieżki między węzłem początkowym a docelowym. Odwiedzenie każdego węzła może być 

wykonalne obliczeniowo w przypadku słabo połączonego wykresu, takiego jak wyprowadzony z 

diagramu Voronoi, ale jest to obliczeniowo kosztowne w przypadku silnie połączonego wykresu, 

takiego jak wygenerowany ze zwykłej siatki. W związku z tym istnieje duże zainteresowanie 

stosowaniem planerów ścieżek, które wykonują wyszukiwanie typu „rozgałęzione i powiązane”; to 

znaczy planiści, którzy odcinają ścieżki, które nie są optymalne. Oczywiście sztuka polega na tym, aby 

wiedzieć, kiedy przycinać!  



A* ALGORYTM WYSZUKIWANIA 

Algorytm wyszukiwania A* jest klasyczną metodą obliczania optymalnych ścieżek dla robotów 

holonomicznych. Wywodzi się z algorytmu wyszukiwania A. Wyszukiwanie zostanie najpierw 

przedstawione na przykładzie, a następnie zostanie wprowadzone A* (jak to się powszechnie nazywa) 

na podstawie tego przykładu. Oba zakładają mapę metryczną, w której położenie każdego węzła jest 

znane we współrzędnych bezwzględnych, a krawędzie wykresu wskazują, czy możliwe jest 

przechodzenie między tymi węzłami. Algorytm wyszukiwania A tworzy optymalną ścieżkę, zaczynając 

od węzła początkowego, a następnie przechodząc przez wykres do węzła docelowego. Generuje 

optymalną ścieżkę przyrostowo; ateach update, bierze pod uwagę węzły, które można dodać do ścieżki 

i wybiera najlepszy. Wybiera „prawy” węzeł do dodania do ścieżki za każdym razem, gdy rozszerza 

ścieżkę („prawy węzeł” jest bardziej formalnie znany jako prawdopodobny ruch). Sercem metody jest 

wzór (lub funkcja oceny) do pomiaru wiarygodności węzła:  

f(n) = g(n) + h(n)  

gdzie:  

* f(n) mierzy, jak dobry jest ruch do węzła n 

* g(n) mierzy koszt dotarcia do węzła n z węzła początkowego. Gdy A rozszerza się od początkowego 

węzła na zewnątrz, jest to odległość dotychczas wygenerowanej ścieżki plus odległość od krawędzi do 

węzła n 

* h(n) reprezentuje najniższy koszt dojścia od n do celu 

Zastanów się, jak formuła jest używana w poniższym przykładzie. Załóżmy, że reprezentacja Cspace 

dała wykres na rysunku 



 

Algorytm wyszukiwania A zaczyna się w węźle A i tworzy strukturę podobną do drzewa decyzyjnego w 

celu określenia możliwych węzłów, które może rozważyć dodanie do swojej ścieżki. Do wyboru są tylko 

dwa węzły: B i C. Aby określić, który węzeł jest właściwym do dodania, algorytm wyszukiwania ocenia 

prawdopodobieństwo dodania B lub C, patrząc na krawędzie. Prawdopodobieństwo dodania B jako 

następnego ruchu jest następujące:  

f(B) = g(B) + h(B) =  1 + 2.24 = 3.24 

gdzie g(B) to koszt przejścia z A do B, a h(B) to koszt z B do celu E. Prawdopodobieństwo dodania C to: 

f(C) =  g(C) + h(C) = 1  +1 = 2.0 

gdzie g(C) to koszt przejścia z A do C, a h(C) to koszt przejścia z C do E. Ponieważ f(C) > f(B), ścieżka 

powinna przebiegać z A do C.  

Ale to zakłada, że h(n) jest znane w każdym węźle. Oznacza to, że algorytm musi wykonać rekurencję, 

aby znaleźć poprawną wartość h(n). Oznacza to, że algorytm musi odwiedzić wszystkie węzły. 

Wyszukiwanie gwarantuje uzyskanie optymalnej ścieżki, ponieważ porównuje ze sobą wszystkie 

możliwe ścieżki. Wyszukiwanie* ma interesujące podejście do zmniejszania liczby ścieżek, które muszą 

zostać wygenerowane i porównane: algorytm porównuje możliwe ścieżki z najlepszą możliwą ścieżką, 

nawet jeśli w rzeczywistym świecie nie ma takiej ścieżki. Algorytm szacuje h zamiast sprawdzać, czy 

rzeczywiście istnieje segment ścieżki, który może dotrzeć do celu w tej odległości. Oszacowanie można 

następnie wykorzystać do określenia, które węzły są najbardziej obiecujące i kiedy pewne ścieżki nie 

mają szans na osiągnięcie celu krótszą ścieżką niż inne kandydatki, a zatem należy je usunąć z 

wyszukiwania. Pod A* funkcja oceny staje się:  

f*(n) = g*(n) + h*(n)  



WARUNEK DOPUSZCZALNOŚCI 

FUNKCJA HEURYSTYCZNA 

gdzie * oznacza, że funkcje są oszacowaniami wartości, które zostałyby dołączone do oceny 

wyszukiwania A. W planowaniu ścieżki g*(n) jest tym samym co g(n): koszt przejścia z początkowego 

węzła do n, który jest znany poprzez przyrostowe budowanie ścieżki. h*(n) to prawdziwa różnica. Jaki 

jest więc sposób oszacowania kosztu przejścia od n do celu? Co więcej, jak możemy być pewni, że 

oszacowanie będzie wystarczająco dokładne, aby ostatecznie nie wybrać ścieżki, która nie jest 

naprawdę optymalna? Można to zrobić upewniając się, że h*(n) nigdy nie będzie mniejsze niż h(n). 

Ograniczenie, że h*(n) ≤ h(n) nazywa się warunkiem dopuszczalności. Ponieważ h*(n) jest wartością 

szacunkową, nazywa się ją również funkcją heurystyczną, ponieważ wykorzystuje praktyczną regułę, 

aby zdecydować, który węzeł jest najlepszy do rozważenia. Na szczęście istnieje naturalna funkcja 

heurystyczna służąca do szacowania kosztu od n do celu: odległość euklidesowa (linia prosta). 

Przypomnij sobie, że lokalizacje każdego węzła są znane niezależnie od krawędzi. Dlatego łatwo jest 

obliczyć odległość w linii prostej między dwoma węzłami. Odległość w linii prostej jest zawsze 

najkrótszą drogą między dwoma punktami, z wyjątkiem krzywizny ziemi i tak dalej. Ponieważ 

rzeczywista droga nigdy nie może być krótsza, warunek dopuszczalności jest spełniony. Aby zobaczyć, 

jak A* używa tego do faktycznego wyeliminowania węzłów wizytujących, rozważ rysunek 14.10. 

Podobnie jak w przypadku wyszukiwania A, pierwszym krokiem w A* jest rozważenie wyborów z 

początkowego węzła. 

 

Do wyboru są B i D, które można traktować jako drzewo poszukiwań, jak pokazano na rysunku a lub 

jako podzbiór oryginalnego wykresu (patrz rysunek b).  



 

Niezależnie od tego, jak jest wizualizowany, każdy węzeł jest oceniany w celu określenia, czy jest to 

najbardziej prawdopodobny ruch. Powyższy rysunek pokazuje, co algorytm „widzi” w tym momencie 

wykonywania. Wybory do oceny to:  

f*(B) = g*(B) + h*(B) = 1 + 2.24 = 3.24 

f*(D) = g*(D) + h*(D) =1.4 + 1.4 = 2.8 

Ścieżka biegnąca od A − D−? − E może być krótsza niż ścieżka biegnąca od A − B−? − E. Czyli D jest 

najbardziej prawdopodobnym węzłem. Zauważ, że A* nie może wyeliminować ścieżki przechodzącej 

przez B, ponieważ algorytm nie może „zobaczyć” ścieżki, która faktycznie biegnie z D do E i określić, czy 

rzeczywiście jest ona możliwie najkrótsza. W kroku 2, A* powtarza się (powtarza ocenę) od D, ponieważ 

D jest najbardziej prawdopodobny, jak pokazano na rysunku powyżej. Dwie opcje z D to E i F, które są 

oceniane dalej to 

f*(E) = g*(E) + h*(E) = 2.8 + 0 = 2.8 

f*(F) = g*(F) + h*(F) = 2.4 + 1.0 = 3.4 

Teraz algorytm widzi, że E jest najlepszym wyborem spośród liści drzewa wyszukiwania, w tym gałęzi 

do B. (Gdyby B był najlepszym wyborem, algorytm zmieniłby gałęzie). E jest lepszym wyborem niż F i B 

Kiedy algorytm rozwija E, zauważa, że E jest celem, więc algorytm jest zakończony. Optymalna ścieżka 

to A − D − E i nie musieliśmy jawnie rozważać A − B − F − E. Istnieją inne sposoby na ulepszenie opisanej 

do tej pory procedury. f*(F) nie trzeba było obliczać, jeśli algorytm przygląda się swoim wyborom i 

widzi, że jeden z nich jest celem. Każdy inny wybór ścieżki musi być dłuższy, ponieważ krawędzie nie 

mogą być ujemne, więc D − F − E musi być dłuższa niż D − E. Innym ważnym spostrzeżeniem jest to, że 



każda ścieżka od A do E musi przechodzić przez D, więc gałąź B drzewa poszukiwań mogła zostać 

przycięta. Oczywiście w powyższym przykładzie algorytm nigdy nie miał okazji tego zauważyć, 

ponieważ B nigdy nie zostało rozszerzone. W przypadku większego wykresu łatwo sobie wyobrazić, że 

może wystąpić przypadek, w którym po kilku rozszerzeniach przez D, liść w B w drzewie wyszukiwania 

może okazać się najbardziej prawdopodobny. Wtedy algorytm rozszerzyłby A i zobaczył, że wybór padł 

na D. Ponieważ D wystąpiło już w innej gałęzi, z tańszym g*(D), gałąź B można było bezpiecznie przyciąć. 

Jest to szczególnie przydatne, gdy A* jest stosowane do silnie połączonego wykresu utworzonego ze 

zwykłej siatki w porównaniu do rzadkich wykresów, które występują w aplikacjach do planowania 

niezrobotyzowanego. Jedną z bardzo atrakcyjnych funkcji narzędzia do planowania ścieżki A* jest to, 

że można go używać z dowolną reprezentacją Cspace, którą można przekształcić w wykres. Główny 

wpływ, jaki Cspace ma na planner A*, to liczba obliczeń potrzebnych do znalezienia ścieżki. 

Ograniczeniem A* jest to, że bardzo trudno jest użyć go do planowania ścieżki, gdy podczas 

generowania ścieżki należy wziąć pod uwagę inne czynniki niż odległość. Na przykład odległość w linii 

prostej może obejmować teren skalisty lub piasek, co stanowi zagrożenie dla robota. Podobnie robot 

może chcieć unikać przejeżdżania przez wzgórza w celu oszczędzania energii, ale jednocześnie może 

chcieć zjeżdżać w dół, gdy tylko jest to możliwe, z tego samego powodu. Aby uwzględnić wpływ terenu 

na koszty ścieżki, należy zmienić funkcję heurystyczną h*(n). Przypomnijmy jednak, że nowa funkcja 

heurystyczna musi nadal spełniać warunek dopuszczalności: h*≤ h. Jeśli nowe h* przyniesie najgorszy 

koszt energii lub koszt bezpieczeństwa, będzie to dopuszczalne, ale nieszczególnie przydatne przy 

przycinaniu ścieżek. Ponadto, zdobywanie energii podczas zjazdów oznacza w istocie posiadanie na 

wykresie krawędzi z ujemną wagą, z którą A* nie może sobie poradzić. (Wagi ujemne stanowią 

interesujący problem, ponieważ robot może wielokrotnie wchodzić w pętlę toczenia się w dół wzgórza, 

ponieważ jest to rozwiązanie energooszczędne; jednak to rozwiązanie nie pozwala na żaden postęp w 

przód! Algorytmy typu Bellman-Ford radzą sobie z tym sytuacja.)  

Planery oparte na Wavefront 

Style propagacji Wavefront planistów dobrze nadają się do reprezentacji typu siatki, ale nigdy nie 

zyskały popularności w robotyce. Podstawową zasadą jest to, że front fali uważa przestrzeń C za 

materiał przewodzący, którego ciepło promieniuje od węzła początkowego do węzła docelowego. W 

końcu ciepło rozprzestrzeni się i osiągnie cel, jeśli istnieje sposób, jak pokazano w sekwencji na rysunku 

. 



 

 Inną analogią dla planistów wavefront jest kolorowanie regionów w grafice, gdzie kolor 

rozprzestrzenia się na sąsiednie piksele. Dwa interesujące aspekty propagacji czoła fali to i) optymalna 

ścieżka od wszystkich elementów siatki do celu może być obliczona jako efekt uboczny oraz ii) wszelkie 

koszty poruszania się po terenie można uwzględnić jako inną przewodność. Propagacja Wavefront daje 

mapę, która wygląda jak potencjalne pole. Jednym z wielu typów narzędzi do planowania ścieżki z 

frontem falowym jest algorytm Trulla opracowany przez Kena Hughesa146. Wykorzystuje on 

podobieństwa z potencjalnym polem, dzięki czemu ścieżka sama w sobie reprezentuje to, co powinien 

zrobić robot, tak jakby ścieżka była obserwacją czujnika. 

Wykonywanie zaplanowanej ścieżki 

Większość algorytmów planowania ścieżki jest stosowanych w ściśle określonym stylu jednorazowo, 

reaktywnie wykonywanym. Prawie wszystkie techniki dzielą ścieżkę na segmenty; nawet planista 

wavefront faktycznie tworzy lokalizację celu (punkt drogi) dla każdego wektora kierunkowego. 

Dekompozycja ścieżki na segmenty jest dobrze dopasowana do architektury, w której kartograf 

przekazuje segmenty ścieżki lub całą ścieżkę sekwencerowi. Sekwencer może następnie zastosować 

serię zachowań typu „przejście do celu”, dezaktywując i ponownie inicjując zachowanie po osiągnięciu 

nowego celu podrzędnego. Niestety są dwa problemy z reaktywnym wykonaniem ścieżki metrycznej 

zgodnie z opisem powyżej: obsesja podrzędna i brak oportunistycznego przeplanowania.  

OBSESJA CELÓW POMOCNICZYCH 

WARUNEK ZAKOŃCZENIA 



Obsesja podcelowa pojawia się, gdy robot spędza zbyt dużo czasu i energii, próbując osiągnąć dokładną 

pozycję podcelową, a dokładniej, gdy warunki zakończenia są ustawione z nierealistyczną tolerancją. 

Problem z ustawieniem warunku zakończenia dla celów cząstkowych najlepiej opisać na przykładzie. 

Załóżmy, że następny punkt orientacyjny znajduje się w lokalizacji (35, 50). Jeśli robot ma enkodery 

wału lub GPS, ustalenie, czy robot dotarł do punktu drogi, powinno teoretycznie być proste. W praktyce 

bardzo trudno jest robotowi, nawet robotowi holonomicznemu, dotrzeć dokładnie w dowolne miejsce, 

ponieważ robotowi trudno jest precyzyjnie się poruszać. Robot może dosięgnąć (34,5, 50). Zachowanie 

pokazuje, że cel jest teraz o 0,5 metra do przodu, a robot porusza się ponownie, próbując dosięgnąć 

(35, 50). W tym ruchu może przestrzelić i wylądować na (35,5,50,5). Teraz musi się obracać i ruszać 

ponownie, powodując ruchy kołyszące, które mogą trwać przez kilka minut. To marnuje czas i energię 

oraz sprawia, że robot wydaje się nieinteligentny. Problem pogłębiają pojazdy nieholonomiczne, które 

muszą cofać się, aby skręcić w określone miejsce. Tworzenie kopii zapasowej prawie zawsze 

wprowadza więcej błędów w nawigacji. Aby poradzić sobie z obsesją na punkcie podrzędnych celów, 

wielu robotyków programuje w swoich zachowaniach polegających na przejściu do celu tolerancję na 

warunek zakończenia w celu osiągnięcia celu. Powszechną heurystyką robotów holonomicznych jest 

umieszczenie tolerancji +/- szerokości robota. Jeśli więc cylindryczny robot holonomiczny o średnicy 

1,0 metra otrzyma cel (35, 50), zatrzyma się, gdy 34,5 < x < 35,5 i 49,5 < y < 50,5. Nie ma wspólnej 

heurystyki dla robotów nieholonomicznych, ponieważ manewrowość każdej platformy jest inna. 

Bardziej dokuczliwym aspektem obsesji podrzędnej jest sytuacja, w której cel jest zablokowany, a robot 

nie może osiągnąć warunku zakończenia. Rozważmy na przykład bramkę podrzędną na przeciwległym 

końcu hali od robota, ale hala jest zablokowana i nie ma sposobu na obejście. Ponieważ robot działa 

reaktywnie, niekoniecznie zdaje sobie sprawę, że nie robi postępów. Jednym z rozwiązań jest 

oszacowanie przez sekwencer maksymalnego dopuszczalnego czasu, w którym robot dotrze do celu. 

Ta ocena może być zaimplementowana jako parametr zachowania (zakończ z kodem błędu po n 

sekundach) lub jako wyzwalacz stanu wewnętrznego. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest to, że kod 

może stać się częścią monitora, prowadząc do pewnej formy samoświadomości. 

Przeplanowanie 

Z obsesją na punkcie celów pośrednich wiąże się fakt, że w realizacji planów często brakuje 

oportunistycznych usprawnień. Załóżmy, że robot kieruje się do celu pośredniego 2, gdy 

niemodelowana przeszkoda zawraca robota z zamierzonej ścieżki. Załóżmy teraz, że z nowej pozycji 

robot może dostrzec cel podrzędny 3. W klasycznym stylu implementacji zagnieżdżonego kontrolera 

hierarchicznego robot nie szukałby celu podrzędnego 3, więc kontynuowałby przejście do celu 

podrzędnego 2, bardziej optymalne byłoby, gdyby robot skierował się prosto do podcelu 3. Potrzeba 

oportunistycznego przeplanowania pojawia się również wtedy, gdy mapa a priori okazuje się 

nieprawidłowa. Co się stanie, gdy robot odkryje, że jest wysyłany przez błotnistą ziemię? Próba 

reaktywnego poruszania się po błotnistym terenie wydaje się nieinteligentna, ponieważ wybór lewej 

lub prawej strony może mieć poważne konsekwencje, jeśli robot utknie w błocie. Zamiast tego robot 

powinien zwrócić kontrolę do Kartografa, który zaktualizuje swoją mapę i przeplanuje. Pytanie brzmi: 

Skąd robot wie, że za bardzo zboczył z zamierzonej ścieżki i musi zmienić plan? Istnieją dwa podejścia 

do ponownego planowania. Jednym z nich jest ciągłe przeplanowywanie, zasadniczo narzucanie 

hierarchicznego cyklu Sens, Plan, Działanie. Drugim jest ponowne zaplanowanie, gdy wystąpi jakieś 

zdarzenie, wyjątek lub wskazanie, że wykonanie planu nie działa. Replanowanie sterowane 

zdarzeniami może być stosowane w planie hybrydowym, a następnie w architekturze Sense-Act, ale 

wymaga to dodatkowego monitorowania deliberatywnego.  

D* ALGORYTM WYSZUKIWANIA 



Algorytm wyszukiwania D* jest popularnym przykładem ciągłego przeplanowania, natomiast 

rozszerzenie algorytmu Trulla jest przykładem przeplanowania sterowanego zdarzeniami. Obaj planiści 

zaczynają od mapy a priori i obliczają optymalną ścieżkę z każdej lokalizacji do celu. D* robi to poprzez 

wcześniejsze przeszukanie A* z każdej możliwej lokalizacji do celu; to przeformułowanie przekształca 

A* z algorytmu najkrótszej ścieżki z jednym źródłem w algorytm dla wszystkich ścieżek. Algorytmy 

wszystkich ścieżek są obliczeniowo drogie i czasochłonne, ale nie stanowi to problemu, ponieważ 

ścieżki są obliczane, gdy robot rozpoczyna misję i siedzi nieruchomo. Ponieważ Trulla jest planistą typu 

wavefront, generuje optymalną ścieżkę między wszystkimi parami punktów w Cspace jako efekt 

uboczny obliczania ścieżki od lokalizacji początkowej do celu. Obliczenie optymalnej ścieżki z każdej 

lokalizacji do celu faktycznie pomaga w reaktywnym wykonaniu ścieżki. Oznacza to, że jeśli robot może 

zlokalizować się na mapie a priori, może odczytać optymalny podcel dla przejścia do celu przy każdej 

aktualizacji. Jeśli robot musi wykonać szeroki obrót, aby ominąć niemodelowaną przeszkodę na 

rysunku, robot zostanie automatycznie przekierowany na optymalną ścieżkę bez konieczności 

ponownego planowania. 

 

Zwróć uwagę, jak ścieżka metryki staje się wirtualnym czujnikiem, kierującym przejściem do 

zachowania celu poprzez zastąpienie bezpośrednich danych czujnika. Jest to przykład interakcji między 

komponentami deliberatywnymi (planowanie ścieżki) i reaktywnymi (wykonawczymi) architektur 

hybrydowych.  

CIĄGŁA PRZEMIANA 

Takie podejście eliminuje obsesję na punkcie podrzędnych celów, ponieważ robot może reaktywnie 

zmieniać „optymalne” ścieżki i oportunistycznie przemieszczać się do bliższego punktu. Jak większość 

rzeczy w życiu, zbyt wiele dobrych rzeczy jest złych. Jednak w pewnym momencie liczba 

niemodelowanych przeszkód może zmusić robota do uwięzienia lub wędrowania, zmieniając cele 

pośrednie, ale nie robiąc prawdziwych postępów. Rozwiązaniem D* tego problemu jest ciągła 

aktualizacja mapy i dynamiczna naprawa ścieżek A* dotkniętych zmianami na mapie. D* reprezentuje 

jedną skrajność na skali przeplanowania: ciągłe przeplanowanie. Ciągłe przeplanowanie ma dwie wady. 

Po pierwsze, robot z wbudowanym procesorem i ograniczeniami pamięci, taki jak łazik planetarny, 

może być zbyt kosztowny obliczeniowo, aby był praktyczny. Po drugie, ciągłe zmiany planowania w 

dużym stopniu zależą od jakości wykrywania. Jeśli robot wykryje niemodelowaną przeszkodę w czasie 

T1, oblicza nową ścieżkę i dokonuje dużej korekty kursu. Jeśli robot nie wykryje już tej przeszkody w 

czasie T2, ponieważ pierwszy odczyt był fantomem z szumu czujnika, ponownie obliczy kolejną dużą 



korektę kursu. Rezultatem może być robot, który ma bardzo gwałtowne ruchy i faktycznie potrzebuje 

więcej czasu, aby dotrzeć do celu.  

ZMIANA WYDARZENIA 

W przypadku planowania ścieżki z wbudowanymi procesorami i zaszumionymi czujnikami, pożądane 

byłoby posiadanie pewnego rodzaju schematu sterowanego zdarzeniami, w którym zdarzenie 

zauważalne przez system reaktywny wywołałoby ponowne planowanie. Trulla używa iloczynu 

skalarnego zamierzonego wektora ścieżki i rzeczywistego wektora ścieżki. Gdy rzeczywista ścieżka 

odchyla się o 90° lub więcej, iloczyn skalarny wektora ścieżki i rzeczywistego wektora, po którym 

porusza się robot, staje się 0 lub ujemny. Dlatego iloczyn skalarny działa jak afordancja wyzwalająca 

ponowne planowanie: robot nie musi wiedzieć, dlaczego zbacza z kursu, tylko że wyraźnie zboczył z 

kursu. Jest to bardzo dobre w sytuacjach, które utrudniałyby postęp na pierwotnie obliczonej ścieżce, 

w efekcie w sytuacjach, w których świat rzeczywisty jest mniej podatny na osiągnięcie zamierzonego 

celu. Ale nie radzi sobie z sytuacją, w której rzeczywisty świat jest rzeczywiście bardziej przyjazny. Na 

rysunku 14.14 przeszkoda, o której sądzi się, że tam jest, tak naprawdę nie istnieje.  

 

Robot mógłby osiągnąć znaczne oszczędności w nawigacji, oportunistycznie pokonując lukę. Taki 

oportunizm wymaga od robota dostrzeżenia, że świat jest naprawdę korzystniejszy niż pierwotnie 

modelowano. Ciągły replaner, taki jak D*, ma wyraźną przewagę, ponieważ automatycznie zauważy 

zmianę w świecie i odpowiednio zareaguje, podczas gdy Trulla nie zauważy korzystnej zmiany 

ponieważ nie doprowadzi to do odchylenia ścieżki. Otwarte pytanie badawcze, czy istnieją afordancje 

na dostrzeganie korzystnych zmian w świecie, które pozwalają robotowi na oportunistyczną 

optymalizację jego ścieżki. 

Planowanie ruchu 

Planowanie ruchu wywodzi się z gałęzi robotyki zajmującej się manipulatorami przemysłowymi, gdzie 

dynamika robota nie może być wyabstrahowana przez założenia holonomiczności, a kształt robota – 

lub części, którą niesie – nie może być zignorowany. Jako przykład tego, dlaczego robot może nie być 

holonomiczny, rozważmy, czy robot przenosi 225 kg części z jednej strony fabryki na drugą z dużą 



prędkością. Może być konieczne zwolnienie i skręcenie szerszego zakrętu lub ryzyko przewrócenia się. 

Jako przykład tego, dlaczego kształt jest ważny, weźmy pod uwagę, że robot może potrzebować 

przesunąć ramię przez otwór, a następnie podnieść je i ominąć przeszkody w celu złożenia części. W 

takich sytuacjach, w których przestrzeń planowania ma dużą liczbę wymiarów do rozważenia, 

tradycyjne metody planowania ścieżek generowania tras nie działają, a zatem wchodzą w zakres badań 

zwany planowaniem ruchu. Planowanie ruchu uwzględniające dynamikę pojazdu jest ogólnie 

traktowane jako problem sterowania, który modyfikuje planowanie i wykonanie ścieżki, dlatego nie 

jest omawiany w tej książce. Jednak planowanie ruchu, które obejmuje różne pozy i ograniczenia, jest 

często uwzględniane w sztucznej inteligencji i zostanie omówione poniżej. 

PROBLEM PORUSZAJĄCY SIĘ FORTEPIANEM 

Klasa aplikacji, w których nie można wyabstrahować pozy, jest często określana jako problem osób 

poruszających się na fortepianie, ponieważ poruszanie się robota w bardzo zagraconym środowisku 3D 

jest analogiczne do grupy osób, które planują obracanie i odwracanie fortepianu na każdym kroku w 

kolejności wnieść pianino przez drzwi, z mieszkania, w dół po schodach, przez kolejne drzwi i tak dalej. 

Analogia do poruszania się po fortepianie powinna jasno wskazywać, że pozycja robota w dowolnym 

punkcie ścieżki jest ważna, a zatem robot nie może być traktowany jako okrągła kropka ani przestrzeń 

konfiguracyjna zmniejszona do trzech stopni swobody. Powinno to również zilustrować, że możliwe 

kombinacje lokalizacji i pozycji są zasadniczo nieskończone. Na szczęście problem operatora fortepianu 

staje się możliwy do rozwiązania, jeśli celem jest po prostu wygenerowanie planu bezkolizyjnego, ale 

niekoniecznie optymalnego. W końcu celem jest wyciągnięcie pianina z mieszkania i zejście po 

schodach nieuszkodzone, a nie zrobienie tego optymalnie i szybko. Powszechnie akceptowaną metodą 

generowania bezkolizyjnej ścieżki jest użycie wariantu szybko ewoluującego algorytmu drzewa 

losowego. Mówiąc bardziej formalnie, w zagadnieniu poruszającego się po fortepianie, planowanie 

ruchu musi uwzględniać położenie i pozę (położenie, pozę) robota w każdym punkcie przestrzeni, a 

także to, czy możliwe jest przemieszczenie i obracanie w celu poruszania się (locationi, posei). do 

(locationi+1, posei+1) bez kolizji. Jednym ze sposobów spojrzenia na planowanie ruchu jest myślenie o 

każdym punkcie w przestrzeni jako o zestawie możliwych ważnych pozycji, w których robot może się 

znajdować bez dotykania ściany lub obiektu. Planowanie ścieżki musi uwzględniać wszystkie możliwe 

pozy, a nie tylko lokalizację. Najwyraźniej przestrzeń poszukiwań jest bardzo duża i należy ją 

wyabstrahować do czegoś, co jest bardziej łatwe do obliczenia. Dyskretowanie świata w regularną 

siatkę 3D lub ośmiornicę pomaga zmniejszyć przestrzeń poszukiwań, ale każdy element ma dużą liczbę 

póz. Następnie pojawia się kwestia przejść: jeśli robot jest w (locationa, posea) może być tylko pięć 

pozycji, w które może się przekształcić w (locationb, poseb), ale jeśli robot jest w (locationc, posec), 

może być nieskończony zestaw poprawnych póz w locationb. 

SZYBKIE ODKRYWANIE LOSOWYCH DRZEW (RRT) 

Uderzające inne podejście, zwane szybkim badaniem drzew losowych (RRT), oparte na pracy Stevena 

Lavalle, wykorzystuje losowość do próbkowania przestrzeni i póz. Rysunek ilustruje losowe drzewo 

generowane przez jeden wariant o nazwie RRT-Connect oraz częściową ścieżkę obliczoną przez 

drzewo. 



 

Podstawowy algorytm wygląda następująco: 

* Zacznij od mapy a priori i węzła początkowego (lokalizacja, pozycja), który służy jako korzeń drzewa. 

* Losowo próbkuj przestrzeń i wygeneruj listę kandydujących (lokalizacja, pozycja) węzłów. 

* Losowo wybierz węzeł kandydujący z listy i sprawdź, czy węzeł zawiera prawidłową pozę, w której 

robot lub część nie znajduje się wewnątrz ściany lub obiektu. Jeśli węzeł nie jest prawidłowy, powtarzaj, 

aż znajdziesz prawidłowy węzeł. Zauważ, że metody sprawdzają tylko, czy losowo wybrana pozycja 

(lokalizacja, pozycja) jest prawidłowa, nie wyszukują wszystkich prawidłowych pozycji w lokalizacji. 

* W przypadku prawidłowego węzła kandydującego sprawdź, czy istnieje bezkolizyjna ścieżka między 

najbliższym wierzchołkiem w drzewie a węzłem, to znaczy, czy robot może fizycznie przemieszczać się 

i obracać od wierzchołka w drzewie do węzła kandydującego bez uderzając w cokolwiek. Jeśli tak, dodaj 

węzeł do drzewa. Jeśli nie, odrzuć kandydujący węzeł i wybierz inny. 

* Kontynuuj, aż drzewo będzie zawierało cel. 

* Po zbudowaniu drzewa zaplanuj ścieżkę przez drzewo. 

Kryteria oceny planistów ścieżki i ruchu 

W tym momencie powinno być jasne, że projektant robotyki ma do wyboru szeroką gamę technik, 

obejmujących prawie 30 lat badań. Jak w przypadku wszystkich innych robotów, wybór techniki zależy 

od niszy ekologicznej, w której robot będzie pracował. Minimalne kryteria oceny przydatności ścieżki 

lub planera ruchu to: 



1. Złożoność. Czy algorytm jest zbyt wymagający obliczeniowo lub wymaga dużej ilości miejsca, aby 

można go było wykonać lub mieścić się w granicach robota? Wielu planistów UAV pracuje na laptopie 

przed lotem, ponieważ nie ma komputera pokładowego lub komputer pokładowy jest zbyt 

ograniczony. 

2. Wystarczająco reprezentuje teren. Wielu badaczy pracuje w pomieszczeniach, które są płaskie. 

Roboty zewnętrzne mogą pracować w trudnym terenie ze stromymi wzniesieniami lub w 

niepożądanych obszarach, takich jak śliski piasek lub błoto. Jeśli algorytm planowania ścieżki jest 

zbudowany w celu generowania ścieżek z reprezentacji binarnej (obszar jest nawigowany lub nie), 

może to doprowadzić robota do kłopotów, jeśli zostanie zastosowany w bardziej zróżnicowanym 

środowisku. 

3. Wystarczająco przedstawia fizyczne ograniczenia platformy robota. Roboty mają ograniczenia 

fizyczne. Najgłębszym ograniczeniem, które wpływa na planowanie ścieżki, jest to, czy robot jest 

holonomiczny, czy nie. Przypomnij sobie, że roboty holonomiczne mogą obracać się w miejscu, a 

prędkość może zmieniać się natychmiast. 

4. Kompatybilny z warstwą reaktywną. Planiści ścieżki są z definicji ostrożni, ale warstwa reaktywna 

będzie odpowiedzialna za wykonanie ścieżki. Pożądana jest technika, która upraszcza tę transformację 

w wykonalne działania. 

5. Obsługuje poprawki do mapy i przeplanowanie. Planowanie ścieżki i ruchu wymaga mapy a priori, 

która może okazać się bardzo błędna. Na przykład robot Quince, użyty w wypadku nuklearnym 

Fukushima Daiichi, został wysłany, by wspiąć się po schodach na trzecie piętro budynku Eactor; odkrył 

jednak, że spoczniki schodów były węższe niż pokazano na rysunkach powykonawczych, a zatem nie 

mogły się obracać. Robot musiał porzucić misję i wycofać się 

schody. Dlatego robot może zacząć od jednej mapy, odkryć, że mapa jest nieprawidłowa i musi 

zaktualizować mapę i zmienić jej plan. Oczywiście pożądane są techniki takie jak D*, które pozwalają 

na naprawę istniejącego planu, a nie na złomowanie i obliczanie od zera. 

Podsumowanie 

Metryczne planowanie ścieżki przekształca przestrzeń świata w przestrzeń konfiguracji lub Cspace, 

która ułatwia optymalne planowanie ścieżki dla trasy. Istnieje wiele różnych sposobów przedstawiania 

obszaru lub objętości przestrzeni, ale wszystkie przekształcają przestrzeń w widok „z lotu ptaka”, 

niezależnie od pozycji i punktu widzenia robota. Reprezentacje Cspace zazwyczaj dają w wyniku wykres 

lub drzewo odpowiednie do wyszukiwania A*. Siatki regularne są obecnie najpopularniejszą 

reprezentacją Cspace w praktyce, chociaż uogólnione grafy Voronoi mają interesujące właściwości. 

Metody A* ogólnie zakładają, że robot jest holonomiczny, a metody Cspace, które zwiększają 

przeszkody do rozmiarów robota, pomagają uczynić to założenie wykonalnym. Metoda Cspace może 

prowadzić do błędów dyskretyzacji, a tym samym do ścieżek z fałszywymi zakrętami; można je 

wyeliminować za pomocą algorytmu relaksacji ścieżki lub algorytmu napinania struny. Metody 

metryczne często pomijają kwestię wykonania zaplanowanej ścieżki, zwłaszcza w odniesieniu do 

wpływu szumu czujnika lub niepewności lokalizacji. Dwa problemy związane z przeplataniem 

planowania ścieżki metryki z wykonaniem reaktywnym to obsesja na punkcie podrzędnych celów i 

kiedy należy ponownie zaplanować. Optymalne techniki planowania ścieżki dla map ustalonych a priori 

są dobrze zrozumiałe, ale mniej jasne jest, jak zaktualizować lub naprawić ścieżkę (ścieżki) bez 

rozpoczynania od nowa, jeśli robot napotka znaczące odchylenie od mapy a priori. Jednym z rozwiązań 

uchwyconych przez algorytm D* jest ciągłe przeplanowanie, jeśli pozwalają na to zasoby, a 

niezawodność czujnika jest wysoka; innym jest przeplanowanie sterowane zdarzeniami, które 



wykorzystuje afordancje do wykrycia, kiedy należy przeplanować. Być może jeszcze poważniejszym 

pominięciem ograniczeń świata fizycznego w planowaniu tras jest to, że popularne narzędzia do 

planowania tras generowania tras mają zastosowanie tylko do pojazdów holonomicznych działających 

w stosunkowo otwartych przestrzeniach. Zamiast tego planowanie ruchu bada, jak zaplanować ruchy 

robota w bardzo zagraconej, wielowymiarowej przestrzeni, w której liczy się dynamika pojazdu i poza. 

Szybko eksplorująca losowa klasa algorytmów drzewa jest popularna w rozwiązywaniu problemu 

poruszenia fortepianu. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, planowanie ścieżki i ruchu to w 

rzeczywistości problemy wyszukiwania, w których celem jest skuteczne znalezienie odpowiedzi w 

stogu siana wiedzy a priori. W tym przypadku odpowiedzią jest sekwencja punktów lub ruchów, które 

można powiązać z drzewem lub wykresem. Ten rodzaj planowania wykresów ma inny smak niż 

klasyczne machinacje planowania i rozwiązywania problemów widziane w Strips. Chociaż planowanie 

ruchu wykorzystuje losowość, nie jest to wnioskowanie. Przypomnijmy, że wnioskowanie wykorzystuje 

deliberację w celu dodania brakujących informacji, dostarczenia brakującej relacji między zestawami 

danych lub koncepcjami lub wywnioskowania nowej wiedzy. Planowanie ruchu wykorzystuje losowe 

próbkowanie, aby pomóc w trudnym obliczeniowo przeszukiwaniu tego, co można jawnie przedstawić, 

a nie wypełniać luki między znanym a nieznanym. Wracając do pytań postawionych we wstępie, 

odpowiedź na pytanie: Jaka jest różnica między nawigacją topologiczną a nawigacją metryczną lub 

planowaniem ścieżek? polega na tym, że nawigacja topologiczna koncentruje się na zapisanych, 

wykrytych trasach, podczas gdy metody metryczne polegają na wykorzystaniu map a priori do 

generowania optymalnych ścieżek lub sekwencji ruchów. W rozdziale opisano kilka różnych przestrzeni 

konfiguracyjnych i algorytmów prowadzących do praktycznego pytania: co jest powszechnie używane 

lub co działa wystarczająco dobrze? W praktyce najpowszechniejszymi algorytmami generowania tras 

są warianty A* lub D*, które uwzględniają rzeczywiste nieholonomiczne cechy robota oraz jego 

prędkość i trajektorię. Algorytmy te zazwyczaj wykorzystują zwykłą przestrzeń konfiguracyjną siatki. W 

planowaniu ruchu popularna jest klasa algorytmów RRT. Na koniec, ile planowania ścieżki 

potrzebujesz? ma wiele możliwych odpowiedzi. Z pewnością jedną ważną kwestią jest to, czy należy 

wziąć pod uwagę dynamikę lub pozę robota. Jeśli robota można aproksymować jako holonomicznego 

i działa on w stosunkowo otwartych przestrzeniach, takich jak drogi i korytarze, algorytm A* jest 

wystarczający do planowania trasy. Jeśli nie, potrzebne jest planowanie ruchu. Drugą kwestią jest to, 

czy pożądanym wyjściem jest trasa do miejsca docelowego, czy ścieżka, która maksymalizuje zasięg 

czujnika w danym obszarze. Trzecią kwestią jest przeplanowanie. Prawo Moore'a doprowadziło do 

sytuacji, w których obliczeniowo możliwe jest przeplanowanie na każdym kroku. Może to umożliwić 

osobie planującej ścieżkę wykrywanie i planowanie wokół przeszkód lub zmian na świecie, a nie 

reagowanie na nie. Jednak projektant może chcieć zachować rozróżnienie między namysłem a reakcją, 

a zatem przeplatanie planowania i wykonania może być bardziej eleganckie. Metryczne planowanie 

ścieżki i ruchu zależy od posiadania mapy świata i od tego, że robot może zlokalizować się na tej mapie 

podczas wykonywania planu.  Reprezentacje i algorytmy w przestrzeni Cspace często nie biorą pod 

uwagę sposobu reprezentowania i wnioskowania o typach terenu, a przypadki specjalne, takie jak 

robot faktycznie oszczędzający lub generujący energię podczas zjazdu ze wzgórza, są zwykle 

ignorowane. 



Lokalizacja, mapowanie i eksploracja 

* Określ pozę robota mobilnego.  

* Wyjaśnij różnicę między lokalizacją, mapowaniem i eksploracją.  

* Zdefiniuj każdy wyraz w: bel(x<sub>t</sub>) = f(bel(x<sub>t−1</sub>), u<sub>t</sub>, 

z<sub>t</sub>, m).  

* Omów różnicę między algorytmami lokalizacji Markowa, rozszerzonego filtru Kalmana (EKF), 

opartych na siatce i Monte Carlo.  

* Opisz różnicę między lokalizacją a jednoczesną lokalizacją i mapowaniem (SLAM).  

* Zdefiniuj problem zamknięcia pętli.  

* Opisz różnicę między mapami cyfrowymi danych wysokościowych terenu (DTED), mapami cyfrowego 

modelu wysokościowego (DEM), cyfrowymi mapami powierzchniowymi (DSM) i obrazem ortomozaiki.  

* Podaj przynajmniej jeden przykład dwóch rodzajów metod identyfikacji proprioceptywnej i 

eksteroceptywnej oraz omów ograniczenia każdej z nich.  

* Wymień i wyjaśnij pięć atrybutów przejezdności: pionowość, właściwości powierzchni, krętość, 

nasilenie przeszkód i elementy dostępności.  

* Porównaj i porównaj eksplorację w oparciu o granice i uogólnione wykresy Voronoi (GVG).  

Przegląd 

Poprzednie części dotyczyły dwóch z czterech podstawowych pytań dotyczących nawigacji: Dokąd 

zmierzam? lub problem z planowaniem misji i Jaka jest najlepsza droga? lub problem planowania 

ścieżki. Pozostają jeszcze dwa pytania: Gdzie jestem? lub problem z lokalizacją i Gdzie byłem? lub 

problem z mapowaniem. Ta część obejmie lokalizację i mapowanie oraz algorytmy dla powiązanego 

tematu eksploracji. Pozornie lokalizacja i mapowanie wydają się być problemami, które zostały 

rozwiązane. Osoby niezaznajomione z robotyką AI często pytają: Dlaczego jest to problem? Nie możesz 

po prostu użyć GPS, jakiegoś rodzaju beaconów RFID lub skanów 3D z czujników RGB-D? Rzeczywiście 

GPS zapewnia dokładne informacje o pozycji na zewnątrz, a środowiska wewnętrzne mogą być 

zaprojektowane za pomocą RFID lub innych mechanizmów do śledzenia robota. Te mechanizmy 

śledzenia robota różnią się od tych, które mapują świat wzdłuż tego toru. Generalnie mapa zawiera 

więcej informacji o szerszym kontekście niż tylko lokalizacja robota. „Mapa” kopalni może oznaczać 

cyfrową mapę wysokościową, której można użyć do określenia, w jaki sposób usunięto materiał. 

„Mapa” budynku biurowego może oznaczać plan piętra 2D, który pokazuje wszystkie drzwi i wyjścia w 

celu przygotowania do ewakuacji w nagłych wypadkach. „Mapa” podwodnej części mostu może 

zawierać model 3D pali i dna morskiego. Robotycy zadają bardziej szczegółowe pytania. Po pierwsze: 

jak możesz jednocześnie mapować świat i mieć pewność, gdzie jesteś? Innymi słowy, jakie są konkretne 

techniki tworzenia mapy świata pomimo wszelkich błędów popełnionych podczas poruszania się. 

Kolejne pytanie brzmi: jak skutecznie lub przynajmniej konsekwentnie odkrywać nowe obszary? 

Bardziej subtelne pytanie dotyczące sztucznej inteligencji brzmi: Jak oznaczyć mapę obiektami i 

cechami lub terenem? Rozdział zaczyna się od lokalizacji jako pierwszego kroku w mapowaniu. 

Następnie przechodzi do technik jednoczesnej lokalizacji i mapowania, czyli SLAM. SLAM był używany 

głównie w budynkach lub strukturach miejskich lub wokół nich; dlatego osobna sekcja poświęcona jest 

mapowaniu zewnętrznemu. Jeden aspekt mapowania na zewnątrz dotyczy ogólnie zrozumienia map 

terenu a priori, a inny aspekt dotyczy generowania map terenu. Obie umiejętności są niezbędne do 



nawigacji na zewnątrz. Inny aspekt mapowania zewnętrznego, na przykład w zastosowaniach 

geoprzestrzennych lub rolniczych, opiera się na stereofotogrametrii. W robotyce naziemnej 

mapowanie służy do planowania ścieżek lub reagowania na przeszkody. Sukces robota zależy od tego, 

czy świat jest przejezdny. Tak więc poświęcimy się temu tematowi. Następnie omawiamy pragmatykę 

eksploracji nieznanego. Część dotyczy lokalizacji, mapowania i eksploracji tematów związanych ze 

sztuczną inteligencją, zwłaszcza wiedzy o świecie semantycznym, zanim zakończy się ponownym 

omówieniem często zadawanych pytań. 

LOKALIZACJA 

POZA 

Thrun, Burgard i Fox definiują lokalizację robota mobilnego jako „problem określenia pozycji robota 

względem danej mapy otoczenia”. Przypomnij sobie, że pozy robota to jego pozycja plus jego 

orientacja. Dla dwóch wymiarów pozą jest x = (x, y, &theta;)T. Lokalizacja robota mobilnego jest 

czasami nazywana szacowaniem pozycji, ale ponieważ orientacja robota jest ważna w większości 

przypadków, lokalizacja jest pojęciem pełniejszym. Zauważ, że lokalizacja zakłada, że istnieje mapa a 

priori i robot lokalizuje się względem niej. Lokalizacja jest trudna z wielu powodów opisanych poniżej. 

Aby problem był jeszcze trudniejszy, istnieją trzy ogólne typy lokalizacji. Każdy z typów wykorzystuje 

inną klasę algorytmów, które zostaną szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach. Thrun, Burgard i 

Fox podają listę powodów, dla których lokalizacja jest trudna:  

* Wymaga modelu, który zawiera siłowniki robota, jego czujniki oraz dokładność i powtarzalność tych 

czujników w różnych środowiskach.  

* Mogą występować szumy czujnika, zarówno proprioceptywne, jak i eksteroceptywne, które 

wprowadzają niepewność.  

* Metody lokalizacji są kosztowne obliczeniowo.  

* W przypadku niektórych problemów z lokalizacją robot może nie znać swojej początkowej pozycji. * 

Robot może działać w dynamicznej przestrzeni roboczej, w której poruszają się obiekty, co powoduje, 

że robot musi rozważyć, czy odczyty czujnika są wynikiem ruchu robota, czy też poruszania się obiektu 

A.  

* Ścieżka lub zadanie może nie obsługiwać lokalizacji. Na przykład, jeśli robot porusza się po dużym, 

otwartym magazynie bez cech charakterystycznych, może nie być w stanie wykryć żadnych cech, na 

których mógłby się zlokalizować. Istnieją trzy rodzaje problemów z lokalizacją, które mają inny 

charakter. Rysunek pokazuje relację między tymi trzema. 



 

W lokalizacji lokalnej robot zaczyna się od początkowego xt, być może wyraźnie wprowadzonego na 

początku misji, a wyzwaniem jest utrzymanie lokalizacji od tego momentu. Generalnie lokalizacja 

lokalna polega na śledzeniu pozycji i orientacji robota. Problem globalnej lokalizacji występuje, gdy 

robot nie ma początkowego xt. Niezależnie od tego, dlaczego robot nie ma początkowego xt, problem 

jest dalej podzielony na to, czy robot może liczyć na ciągłe aktualizacje czujników, czy te aktualizacje 

mogą zostać przerwane. Przykładem przerwanej aktualizacji jest wyłączenie robota i przeniesienie go 

do innej części budynku bez wyraźnego resetowania robota w miejscu, w którym się teraz znajduje; 

jest to żartobliwie określane jako problem „porwanego robota”. W globalnym problemie lokalizacji z 

ciągłymi aktualizacjami celem jest stworzenie algorytmów, które pozwolą robotowi szybko zbliżyć się 

do jego prawidłowej lokalizacji. W przypadku globalnego problemu z przerwanymi aktualizacjami, 

wyzwaniem dla robota jest zauważenie, że świat się zmienił i w wyniku tej zmiany powinien ponownie 

uruchomić lokalizację globalną, zamiast zaakceptować błędną lokalizację. Te trzy rodzaje problemów 

lokalizacyjnych to nie to samo, co algorytmy lokalizacyjne. Algorytmy lokalizacji są wariantami 

algorytmów filtru Bayesa, które wykorzystują bayesowskie metody probabilistyczne do oszacowania 

prawdopodobnej lokalizacji. Algorytmy te zazwyczaj są klasyfikowane według ich podejścia - lokalizacji) 

lub lokalizują się, dopasowując surowe odczyty czujnika (lokalizacja ikoniczna). Algorytmy w ramach 

kategorii mogą być używane do dowolnego z trzech problemów lokalizacyjnych, chociaż niektóre 

algorytmy są bardziej odpowiednie dla określonych typów. W praktyce lokalizacje dominują metody 

Monte Carlo, zarówno w przypadku danych wejściowych opartych na cechach, jak i ikonicznych.  

Lokalizacja oparta na funkcjach 

Lokalizacja oparta na funkcjach wyodrębnia cechy z surowych danych i dopasowuje te cechy do mapy. 

Tymi elementami mogą być narożniki, ściany, drzwi lub cokolwiek, co można jednocześnie dostrzec i 

zidentyfikować na mapie. Zaletą lokalizacji opartej na funkcjach jest to, że dzieli świat na mały zestaw 

funkcji, a zatem dopasowanie wykrytych obiektów do odpowiadających im obiektów na mapie 

powinno zająć mniej czasu. Wadą jest to, że trudno jest wiarygodnie wyodrębnić funkcje.  

LOKALIZACJA MARKOWA 



Najpopularniejszą lokalizacją opartą na funkcjach jest lokalizacja Markowa. Lokalizacja Markowa 

oblicza wiarę w każdą z możliwych pozycji, przy czym najwyższe przekonanie jest najbardziej 

prawdopodobną pozą. Wiara jest funkcją,  

bel(xt = f(bel(xt-1) ,ut), zt) ,m)  

gdzie 

x: jest zbiorem możliwych póz; w praktyce przestrzeń może być dyskretyzowana 

bel(xt): jest przekonaniem, że robot jest w x w czasie t 

bel(xt-1): to przekonanie, że robot był w xt−1 w poprzednim kroku czasowym 

ut: czy zestaw czynności kontrolnych lub jakie ruchy ma wykonać robot w czasie t 

zt: to zbiór pomiarów, czyli to, co robot zaobserwował w czasie t 

m: to mapa 

Lokalizacja Markowa jest atrakcyjna dla globalnych problemów lokalizacyjnych, ponieważ powinna 

dość szybko zbiegać się do właściwej pozycji. Aby to skonceptualizować, rozważmy rysunek.  

 



Robot startuje w nieznanej pozie, xt1. Po lewej stronie może obserwować drzwi zt1, które może 

dopasować do mapy m (rysunek a). Daje to bel(x), gdzie x jest zbiorem czterech równie 

prawdopodobnych pozycji, pokazanych na rysunku b. Robot porusza się do przodu, ut2 i aktualizuje 

wykrywanie zt2. Teraz widzi drzwi po swojej prawej stronie (rysunek c). Dopasowanie tej cechy do 

mapy daje dwie wysoce prawdopodobne pozy i dwie mniej prawdopodobne pozy, pokazane na 

rysunku d. Wiara w x3 może nie spaść do zera z powodu niepewności czujnika. Robot porusza się do 

przodu i ponownie aktualizuje detekcję i może teraz wykryć Narożnik 1. Przekonanie, że robot jest w 

x1 w t3 wzrasta, podczas gdy bel(x2) maleje, a bel(x4) może wynosić zero. bel(x3) mógł wzrosnąć, 

ponieważ możliwe jest wykrycie drzwi po lewej i rogu, a nie wykrycie drzwi po prawej stronie.  

ROZSZERZONY FILTR KALMANA (EKF) 

Rozszerzony filtr Kalmana (EKF) jest często używany do lokalnej lokalizacji. Algorytmy EKF mają na celu 

przewidywanie, co robot wyczuje w następnym kroku czasowym, biorąc pod uwagę działanie 

sterowania. Następnie bierze różnicę między przewidywaniem a tym, co faktycznie wyczuło, aby 

poprawić lub dostroić swoje szacunki. Na przykład robot może dryfować nieco w lewo zamiast poruszać 

się prosto do przodu, a EKF w końcu się do tego dostosuje. W tym przypadku EKF wyodrębniłby zestaw 

obserwacji dotyczących cech, które dostrzegł, z. Następnie dopasowywałby te cechy do mapy; cechy 

te nazywane są zmiennymi korespondencyjnymi. Im dokładniej robot może dostroić swoje 

przewidywania dotyczące tego, jak się porusza, tym pewniej może zlokalizować swoją pozycję w 

stosunku do cech. 

Ikoniczna lokalizacja 

Lokalizacja ikoniczna wykorzystuje nieprzetworzone odczyty czujnika, aby dopasować rzeczywiste 

obserwacje do oczekiwanych obserwacji, jeśli robot znajdował się w określonej lokalizacji. W 

poprzednim przykładzie lokalizacji Markowa robot pasował tylko do sześciu funkcji, czterech drzwi i 

dwóch narożników. Mogą istnieć setki odczytów czujników z samego LIDARU, co stanowi ogromne 

wyzwanie obliczeniowe. Istnieją dwie popularne metody lokalizacji: metody oparte na siatce i 

lokalizacja Monte Carlo.  

LOKALIZACJA W OPARCIU O SIEĆ 

W lokalizacji opartej na siatce wyczuwany świat jest podzielony na teselację wielokątów wypukłych. 

Algorytm następnie oblicza prawdopodobieństwo wszystkich możliwych położeń w każdym 

wielokącie, biorąc pod uwagę obserwację. Zaletą jest to, że siatka działa w celu zmniejszenia złożoności 

obliczeniowej poprzez dyskretyzację przestrzeni. W praktyce algorytmy lokalizacji oparte na siatce 

często dodatkowo zmniejszają złożoność, ograniczając dopasowanie do lokalnej „mapy podrzędnej”. 

Wadą jest to, że podejście podmapy działa tylko w przypadku lokalizacji lokalnej, w której robot zawsze 

wie, w jakim ogólnym regionie mapy się znajduje.  

LOKALIZACJA MONTE CARLO (MCL) 

Lokalizacja Monte Carlo (MCL) jest podobna do metod Monte Carlo dla RTT i innych aplikacji. Cząsteczki 

lub przykładowe pozy są rozproszone w przestrzeni. Następnie algorytm oblicza przekonanie, że robot 

znajduje się w pozie, biorąc pod uwagę obserwacje. W następnym kroku czasowym dodawane są 

kolejne cząstki, a niektóre cząstki „giną”, jeśli mają małe prawdopodobieństwo. Z technicznego punktu 

widzenia lokalizacja Monte Carlo nie jest ograniczona do stosowania z surowymi obserwacjami 

czujnika, ale zwykle jest używana w ten sposób.  

Środowiska statyczne i dynamiczne 



POWIĘKSZENIE STANU 

ODRZUCENIE WYJĄTKOWE 

Do tej pory lokalizację opisywano tak, jakby świat był miejscem statycznym. Niestety robot może 

pracować na terenach zamieszkanych przez ludzi, gdzie ludzie poruszają się w sposób 

nieprzewidywalny lub na placach budowy lub kopalniach, gdzie zmienia się struktura otoczenia, a mapy 

nie są aktualne. Większość algorytmów psuje się z powodu dynamicznych zmian na świecie. Zmiany 

często przekraczają to, co może zniwelować szum czujnika. Skutecznie dodają również „stan ukryty” w 

procesie lokalizacji, reprezentujący oszacowanie tego, co robot powinien zaobserwować w następnym 

kroku czasowym. Istnieją dwie podstawowe techniki radzenia sobie z lokalizacją w dynamicznym 

środowisku: wzmacnianie stanu i odrzucanie wartości odstających. W augmentacji stanu celem jest 

ujawnienie stanu ukrytego, czyli oszacowanie wpływu ludzi na obserwacje. Przeprowadzono pewne 

badania nad wizją komputerową w szacowaniu przepływów tłumu. W przypadku odrzucania wartości 

odstających celem jest wykorzystanie wiedzy o czujnikach i środowisku w celu wyeliminowania 

podejrzanych odczytów. Na przykład robot może odrzucić odczyty z zaskakująco krótkiego zasięgu, 

które mogą dotyczyć ludzi, jeśli uzna, że znajduje się w szerokim korytarzu. Najgorsze, co mogłoby się 

wydarzyć po wyeliminowaniu wartości odstających, to to, że oszacowanie pozy na podstawie 

pozostałych obserwacji zajęłoby więcej czasu. W bardzo zatłoczonym korytarzu robot może nie mieć 

wystarczających pomiarów, aby wzbudzić przekonanie.  

Jednoczesna lokalizacja i mapowanie 

MAPOWANIE 

JEDNOCZESNA LOKALIZACJA I MAPOWANIE (SLAM) 

Mapowanie odpowiada na pytanie: Gdzie byłem? z reprezentacją środowiska. Mapowanie nieznanego 

środowiska oczywiście oznacza, że nie ma mapy, ale bez mapy a priori robot nie może się zlokalizować. 

Tak więc w praktyce mapowanie oznacza, że robot musi zbudować mapę i jednocześnie lokalizować 

się na tej mapie, gdy się przemieszcza; nazywa się to symultaniczną lokalizacją i mapowaniem (SLAM). 

Ogólnie rzecz biorąc, interesująca jest ścieżka, którą robot przebył przez świat. W idealnym przypadku 

robot obserwowałby świat (zt1), przesunąłby niewielką ilość (ut2) tak, aby następny zestaw obserwacji 

zt2 nachodził na zt1, wykorzystałby to nałożenie do połączenia zt1 i zt2 w mapę, a następnie 

zlokalizowałby się względem nowa mapa. Nowa mapa reprezentuje maksymalne 

prawdopodobieństwo świata, to znaczy mapa reprezentuje najwyższe prawdopodobieństwo tego, 

czym naprawdę jest świat. Problem polega na tym, że robot może nie poruszać się dokładnie zgodnie 

z oczekiwaniami, a zatem istnieje wiele możliwych pozycji, a tym samym wiele możliwych map.  

FILTROWANIE RAO-BLACKWELLIZED 

Filtrowanie Rao-Blackwellized jest dominującą metodą w SLAM do obliczania mapy największej 

prawdopodobieństwa. Podobnie jak w przypadku lokalizacji Monte Carlo, Rao-Blackwellized Filtering 

wykorzystuje filtrowanie cząstek. W tym przypadku każda cząstka reprezentuje ścieżkę i mapę lokalną, 

a nie tylko jedną wersję mapy. Po każdej obserwacji algorytm aktualizuje tylko wykryty obszar map i 

oblicza wiarę w każdą cząstkę, odrzucając mało prawdopodobne cząstki i zwiększając liczbę cząstek w 

obiecujących próbkach. Ciekawą uwagą obliczeniową jest to, że algorytm używa drzewa do 

zapisywania wszystkich cząstek, które tworzą historię bieżącego zestawu cząstek.  

ZAMKNIĘCIE PĘTLI 



SLAM jest ogólnie niezawodny w lokalnym regionie, ale możliwe jest, że mapa zawiera błędy w 

większym regionie. W rezultacie robot może obejść zestaw łączących się hal i, z powodu narastających 

błędów w mapowaniu, albo nie zdaje sobie sprawy, że powrócił do punktu początkowego, albo 

wytworzył mapę, która pokazuje fizyczne rozbieżności między początkiem mapy i koniec mapy; jest to 

zasadniczo ten sam problem, który został zgłoszony w przypadku odometrii. Dlatego należy zastosować 

dodatkową metodę, aby w razie potrzeby sprawdzić i dostosować mapę. Mechanizm, dzięki któremu 

robot zauważa, że powrócił do wcześniej odwiedzanego miejsca, nazywa się zamknięciem pętli. Ta 

metoda wymaga dodatkowego wykrywania większej liczby cech, innego czujnika lub kombinacji cech 

hybrydowych z czujnikiem lub dodatkowego przetwarzania statystycznego dopasowania oczekiwań. 

Na szczęście zamknięcie pętli zapewnia lepsze oszacowanie ścieżki, która będzie się rozchodzić do tyłu 

i poprawiać ogólną mapę i lokalizację.  

Istnieją cztery główne podejścia do rozwiązania problemu zamykania pętli:  

* Dopasowanie funkcji: Dopasuj cechy geometryczne na mapie. Proces ten jest podobny duchem do 

dopasowywania wyróżniających się miejsc do mapy topologicznej. Podobnie jak wyróżniające się 

miejsca, robot może napotkać problemy, jeśli otoczenie jest jednorodne, na przykład tylko narożniki i 

drzwi.  

* Dopasowanie skanowania czujnika: czy skan czujnika pasuje do pełnego profilu obszaru? W tym 

podejściu, zamiast dopasowywać odczyty czujników tylko przed robotem lub w kierunku jazdy, robot 

okresowo uwzględnia wszystkie odczyty czujników i dopasowuje odczyty do większego obszaru. 

Dopasowanie skanowania czujnika może nadal generować błędy, jeśli środowisko jest jednorodne, 

ponieważ nie ma do czego dopasować.  

* Hybrydowe dopasowanie skanowania cech: Czy widoczne cechy i odczyty zasięgu mają ten sam 

profil? Jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ łączy odczyty czujników multimodalnych.  

* Dopasowanie oczekiwań: czy statystycznie prawdopodobne jest, że robot powrócił do lokalizacji 

początkowej? Jest to mniej podatne na błędy i nie zależy od wielu modalności czujników, ale metoda 

ta jest kosztowna obliczeniowo.  

Identyfikacja terenu i mapowanie 

Dyskusja na temat lokalizacji i mapowania dotyczyła ogólnie warunków wewnętrznych lub 

zewnętrznych w pobliżu struktur miejskich, takich jak pojazd naziemny mapujący miasto, gdzie teren 

jest uważany za poziomy i podatny na mobilność. Pojazd naziemny podróżujący w terenie lub 

wędrujący po planecie musi rozpoznać teren, ponieważ różnica między poziomą twardą powierzchnią 

a piaszczystą wydmą wpływa na jego mobilność. Bezzałogowy statek powietrzny mapujący hrabstwo 

lub prowincję w celu zidentyfikowania obszarów zagrożonych powodzią działa w innej skali w celu 

pomiaru wysokości terenu. Dlatego przydatne jest zrozumienie identyfikacji i mapowania terenu.  

TEREN NATURALNY 

Nie ma dokładnej definicji terenu ani katalogu tego, jakie cechy terenu są ważne dla robota. Jednak 

armia amerykańska intensywnie badała teren, zwłaszcza w kontekście pojazdów naziemnych, takich 

jak czołgi, a ich praca służy jako podstawa do dyskusji na temat identyfikacji cech terenu. Armia 

amerykańska zakłada, że żołnierz jest w stanie zidentyfikować teren na podstawie mapy terenu. W 

taksonomii armii amerykańskiej 59 mapy terenu zawierają na ogół dwa rodzaje informacji: naturalny 

teren i obiekty stworzone przez człowieka. Istnieją cztery kluczowe atrybuty informacji o naturalnym 

terenie. Konfiguracja powierzchni reprezentuje ukształtowanie terenu, rzeźbę i nachylenie (lub 

nachylenie) terenu. Mapa terenu stara się również uchwycić elementy roślinności, takie jak drzewa lub 



krzewy, elementy gleby i elementy wodne, które mają wpływ na nawigację. Przestrzeń zewnętrzna 

będzie również miała cechy stworzone przez człowieka. Obiekty stworzone przez człowieka mogą być 

tymi, które ułatwiają mobilność (autostrady, linie kolejowe, mosty itp.) lub mogą służyć jako funkcje 

do lokalizacji (lotniska, wieże komórkowe, punkty zainteresowania itp.).  

CYFROWE DANE O WYSOKOŚCI TERENU (DTED) 

Robotycy na ogół mają dostęp do cyfrowych danych o ukształtowaniu terenu (DTED) lub map 

pokazujących ukształtowanie terenu. W USA są one produkowane przez Narodową Agencję 

Obrazowania i Mapowania (NIMA), a mapy mają pięć poziomów rozdzielczości. Mapy DTED 1 podają 

średnie wzniesienie dla fragmentów gruntu o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Mapy DTED 2 

są z rozdzielczością 30 m, DTED 3 z 10 m, DTED 4 z 3 m, a DTED 5 z 1 m. Niższe rozdzielczości 4 cm są 

teoretycznie możliwe przy danych zebranych z UAV lecących na niższych wysokościach. Cyfrowe mapy 

wysokości terenu są bardzo przydatne dla planistów misji lub kartografów, aby określić bezpieczną 

trasę dla robota naziemnego. Rozdzielczość 10 m × 10 m lub 30 m × 30 m jest zwykle wystarczająca do 

planowania ścieżki, szacowania czasu przejazdu oraz przewidywania przydatności mobilności i kosztów 

energii. Mapy DTED mogą umożliwić planistom misji pokierowanie robotem w taki sposób, aby 

pozostawał ukryty za linią grzbietu lub unikał pewnych funkcji stworzonych przez człowieka. 

Identyfikacja terenu 

Cyfrowe mapy wysokości terenu nie są wystarczające do nawigacji, ponieważ nie pokazują lokalizacji 

drzew, dużych skał, śliskich błotnistych obszarów o niskiej przyczepności i tak dalej. Właściwości 

powierzchniowe wody, piasku i różnych gleb mogą wpływać na ruch. Liście mogą wydawać się 

przeszkodą, gdy zamiast tego można je bezpiecznie przejechać. Innym powodem, dla którego nie są 

one wystarczające do nawigacji, jest to, że mapy mogą być nieaktualne, a zatem nie odzwierciedlać 

prawdziwych warunków. Dlatego roboty potrzebują algorytmów do identyfikacji terenu, aby umożliwić 

robotowi przystosowanie się do otoczenia na cztery sposoby. Po pierwsze, wprowadzaj zmiany 

sensomotoryczne, w których zmieniają się parametry lub wzmocnienia aktywnych zachowań, na 

przykład gdy klerometry zgłaszają nierówny ruch, spowalniają robota. Po drugie, wprowadź 

schematyczne zmiany, w których zestaw aktywnych zachowań zmienia się w jakiś sposób, być może w 

celu zastąpienia innego czujnika, lepiej dostosowanego do nawigacji w roślinności. Po trzecie, dokonaj 

przemyślanych zmian, na przykład uczenie maszynowe może zostać wykorzystane do powiązania, 

które zachowania i czujniki najlepiej sprawdzają się w obecnej sytuacji. Wreszcie identyfikacja terenu 

może zostać przekazana innym robotom, aby mogły zmienić i dostosować swoją strategię nawigacyjną. 

Informacje o terenie zazwyczaj pochodzą z jednego z trzech źródeł. Mapa terenu może być 

skonstruowana na podstawie zdjęć satelitarnych lub samolotów na dużych wysokościach i dostarczona 

do robota jako mapa a priori (np. mapa DTED), ale, jak wspomniano wcześniej, informacje te zwykle 

nie są wystarczające do bezpiecznej nawigacji. Robot może uzyskać nowsze lub aktualne informacje od 

innego robota, który bada obszar przed nim. Częściej robot może konstruować własną mapę terenu 

podczas poruszania się.  

Wyzwaniem dla robotów poruszających się po złożonym terenie jest to, czy mają wbudowane czujniki 

do identyfikacji terenu. Korzystając z projekcyjnej identyfikacji terenu, robot może zidentyfikować 

teren, zanim faktycznie go przemierzy, podczas gdy reaktywna identyfikacja terenu jest wykonywana, 

gdy robot doświadcza terenu. Identyfikacja terenu projektu opiera się na czujnikach 

eksteroceptywnych, takich jak kamery, kamery wielospektralne i lidar, aby zobaczyć teren przed 

robotem. Badacze skupili się na wykorzystaniu kamer kolorowych, bo każdy robot będzie miał kamerę. 

Większość prac w zakresie wizji komputerowej dotyczących identyfikacji terenu obejmowała uczenie 

nadzorowane. Powszechnym podejściem od późnych lat 90. XX wieku jest wykrywanie zmian tekstury 



na obrazach wielospektralnych, które oznaczają zmianę terenu. Lidar (czasami nazywany LADAR lub 

pisany jako LIDAR) może zwracać dokładne mapy głębokości i jest używany od początku 2000 roku. 

Wiele prac związanych z identyfikacją terenu zarzucono, ponieważ wyspecjalizowane czujniki były zbyt 

duże, zbyt ciężkie lub zbyt drogie do praktycznego zastosowania, ale identyfikacja terenu jest obecnie 

ponownie analizowana ze względu na postępy w miniaturyzacji czujników. Wszystkie metody 

eksteroceptywne nadal zmagają się z określeniem różnicy między skałą a wysoką trawą. Rozważ 

rysunek.  

 

Robot naziemny traktował wysoką trawę jak przeszkodę. Niefiltrowany wykres z dalmierza laserowego 

SICK pokazuje, w jaki sposób źdźbła trawy po prawej stronie robota blokowały światło i zwracały 

krótkie odległości. Wykorzystanie tylko niefiltrowanych danych wykazało, że robot mógł poruszać się 

do przodu tylko przez wąską szczelinę w roślinności. Wysoka rozdzielczość lidara faktycznie utrudniła 

problem, ponieważ mógł dostrzec pojedyncze źdźbła wysokiej trawy. Jednak zastosowano wariant 

filtrowania mediany, aby zgłosić maksymalny odczyt w oknie odczytów, które były większe niż źdźbło 

trawy, co wyeliminowało cienkie profile wysokiej trawy. Reaktywna identyfikacja terenu opiera się na 

wykrywaniu proprioceptywnym w celu wywnioskowania terenu. Popularne metody wykorzystują 

inklinometr lub inny mechanizm do wykrywania nachylenia. Inna metoda nasłuchuje zmian we wzorze 

interakcji koła z terenem 

Stereofotogrametria 

Poczyniono znaczne postępy w stereofotogrametrii, które umożliwiają tworzenie map podobnych do 

map ze zdjęć satelitarnych, ale o wyższej rozdzielczości, ze zdjęć wykonanych przez robota. 

Stereofotogrametria staje się powszechnie stosowana w przypadku małych bezzałogowych statków 

powietrznych, ale algorytmy sprawdzają się również w przypadku pojazdów naziemnych i morskich.  

PRZEKSZTAŁCENIE FUNKCJI NIEZMIENNEJ SKALI (SIFT) 

„Stereo” w stereofotogrametrii odnosi się do używania obrazów tej samej lokalizacji, zrobionych z 

dwóch pozycji, a nie ze stereo  kamery. Na obu obrazach musi znajdować się wystarczająca ilość tej 

samej lokalizacji, co nazywa się nakładaniem się obrazu, aby algorytm SIFT mógł znaleźć i dopasować 



cechy na obu obrazach. Jeśli pozycja kamery jest znana dla każdego obrazu, na przykład współrzędne 

GPS, wysokość i kąt kamery na UAV, do wyodrębnienia odległości można użyć geometrii.  

ORTOMOZAIKA 

Aby zrozumieć, w jaki sposób stereofotogrametria jest wykorzystywana w robotyce, należy podać 

pewne definicje. Termin ortomozaika zwykle odnosi się do obrazu wzorcowego o wysokiej 

rozdzielczości skompilowanego z wielu obrazów, które zostały ułożone razem, chociaż termin ten jest 

często używany jako synonim wszystkich produktów stereofotogrametrii. Rysunek 15.4 jest 

przykładem obrazu ortomozaiki.  

 

CYFROWY MODEL ELEWACJI (DEM) 

Kolejnym produktem stereofotogrametrii jest mapa cyfrowego modelu terenu (DEM). DEM jest 

odpowiednikiem wojskowej mapy DTED i zwykle składa się z mapy siatek lub pikseli, gdzie każdy 

element siatki zawiera średnią lub maksymalną wysokość obszaru objętego elementem siatki. DEM są 

przydatne, ponieważ są niezależne od roślinności i pokrycia gruntu, a tym samym wychwytują 

podstawową strukturę. Ponieważ są to cyfrowe trójwymiarowe reprezentacje, użytkownicy mogą 

wchodzić w interakcje z mapą tak, jak w grze wideo. Użytkownik może powiększać, obracać i przeglądać 

mapę. W wielu programach użytkownik może kliknąć piksel, aby uzyskać odczyt wysokości w tym 

punkcie. Mapa topograficzna jest podobna do DEM i przedstawia kontury terenu, zarówno naturalne, 

jak i stworzone przez człowieka, ale bez roślinności. Termin ten ogólnie odnosi się do mapy papierowej 

wykorzystującej dwuwymiarowe reprezentacje, takie jak koncentryczne linie przedstawiające skrawki 

ziemi o tej samej wysokości.  

CYFROWE MAPY POWIERZCHNIOWE (DSM) 

Kolejnym produktem są cyfrowe mapy powierzchni (DSM). DSM to DEM, które obejmują roślinność i 

okrywę gruntową. W przeciwieństwie do modeli DEM, każdy piksel na mapie DSM ma wzniesienie 

najwyższej powierzchni, a nie ziemi, dla obszaru siatki. DSM są pokazane jako wzniesienie z nałożonymi 

obrazami ideowymi (patrz rysunek a) lub jako „naga” chmura punktów na rysunku b. Jednak DSM mogą 

nie mieć dokładności chmury punktów generowanej przez lidar lub inną formę bezpośredniego 

wykrywania zasięgu. 



 

System bezzałogowy może wykorzystywać stereofotogrametrię do wytwarzania DSM. Komercyjnie 

dostępne są pakiety oprogramowania dla UAV, które wytwarzają produkty fotogrametryczne na 

podstawie zdjęć ze znacznikami geograficznymi; oprogramowanie nie jest wykonywane w czasie 

rzeczywistym, ale raczej jako przetwarzanie końcowe partii obrazów. Rzeczywiście, wielu producentów 

UAV i aplikacji innych firm zapewnia planowanie toru lotu i skoordynowane algorytmy sterowania 

kamerami w celu optymalizacji zbierania obrazów. Jednak stereofotogrametria jest daleka od 

doskonałości. Jakość stereofotogrametrii w dużym stopniu zależy od zebranych danych. Niektóre 

ogólne zasady optymalizacji wyników mówią, że loty obszaru powinny być wykonywane możliwie 

najbliżej, aby zmiany w cieniach i jasności nie zmieniały cech. Loty około południa redukują cienie, a 

tym samym poprawiają produkt. Nie wszystkie sceny można pomyślnie przetworzyć. Na przykład 

obszary z bieżącą wodą często prowadzą do nieostrych rekonstrukcji. Wysokość jest spójna na mapie 

DSM (tj. współrzędne lokalne), ale mapa musi być zakotwiczona w pomierzonych punktach, aby 

wygenerować dokładne odczyty we współrzędnych bezwzględnych. Produkty stereofotogrametryczne 

obarczone są co najmniej czterema rodzajami błędów. Są to: zjawy, w których obiekt nakłada się na 

siebie, niewspółosiowość struktur, nieprawidłowe proporcje, w których struktury lub obiekty są 

nieproporcjonalne, oraz wirująca rozmycie nazwane efektem Dalego na cześć surrealistycznego stylu 

artysty Salvadora Dali. W przypadku zastosowań rolniczych błędy te mogą nie być znaczące, ale mogą 

stanowić poważny problem w przypadku kontroli strukturalnej.  

Skala i przejezdność 

Identyfikacja terenu jest tylko jednym z elementów większego problemu, czy dany region może 

przemierzać robot. Rozmiar i zawartość regionu, poza określeniem rodzaju terenu przed robotem, 

stwarzają również szanse i zagrożenia dla robota. Dlatego warto bardziej formalnie zastanowić się nad 



rozmiarem robota w stosunku do jego zamierzonego środowiska lub skali i przejezdności środowiska, 

postępując zgodnie z metrykami. Obszar roboczy lub środowisko E dla robota składa się z jednego lub 

więcej regiony, a każdy region może mieć różne ograniczenia rozmiaru i unikalne cechy przejezdności. 

Na przykład robot naziemny badający zawalenie kopalni może być zmuszony do przejścia przez wąski, 

gładki, symetryczny odwiert (jeden region), a następnie wejść w błotniste dno kopalni pokryte gruzem 

(drugi region). Te dwa regiony sugerują różne ograniczenia mobilności, które należy połączyć w 

skuteczny system. Duży robot z łatwością poradziłby sobie z błotnistą podłogą i wspinał się po gruzach, 

ale nie mógł przejść przez otwór wiertniczy. Jako inny przykład, mały UAV może być w stanie latać w 

długich misjach na wysokościach powyżej linii drzew (region), ale wymaga dużej łąki, wolnej od drzew 

i zarośli do startu i lądowania (inny region niż niebo nad ziemią). linie drzew). Podobnie ROV badający 

wrak statku musi być w stanie poruszać się na otwartej wodzie, ale także wewnątrz wraku. 

Skala 

Zdolność robota do działania w środowisku zależy od względnej skali robota w porównaniu do 

środowiska -  mały robot może pracować w mniejszych regionach niż duży robot. Wielkość robota lub 

środowiska można wyrazić jako wymiar charakterystyczny cd. Charakterystycznym wymiarem robota 

naziemnego jest jego promień skrętu. W przypadku UAV jest to odległość, w której może bezpiecznie 

zawisnąć od obiektów lub jak blisko UAV może wygodnie latać w pobliżu przedmiotów. 

Charakterystycznym wymiarem środowiska jest przekrój najwęższego miejsca, przez które robot 

mógłby się poruszać. Gdyby robot miał wejść do rury, która stopniowo stawała się coraz mniejsza lub 

większa, charakterystycznym wymiarem byłby najmniejszy przekrój rury. 

TRZY SYSTEMY MOBILNOŚCI 

Stosunek charakterystycznego wymiaru środowiska E<sub>cd</sub> do robota (lub człowieka lub 

psiego agenta) A<sub>cd</sub> z grubsza dzieli środowiska na trzy reżimy mobilności:  

Ecd/Acd <  2.0 : zamieszkały reżim. W tym reżimie robot ma przestrzeń do swobodnego poruszania się. 

Robot naziemny może się zawrócić, zamiast cofać się i cofać.Mobilność może być zagrożona przez 

przejezdność, ale nie jest ona ograniczona wielkością regionu 

Ecd/Acd ≤; 2.0  :  ograniczony reżim manewrowości. W tym trybie robot może się poruszać, ale 

niekoniecznie obracać się w miejscu. Robot ma znacznie mniejszy margines błędu.  

Ecd/Acd  ≤ 1.0 : granularny reżim. Ten reżim przedstawia trudniejszy przypadek ograniczonej 

manewrowości, ponieważ robot zasadniczo zagłębia się w otoczenie i ma fizyczny kontakt z otoczeniem 

poza normalną mobilnością pojazdu 

Rysunek  

 



ilustruje trzy systemy. Należy pamiętać, że człowiek może normalnie poruszać się w obszarach, takich 

jak elektrownia jądrowa, które można by uznać za przestrzenie mieszkalne, ale gdy człowiek założy 

sprzęt ochronny, stosunek charakterystyczny do wymiarów może się zmienić i umieścić osobę w 

bliższej odległości od ściany, wyposażenie i tak dalej. 

Atrybuty przejezdności 

PRZEJAZD 

Przejezdność to możliwość poruszania się po regionie. Na zdolność poruszania się dowolnego robota 

w regionie mają wpływ co najmniej cztery właściwości środowiska wymienione poniżej.  

* Pionowość. Pionowość to maksymalne nachylenie regionu. Robot oddziału bombowego, 

zaprojektowany do poruszania się poziomo po płaskich podłogach, może nie być w stanie zjechać w 

dół po ostrym spadku w zawalonym budynku. UAV rzadko zmieniają wysokość podczas nawigacji w 

pomieszczeniach.2 Dlatego ważne jest, aby spekulować, czy region będzie wymagał od robota 

pionowego ruchu w górę lub w dół, a jeśli tak, to o ile.  

* Zakręt. Krętość jest miarą używaną przez biologów do analizy ruchów zwierzęcia; jest to liczba tur, 

które agent wykonuje w kierunku jednostki. Ścieżka o wysokiej krętości wskazuje, że zwierzę szuka lub 

jest często zdezorientowane. Środowisko o dużej krętości wskazuje, że robot będzie musiał być w 

stanie poruszać się po znaczących zakrętach. 

 

* Dotkliwość przeszkód. Dotkliwość przeszkód jest podobna do krętości. Jest to oszacowanie bałaganu 

lub ingerencji w przestrzeń. A priori mapa środowiska może sugerować, że ma on region o niskiej 

krętości, ale mapa może nie pokazywać lokalizacji mebli, roślinności lub skał, które zmniejszyłyby 

możliwości poruszania się robota naziemnego przez ten region. Teoretycznie bezzałogowy statek 

powietrzny może latać na nominalnej wysokości nad meblami i pod wiszącymi oprawami 

oświetleniowymi, ale w praktyce może wymagać odchylenia. W ten sposób może zetknąć się z 

przeszkodami, co może spowodować poważne uszkodzenie UAV.  

* Właściwości powierzchni. Środowisko będzie miało powierzchnie wpływające na mobilność. Na 

przykład pojazd gąsienicowy, który doskonale sprawdza się w zabłoconych wnętrzach betonowych rur 

kanalizacyjnych, może mieć problemy z grubą włochatą wykładziną.  

* Elementy ułatwień dostępu. Są to elementy architektoniczne, takie jak drzwi, okna, windy i schody, 

które łączą regiony. Problem napotkany podczas wypadku jądrowego w Fukushimie Daiichi polegał na 

tym, że roboty naziemne zostały w dużej mierze zaprojektowane do użytku w jednym regionie 

zewnętrznym. Budynki wymagały od robotów wejścia do szeregu pokojów i korytarzy, przejścia przez 

drzwi oraz wchodzenia i schodzenia po schodach. Środowisko składało się z wielu regionów z trudnymi 

do poruszania się schodami lub trudnymi do otwarcia drzwiami.  



Zwróć uwagę, że krętość, powaga przeszkód i elementy dostępności są funkcją skali robota w 

odniesieniu do otoczenia. Próg drzwi między pokojami, powszechny element dostępności, może być 

niemożliwie duży dla bardzo małego robota lub nieistotny dla dużego robota. Problemy z 

przejezdnością robota naziemnego obejmują również właściwości powierzchni, takie jak cechy gleby 

lub nawierzchnia. Pojazd morski musiałby również zmagać się z prądami, falami i prawdopodobnie 

wiatrem. UAV miałby również wiatr i czynniki, takie jak wilgotność, które wpłynęłyby na jego zdolność 

do poruszania się w regionie. 

BADANIE 

Eksploracja, być może przeciwieństwo mapowania, pyta: Gdzie ja nie byłem? zamiast: Gdzie byłem? 

Chociaż eksplorację można przeprowadzić w sposób reaktywny, głównym problemem w eksploracji 

jest skuteczne pokrycie nieznanego obszaru. Istnieją dwie ogólne kategorie algorytmów eksploracji 

deliberatywnej: podejście oparte na granicach i uogólnione podejście grafu Voronoi (GVG). Podejścia 

te działają zadowalająco w pomieszczeniach, ale ich użyteczność w przypadku miejsc pracy na zewnątrz 

nie została ustalona.  

Reaktywna eksploracja 

Eksplorację można przeprowadzić behawioralnie. Jednym ze sposobów jest losowe wyszukiwanie; 

robot dosłownie wędruje losowo (używając losowego pola potencjalnego). Po pewnym (często bardzo 

długim) czasie statystyki wskazują, że powinien był objąć cały obszar. Inną reaktywną metodą jest 

umożliwienie krótkotrwałego utrzymywania się propriocepcji (odometrii), w której robot jest 

odpychany przez obszary, które były ostatnio odwiedzane; unikaj przeszłych zachowań. Unikanie 

przeszłego zachowania może być zaimplementowane jako odpychające pole, generowane przez każdą 

odwiedzaną komórkę w zgrubnej siatce zajętości lub dla każdego poprzedniego nagłówka. Innym 

podejściem behawioralnym jest wykorzystanie informacji dowodowych w siatce obłożenia. Gdy robot 

eksploruje nowy obszar, wiele komórek w siatce będzie nieznanych, a robot może wykorzystać środek 

ciężkości nieznanego obszaru jako cel do przejścia do celu. Chociaż powyższe podejścia zorientowane 

na zachowanie są proste i łatwe do wdrożenia, często są nieefektywne, zwłaszcza gdy są prezentowane 

w dwóch lub więcej niezbadanych obszarach. Załóżmy, że robot napotkał skrzyżowanie korytarza; jak 

wybiera obszar do zbadania? Dwa podstawowe style metod eksploracji, które się pojawiły, 

klasyfikujące niezbadane obszary i dokonujące przemyślanych wyborów, to: oparte na granicach i 

uogólnione metody grafów Voronoi. Oba działają dobrze w środowiskach wewnętrznych; mniej jasne 

jest, jak działają one na dużych otwartych przestrzeniach. Oba używają zachowań do nawigacji, ale 

różnią się sposobem wyznaczania celów nawigacyjnych. Ta sekcja zawiera bardzo uproszczony 

przegląd każdej metody. 

Eksploracja graniczna 

Eksplorację pogranicza zapoczątkował Brian Yamauchi. Podejście to zakłada, że robot używa 

Bayesowskiej siatki zajętości (można również użyć siatki Dempstera-Shafera). Jak pokazano na rysunku, 

kiedy robot wchodzi do nowego obszaru, istnieje granica między każdym obszarem, który został 

wykryty i jest otwarty, a obszarem, który nie został wykryty. (Granice między zajętymi obszarami a 

obszarami nieznanymi nie są interesujące, ponieważ robot nie może przejść przez zajęty obszar, aby 

wyczuć, co jest za nim.) Na rysunku 15.8 są dwie takie granice; każda z tych linii tworzy granicę, którą 

należy zbadać. 



 

  

Wyboru, którą granicę zbadać jako pierwszą, można dokonać na wiele sposobów. Prostą strategią jest 

najpierw zbadanie najbliższej granicy. Innym jest najpierw zbadanie największej granicy. Ponieważ 

świat jest nieznany, robot nie może wiedzieć, że po dotarciu do dużej granicy odkryje ścianę zaledwie 

metr dalej. Oznacza to, że robot może poruszać się po pokoju, na krótko zbadać jeden obszar, a 

następnie wrócić prawie do punktu wyjścia, zbadać ten obszar, a następnie przejść do innego miejsca 

i tak dalej. W praktyce nie zdarza się to tak często w środowiskach wewnętrznych. 

Uogólnione metody grafów Voronoi 

Inną metodą decydowania o tym, jak badać przestrzeń, jest zbudowanie przez robota zredukowanego 

uogólnionego grafu Voronoi (GVG) podczas poruszania się po świecie i wykrywanie bramek lub okazji 

dla swoich wyborów ruchu. Ta metoda była szeroko stosowana, począwszy od Howie Choset. 

UOGÓLNIONY WYKRES WORONOIA (GVG) 

W podejściu GVG robot stara się utrzymać ścieżkę, która umieszcza go w równej odległości od 

wszystkich obiektów, które wyczuwa podczas ruchu. Zasadniczo robot próbuje poruszać się do przodu, 

ale pozostaje pośrodku między otaczającymi obiektami lub stycznie do nich. Ta ścieżka jest krawędzią 

GVG, taką samą, jaka zostałaby wygenerowana przez rozłożenie przestrzeni na wykres Voronoi. 

Generowanie i podążanie wygenerowaną ścieżką jest proste dzięki zachowaniu. Gdy robot znajdzie się 

w ślepym zaułku lub bramie, istnieje wiele krawędzi GVG, za którymi robot może podążać. Jak 

pokazano na rysunku, ślepe zaułki tworzą dwie krawędzie GVG. 



 

 Ale w tym przypadku robot może dostrzec, że obie krawędzie kończą się na przedmiotach, więc nie 

ma powodu, aby za nimi podążać. Robot może następnie cofnąć się po ścieżce, którą był, albo do 

punktu początkowego, albo do innej gałęzi. Jeśli robot napotka gałęzie na krawędziach GVG, może 

wybrać losowo jedną, za którą podąża. Powyższy rysunek pokazuje, w jaki sposób robot eksplorowałby 

dany obszar. Dla wygody rysunek pokazuje cały GVG, który zostałby narysowany po tym, jak robot w 

pełni zbadał obszar. Robot zaczynał od wyczuwania ścian z każdej strony (bez rozpoznania, że znajduje 

się w hali). Wykrywany obszar jest pokazany w kolorze jasnoszarym. Robot próbowałby wyśrodkować 

się między ścianami, poruszając się prostopadle do linii przecięcia. W końcu dochodzi do skrzyżowania. 

Przecięcie tworzy dwie krawędzie, z których żadna nie kończy się na obiekcie. Robot arbitralnie wybiera 

lewą krawędź i przechowuje prawą na wypadek, gdyby algorytm musiał się cofnąć. Robi to 

wielokrotnie, jak widać na rysunku b, i kontynuuje w górę korytarza, aż dojdzie do ślepego zaułka. 

Robot następnie cofa się, używając tego samego zachowania na krawędzi (pozostań w środku). Nadal 

faworyzuje eksplorację w lewo, aż dojdzie do ślepego zaułka w lewym dolnym rogu, a następnie cofa 

się, jak pokazano na rysunku poniżej a. Robot kontynuuje eksplorację i cofanie się, aż cały obszar 

zostanie pokryty, jak pokazano na rysunku poniżej b. 



 

Lokalizacja, mapowanie, eksploracja i sztuczna inteligencja 

Lokalizacja, mapowanie i eksploracja obejmują wiele z siedmiu kluczowych obszarów sztucznej 

inteligencji przedstawionych w rozdziale 1. Funkcje te są z natury percepcyjne, łącząc postrzegany 

świat z symbolicznymi mapami; polegają na wizji. Eksploracja może polegać na planowaniu 

deliberatywnym, ale może być również wykonywana w sposób reaktywny. Większość algorytmów 

obejmuje wyszukiwanie probabilistyczne i wnioskowanie w celu znalezienia pozycji, które pasują do 

mapy lub najlepiej pasują do poprzedniego skanowania. Na pierwszy rzut oka lokalizacja, mapowanie 

i eksploracja wymagałyby przede wszystkim uczenia się, tak jak w przypadku uczenia się nowego 

środowiska. Jednak algorytmy postrzegają i konstruują reprezentacje, a nie uczą się w klasycznym 

rozumieniu tego terminu. Klasyczne uczenie maszynowe jest wykorzystywane do identyfikacji terenu, 

gdzie system kojarzy sygnały proprioceptywne lub eksteroceptywne z typami terenu. Lokalizacja, 

mapowanie i eksploracja nie wymagają zrozumienia języka naturalnego. Mogą angażować rozproszoną 

sztuczną inteligencję za pomocą wielu robotów, aby jednocześnie mapować duży lub złożony obszar. 

Jednak potrzeba więcej pracy w AI, zwłaszcza w reprezentacji wiedzy. To stwierdzenie może być 

sprzeczne z intuicją, ponieważ mapa jest reprezentacją wiedzy. Wyzwaniem jest problem podstawy 

symbolu, który może być czynnikiem ograniczającym w mapowaniu. Jak widać w przypadku 

algorytmów lokalizacji i SLAM, niezawodne dopasowywanie funkcji na mapie do funkcji w środowisku 

lub poznanie, jakie funkcje powinny być włączone do mapy, jest trudne. Lokalizacja, mapowanie i 

eksploracja mogą być obszarami, w których bardziej wyrafinowane rozwiązywanie problemów, 

wnioskowanie i uczenie się doda wartości do nawigacji robota jako całości. 

Podsumowanie 



Lokalizacja robota mobilnego wymaga określenia pozycji robota względem danej mapy otoczenia. 

Algorytmy lokalizacji to warianty algorytmów filtrów Bayesa, w których wiara w pozę jest funkcją 

pozycji robota, czynności kontrolnych i mapy. Lokalizacja ikoniczna jest bardziej powszechna niż 

lokalizacja oparta na funkcjach ze względu na problemy z niezawodnością podczas wyodrębniania 

funkcji. Lokalizacja oparta na cechach historycznie wykorzystywała rozszerzone rozwiązania filtrowania 

Kalmana, ale te metody wymagają zmiennych korespondencji, aby połączyć obserwacje cech z cechami 

symbolicznymi na mapie. W praktyce dominują metody lokalizacji Monte Carlo (MCL), zarówno w 

przypadku podejścia ikonicznego, jak i opartego na cechach. Lokalizacja działa bardzo dobrze w 

środowiskach statycznych z dobrymi modelami, ale środowiska dynamiczne są trudne. Algorytmy 

jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach, zwłaszcza jeśli 

robot wykorzystuje skanowanie odległości i może wykonać wiele pętli przez obszar i zamknąć pętle. 

Oparte na granicy i uogólnione metody grafu Voronoi to dwa rodzaje eksploracji, ale niekoniecznie są 

one tak intuicyjnie wydajne, jak można by się spodziewać. Mapy terenu, teraz dostępne w niskich 

rozdzielczościach, są dobre do planowania, ale straszne do wykonania. Nawigacja w terenie wymaga 

umiejętności wyczuwania terenu. Nie ma wiarygodnych metod proprioceptywnych lub 

eksteroceptywnych do identyfikacji terenu, chociaż propriocepcja wydaje się bardziej obiecująca do 

praktycznego zastosowania w najbliższym czasie. Stereofotogrametria umożliwia robotom tworzenie 

ortomozai, cyfrowych map wysokościowych i cyfrowych map powierzchniowych. Mobilność robota w 

środowisku można częściowo określić ilościowo pod względem względnej skali otoczenia w stosunku 

do robota i przejezdności otoczenia. W praktyce większość środowisk składa się z wielu regionów o 

różnej skali i przejezdności. Względna skala środowiska E do robota lub innego rodzaju środka A jest 

stosunkiem ich charakterystycznych wymiarów. Wskaźniki można wykorzystać do podziału regionów 

na trzy kategorie mobilności. Jeśli środowisko jest duże i przestronne w porównaniu z robotem, Ecd/Acd 

< 2/0 wtedy region jest łatwy do zamieszkania dla robota. Jeśli środowisko i robot mają podobną skalę, 

, Ecd/Acd ≤ 2.0 wtedy robot ma ograniczoną manewrowość. Jeśli środowisko jest mniejsze niż robot, a 

robot zasadniczo zakopuje się w regionie    , Ecd/Acd ≤ 1.0 wtedy region jest ziarnisty.  Przejezdność ma 

cztery ogólne cechy: pionowość, krętość, powagę przeszkód i elementy dostępności. Ponadto na 

roboty naziemne mają wpływ właściwości powierzchni, pojazdy powietrzne wiatr, a pojazdy morskie 

fale. Lokalizacja, mapowanie i eksploracja obejmują większość podstawowych obszarów sztucznej 

inteligencji. Jednak problem podstawy symbolu pozostaje ogólnym wyzwaniem dla sztucznej 

inteligencji, a istniejące rozwiązania są ograniczone i wysoce specyficzne dla domeny. Wracając do 

pytań postawionych we wstępie, odpowiedź na pytanie Dlaczego jest to problem? Nie możesz po 

prostu użyć GPS, jakiegoś rodzaju beaconów RFID lub skanów 3D z czujników RGB-D? powinno być 

jasne. Lokalizacja, mapowanie i eksploracja są złożone. Odpowiedź na pytanie Jak możesz jednocześnie 

mapować świat i mieć pewność, gdzie jesteś? jest adresowany przez badania nad symultaniczną 

lokalizacją i mapowaniem (SLAM). Techniki SLAM w dużej mierze opierają się na teorii 

prawdopodobieństwa. Jak skutecznie lub przynajmniej konsekwentnie eksplorować nowe obszary? 

można odpowiedzieć za pomocą metod granicznych, które kierują robota do największego 

niezbadanego obszaru w dowolnym momencie lub metod GVG, które działają ręcznie lokalnie i 

agregują globalnie. Pytanie: Jak oznaczyć mapę obiektami i cechami lub terenem? pozostaje 

nierozwiązany i jest obszarem aktywnych badań. Lokalizacja i mapowanie uzupełniają omówienie 

nawigacji, przy czym eksploracja jest czynnością związaną z nawigacją, ale odrębną od niej. Podczas 

gdy nawigacja jest tylko jednym z zastosowań rozważań w inteligentnym robocie, jest niezbędna dla 

mobilności i dlatego pojawia się w każdej architekturze technicznej. Kolejne części zwracają uwagę na 

warstwę interaktywną. 



 
 

Uczenie się 

* Opisz cztery główne typy uczenia się na podstawie doświadczenia (nadzorowane, nienadzorowane, 

częściowo nadzorowane i uczenie się ze wzmocnieniem) oraz związane z nimi techniki.  

* Opisz następujące techniki uczenia się: indukcja, maszyny wektorów nośnych i propagacja wsteczna.  

* Jeśli otrzymałeś sztuczną sieć neuronową ze sprzężeniem do przodu z wejściami, ósemkami i funkcją 

aktywacji, oblicz wyjście jednostki.  

* Jeśli otrzymasz macierz nagród i losową eksplorację, napisz wzór na Q-learning, a następnie stwórz 

politykę.  

* Zdefiniuj robotykę ewolucyjną i wyjaśnij, dlaczego powiązane metody nie są uważane za uczenie się.  

* Zdefiniuj procesy w algorytmach genetycznych: selektywne rozmnażanie, losowe mutacje i 

rekombinację genetyczną.  

* Jeśli otrzymamy zestaw par genomów i punkt przecięcia, wyprodukuj następne pokolenie w 

populacji.  

* Zdefiniuj krytykę, problem z nowym terminem, nadmierne dopasowanie, problem z przypisaniem 

punktów kredytowych i naukę online.  

 Przegląd 

Poprzednie części przekazywały wyzwania związane z organizowaniem i wdrażaniem prymitywów 

SENSE, PLAN i ACT dla lokomocji, nawigacji i manipulacji, rozpoznawania obiektów i deliberacji. 

Złożoność i trudność reakcji i rozważań wydają się sprzeczne z tym, jak naturalne są te zdolności dla 

danej osoby, co prowadzi do krzyku: czy roboty nie mogą po prostu nauczyć się robić rzeczy? 

Rzeczywiście roboty mogą uczyć się robić rzeczy, a także rozpoznawać przedmioty i sytuacje, ale 

niestety uczenie się jest kolejną ilustracją rubryki, że jeśli jest to łatwe dla człowieka, to trudne dla 

komputera. Chęć obdarowania robotów uczeniem się prowadzi do dwóch pytań: Czym jest uczenie 

się? oraz Jakie są rodzaje uczenia się? Chociaż można podejrzewać, że istnieją różne rodzaje uczenia 

się, sieci neuronowe, zwłaszcza uczenie głębokie, zajmują ważne miejsce w rozrywce i mediach 

informacyjnych. Dlatego naturalne jest pytanie: dlaczego roboty nie używają cały czas sieci 

neuronowych? Są jak mózg, prawda? Z bardziej praktycznego punktu widzenia projektowego, pytanie: 

dokąd prowadzi nauka w naszej architekturze operacyjnej? trzeba odpowiedzieć. W tej części 

postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Część zaczyna się od zdefiniowania, czym jest 

uczenie się i opisania ogólnych rodzajów uczenia się. Typy uczenia się generalnie dzielą się na dwie 

kategorie: agent uczy się przez przykład lub doświadczenie lub agent uczy się przez rozumowanie lub 

analogię. Jedną z niespodzianek jest to, że algorytmy genetyczne i związana z nimi technika zwana 

symulowanym wyżarzaniem, która nie zostanie tutaj omówiona, nie są technicznie uczącymi się 

algorytmami, chociaż są związane z uczeniem się. Następnie przedstawiono bardziej szczegółowo trzy 

klasy algorytmów uczenia się przez przykład lub doświadczenie, poczynając od uczenia 

nienadzorowanego i popularnych sztucznych sieci neuronowych. Druga klasa algorytmów dotyczy 

uczenia nadzorowanego, które wykorzystuje inwestycje w eksplorację danych ukierunkowaną na 

naukę rozpoznawania wzorców. Dwie główne techniki uczenia nadzorowanego to maszyny indukcyjne 

i wektory nośne. Trzecią klasą algorytmów jest Q-learning, który jest prawdopodobnie 

najpopularniejszym rodzajem uczenia się w robotyce, ponieważ skupia się na nauce optymalnych 

działań, czyli tego, co dalej. Po zbadaniu typów uczenia się, spróbujemy połączyć to wszystko razem, 

dając przegląd, gdzie uczenie się pasuje do architektury robota. Następnie rozdział opisuje algorytmy 



 
 

genetyczne i omawia ich związek z uczeniem się. Część kończy się spostrzeżeniami na temat uczenia 

się i sztucznej inteligencji 

Uczenie się 

Uczenie się definiuje się jako proces, w którym agent poprawia swoją wydajność w przyszłych 

zadaniach po dokonaniu obserwacji świata. Uczenie się pozwala agentowi dostosowywać się do zmian 

w świecie, na przykład zmian terenu lub zadań, lub do zmian samych w sobie, takich jak konieczność 

wydatkowania większej ilości energii, aby zrekompensować zużycie silników, w porównaniu do zmian 

długoterminowych, które być uchwycone przez procesy ewolucyjne, na przykład zmiany klimatyczne. 

Istnieje wiele technik uczenia maszynowego i w każdym przypadku, według Russella i Norviga, 

projektant musi wiedzieć:  

* Komponent, który ma zostać ulepszony. Uczenie maszynowe może służyć do ulepszania funkcji w 

ramach dowolnego z pięciu podsystemów: planowania, kartografa, nawigacji, schematu motorycznego 

i percepcji.  

* Wcześniejsza wiedza dostępna dla agenta. Czy robot budzi się po prostu jako tabula rasa, bez 

wcześniejszej wiedzy, czy też ma już sposób na wykonanie tej funkcji, ale musi ją poprawić?  

* Reprezentacja danych i komponentu, którego należy się nauczyć. Czy dane są obrazami RGB? Lista 

wartości? Jak wiadomo z badania algorytmów, dobra reprezentacja może znacznie uprościć i 

przyspieszyć wykonanie algorytmicznej części rozwiązania.  

* Dostępne informacje zwrotne, z których można się uczyć. Aby ulepszyć, robot potrzebuje pewnego 

rodzaju funkcji błędu sprzężenia zwrotnego. Robotowi można powiedzieć, czy działa dobrze, czy też 

może mieć odczyty z czujników, które pozwalają mu wewnętrznie mierzyć poprawę.  

Oto cztery przykłady wykorzystania uczenia maszynowego w robotyce i tego, co projektant musiał 

wiedzieć w zakresie komponentów, wcześniejszej wiedzy, reprezentacji i informacji zwrotnych. 

Pierwszym przykładem jest jedno z oryginalnych zastosowań uczenia maszynowego w robotyce, które 

powstało pod koniec lat 80., kiedy robotnicy zaczęli uczyć się praw sterowania w celu kontrolowania 

trajektorii manipulatora lub innych powtarzalnych ruchów robota. Wiele przemysłowych zastosowań 

manipulacyjnych wymaga od robota wykonywania powtarzalnych czynności, na przykład trzymania 

tacki z częściami idealnie płasko podczas ich przenoszenia. W tych zastosowaniach znana jest pożądana 

trajektoria. Wyzwanie polega na określeniu prawa sterowania dla koordynacji momentu obrotowego 

i czasu poszczególnych przegubów robota o wielu stopniach swobody, zaprojektowanego do 

poruszania się po trajektorii i dostosowywania się do hałasu wynikającego ze zużycia siłowników lub 

czynników środowiskowych w miarę upływu czasu. Złożoność ciągłych interakcji między przegubami i 

momentami obrotowymi jest nieliniowa i bardzo trudna do matematycznego przedstawienia i 

rozwiązania. Na szczęście robota można obserwować, dzięki czemu można zmierzyć różnicę między 

trajektorią pożądaną, często nazywaną trajektorią referencyjną, a trajektorią rzeczywistą. Robot może 

wtedy uczyć się, poprzez powtarzające się lub iteracyjne próby, jak kontrolować siebie. W tym 

przykładzie elementem do poprawy jest prawo sterowania ruchem, wcześniejsza wiedza to trajektoria 

referencyjna, a sprzężenie zwrotne to błąd pomiaru między trajektorią rzeczywistą a referencyjną. 

Określone iteracyjne algorytmy uczenia będą miały różne reprezentacje danych, takie jak macierz 

korzyści uczenia się do rejestrowania uczenia się w iteracjach. Drugim przykładem jest uczenie się 

miejsc. Stałym problemem w robotyce jest przekształcanie zaszumionych danych sensorycznych na 

dane symboliczne, zwłaszcza w nawigacji zrobotyzowanej, gdzie istnieje duża różnica między 

afordancją bramy („Mogę zmienić kierunek”) a rozpoznawaniem miejsca („Jestem przed drzwiami do 

siedziby głównej”). Wiele technik uczenia miejsc dzieli świat na plamy lub wektory cech, takich jak 



 
 

ramki widokowe. Robot wykorzystuje statystyki bayesowskie do powiązania ramki widoku, która nie 

będzie dokładnie odpowiadać temu, co widzi robot, ze współrzędnymi lokalizacji, co również będzie 

obarczone błędem. W tym przykładzie komponentem do ulepszenia jest mapa świata, wcześniejsza 

wiedza składa się z typów funkcji, które powinny być użyte, reprezentacją jest ramka widokowa lub 

wektor, a informacja zwrotna pochodzi z zestawu prób, w których robot podchodzi do tego miejsca 

pod różnymi kątami. Trzecim przykładem jest uczenie się terenu. Dla robotów często niepraktyczne 

jest uczenie się, jak poruszać się w trudnym terenie za pomocą symulacji komputerowej lub 

kontrolowanych prób. Trudny teren, na którym mogą występować zmiany wysokości, błoto lub skały 

oraz różne rodzaje roślinności, jest niezwykle trudny do wymodelowania. Jednym z rozwiązań jest 

ciągła aktualizacja modelu terenu za pomocą nauki online. Robot wykorzystuje swoje czujniki do 

przewidywania terenu przed nim, a następnie wykorzystuje informacje zwrotne, takie jak moment 

obrotowy (np. wskazujący na błoto), wibracje (np. wyboisty), IMU (np. wspinam się) itd., aby 

potwierdzić, czy projekcja była poprawna. W tym przykładzie komponentem, który należy poprawić, 

jest modelowanie terenu, wcześniejsza wiedza dotyczy tego, w jaki sposób czujniki określają cechy 

terenu, reprezentacją danych jest przesuwana mapa rzutowanego terenu, a informacje zwrotne 

dotyczą faktycznego wykorzystania. Czwartym przykładem jest uczenie się alokacji zachowań. 

Modułowość zachowań może wspierać uczenie się wyboru zachowań metodą prób i błędów w nowej 

sytuacji, na przykład jak znaleźć obiekt i przywrócić go. Robot może nauczyć się, kiedy używać każdego 

ze swoich zachowań, na przykład wyszukiwania, przechodzenia do celu, chwytania i unikania lub 

wykonywania podstawowych operacji we właściwej kolejności lub z odpowiednimi korzyściami. 

wracając do listy elementów projektu, komponentem do poprawy dla tego przykładu jest wybór akcji, 

dotychczasowa wiedza to zbiór dostępnych zachowań, reprezentacją jest lista wypróbowanych 

kombinacji i sekwencji zachowań oraz informacje zwrotne jest to, czy robot osiąga cel. 

Rodzaje uczenia się przez przykład 

Istnieje wiele form uczenia się, w tym uczenie się na przykładzie, uczenie się na doświadczeniu, uczenie 

się na podstawie demonstracji (zwane również uczeniem się naśladownictwa), uczenie się przez 

rozumowanie, uczenie się na podstawie przypadków lub na podstawie wyjaśnień oraz uczenie się przez 

analogię. Uczenie się na przykładzie, w którym agentowi przedstawia się przykłady koncepcji lub 

działania, jest najczęstsze i jest z powodzeniem stosowane w przypadku robotów. Tradycyjnym 

sposobem kategoryzacji uczenia się według przykładowych algorytmów jest styl informacji zwrotnej. 

Istnieją cztery kategorie informacji zwrotnych: nadzorowane, nienadzorowane, częściowo 

nadzorowane i uczenie się ze wzmocnieniem. Z tych czterech pierwsze dwa są powszechnie używane 

w robotyce do nauki postrzegania świata. Częściowo nadzorowane uczenie się jest również często 

stosowane do percepcji, ale rzadziej niż nadzorowane lub nienadzorowane uczenie się robotyki i nie 

będzie dalej omawiane. Uczenie się ze wzmacnianiem jest prawdopodobnie najczęstszą formą uczenia 

się robotów, ponieważ można je zastosować do uczenia się wieloetapowych sekwencji działań. Są to 

tak zwane zasady.  

NADZOROWANA NAUKA 

Uczenie się nadzorowane opiera się na wyraźnych i bezpośrednich informacjach zwrotnych. Robot jest 

szkolony w rozpoznawaniu koncepcji - obiektu, miejsca, stanu lub skojarzenia. Jest przedstawiony z 

przykładami, być może obrazem, które są oznaczone poprawnym wyjściem dla każdego wejścia. Robot 

bierze ten zestaw par (wejście, wyjście) i uczy się, jakie atrybuty na wejściu prowadzą do klasyfikacji 

wyjścia. Po przedstawieniu nowych danych wejściowych robot rozpoznaje, czy koncepcja jest obecna, 

czy nie. Na przykład szkolenie humanoidalnego robota do wykonywania zadania poprzez 

obserwowanie, jakich ruchów używa dana osoba. Ruchy osoby są oznakowanym wkładem do 

koncepcji, która jest zadaniem lub umiejętnością.  



 
 

NAUKA NIENADZOROWANA 

Nienadzorowane uczenie się wykorzystuje pośrednią informację zwrotną. Robot otrzymuje zestaw 

atrybutów dla zestawu danych wejściowych i uczy się rozpoznawać, w jaki sposób atrybuty się grupują, 

nie wiedząc, czego ma się uczyć. Robot bada zbiór danych wejściowych i odkrywa obiekty, miejsca, 

stany lub skojarzenia ukryte w danych wejściowych, badając matematyczne znaczenie występowania 

ich atrybutów. Nienadzorowane uczenie się jest często związane z eksploracją danych i klastrowaniem. 

Przykładem jest Rogue, robot, który nauczył się unikać obierania tras przez lobby w porach dnia, kiedy 

prawdopodobnie było tam tłoczno, i zamiast tego wybrał szybszą, choć dłuższą ścieżkę.  

NAUKA PÓŁNADZOROWANA 

Częściowo nadzorowane uczenie wykorzystuje mały zestaw oznaczonych par (wejście, wyjście) zgodnie 

z uczeniem nadzorowanym, aby pomóc kierować nienadzorowanym uczeniem się z nieznanych danych 

wejściowych. Na przykład autonomiczny samochód może otrzymać kilka zdjęć osoby na rowerze i kilka 

śladów, a następnie nauczyć się śledzić rowerzystę i przewidywać, gdzie rowerzysta może wskoczyć i 

wyskoczyć z ruchu.  

NAUKA PRZEZ WZMACNIANIE 

Uczenie się ze wzmacnianiem wykorzystuje informacje zwrotne z prób i błędów do uczenia się 

sekwencji działań. Robot otrzymuje cel, próbuje możliwych działań, aby osiągnąć cel, a następnie 

szacuje wartość każdego działania w sekwencji dochodzenia do celu. Uczenie ze wzmocnieniem jest 

podobne do uczenia nienadzorowanego, ponieważ atrybuty, w tym przypadku optymalny zestaw 

działań, są ukryte. W przeciwieństwie do uczenia nienadzorowanego, cel, czyli wynik oznaczony 

etykietą, jest znany. W przeciwieństwie do uczenia nadzorowanego, robot generuje własne dane 

wejściowe poprzez eksplorację. Jednym z przykładów jest Brachiator, robot, który nauczył się kołysać 

po szeregu poziomych szczebli jak gibon.128 Brachiator wykorzystał naukę wzmacniania, aby nauczyć 

się koordynować działania czuciowo-motoryczne, tak aby nogi generowały pęd kołysania, a chwytaki 

sięgały i chwytały następny uchwyt.  

Wspólne nadzorowane algorytmy uczenia się 

W uczeniu nadzorowanym agent obserwuje pewne pary przykładowe (wejście, wyjście) podczas fazy 

uczenia i uczy się funkcji h, która mapuje dane wejściowe na dane wyjściowe. Wyjście jest oznaczone 

jako dodatnie lub ujemne. Główne techniki to: indukcja, maszyny wektorów nośnych (SVM) i drzewa 

decyzyjne. Maszyny wektorów indukcyjnych i nośnych są bardzo podobne, a maszyny wektorów 

nośnych dominują teraz w nadzorowanym uczeniu się w robotyce. 

WPROWADZENIE 

Indukcja wyprowadza pojęcie z oznaczonych par (wejście, wyjście). Podczas szkolenia niektóre z par 

będą przykładami pojęcia („Jest”) lub pozytywnymi przypadkami. Ale niektóre pary nie będą miały 

pojęcia lub będą negatywnym przykładem („Nie jest”). Algorytm uczący rysuje linię, która najlepiej 

dzieli dane wejściowe na „Jest” i „Nie jest”, jak pokazano na rysunku  



 
 

 

Linia nazywa się hipotezą, h, chociaż technicznie jest to funkcja hipotezy. W praktyce dane wejściowe 

mogą mieć wiele atrybutów, dzięki czemu oś x jest naprawdę wielowymiarowa. Pojęcie obejmuje 

więcej niż „jest” lub „nie jest” i odzwierciedla kategorie większej koncepcji, na przykład owoce, które 

mogą zawierać „jabłka”, „pomarańcze” i „winogrona”. Zestaw cech x może być kolorem, kształtem i 

rozmiarem klasyfikowanych danych wejściowych. 

PRZEPRACOWANIE 

Głównym problemem we wprowadzaniu i uczeniu nadzorowanym w ogóle jest nadmierne 

dopasowanie. Możliwe, że algorytm generuje h, które doskonale klasyfikuje dane wejściowe podczas 

treningu, ale popełnia poważne błędy, gdy otrzymuje rzeczywiste dane wejściowe. Rysunek  

 

 

 

pokazuje przykład dwóch różnych funkcji h, które są zgodne z danymi uczącymi, ale prawdopodobnie 

nie będą dobrze klasyfikować nowych danych po ich uruchomieniu.  

WSPARCIE MASZYN WEKTOROWYCH 

Maszyny wektorów nośnych to indukcyjne mechanizmy uczenia się, które starają się uniknąć 

nadmiernego dopasowania, wykorzystując statystyczne właściwości danych. Klasyczne techniki 

indukcji zwykle starają się zminimalizować błąd między poszczególnymi wyjściami i h. Jest to 

koncepcyjnie podobne do dopasowania krzywej metodą najmniejszych kwadratów. Indukcja może 



 
 

wytworzyć krzywą, która idealnie lub prawie idealnie dzieli wyjście na właściwą koncepcję. Jednak h 

może być przesadnie dopasowany. Maszyny wektorów nośnych starają się unikać nadmiernego 

dopasowania. Nie biorą pod uwagę poszczególnych wyników, ale patrzą na grupy wyników, które 

tworzą rozkład statystyczny, jak pokazano na rysunku  

 

 

Krzywa jest dopasowywana do podziału tych grup, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo, 

że krzywa przepełni dane. Istnieje możliwość, że kilka wartości odstających zostanie błędnie 

sklasyfikowanych i spadnie po niewłaściwej stronie krzywej, ale taka możliwość istniała również w 

przypadku metod indukcyjnych. 

DRZEWA DECYZYJNE 

Drzewa decyzyjne różnią się od maszyn wektorów nośnych tym, że drzewa decyzyjne uczą się, który 

zestaw pomiarów jest cenny i w jakiej kolejności uzyskiwać pomiary. Algorytmy drzew decyzyjnych 

wykorzystują teorię informacji, aby nauczyć się najlepszego wyboru lub działania. Na przykład rozważ 

przewidywanie, kiedy autonomiczny system drogowy ulegnie awarii podczas jazdy, aby system mógł 

ostrzec kierowcę o możliwości przejęcia kontroli. Załóżmy, że robot miał dostęp do tabeli pomiarów 

dotyczących atrybutów terenowych i pogodowych dla różnych prób oraz tego, czy autonomiczny 

system śledzenia drogi zawiódł, a człowiek musiał przejąć kontrolę. Zobacz rysunek a. Na podstawie 

tych danych robot mógłby nauczyć się przewidywać, czy zawiedzie dla określonej kombinacji 

atrybutów. Ale w tym samym czasie może również dowiedzieć się, w jakiej kolejności przeszukiwać 

dane. Na przykład robot może się nauczyć, że jeśli jest zamglony, autonomiczne sterowanie zawsze 

zawodzi. W ten sposób robot może zaoszczędzić czas, pobierając najpierw raport pogodowy, aby 

sprawdzić, czy jest mglisty. Jeśli nie jest zamglony, robot może przyjrzeć się kolejnej najbardziej 

pouczającej właściwości. Wynikiem tego procesu jest drzewo decyzyjne, takie jak na rysunku . ID3 to 

klasyczny algorytm drzewa decyzyjnego. 



 
 

 

 

Typowe algorytmy uczenia nienadzorowanego 

Nienadzorowane uczenie się uczy się wzorców ukrytych w danych wejściowych, nawet jeśli nie jest 

dostarczana żadna wyraźna informacja zwrotna. Jest to popularny rodzaj uczenia się i jest używany 

przez aplikacje internetowe do eksploracji danych o klientach w celu odkrywania trendów lub 

preferencji. W robotyce robot może uczyć się różnych rodzajów terenu, przechodząc przez teren i 

kojarząc z nim określoną wibrację lub określając, które czujniki najlepiej sprawdzają się w różnych 

środowiskach. Dwa główne algorytmy uczenia nienadzorowanego to algorytmy klastrowania lub 

rozpoznawania wzorców, z których prawdopodobnie najlepiej poznanym jest bayesowskie uczenie 

statystyczne, oraz sztuczne sieci neuronowe (ANN), które są podstawą technik uczenia głębokiego. SSN 

może być również nadzorowana. W tej sekcji omówiono sprzężeniową sieć ANN z progresją wsteczną 

na wysokim poziomie w celu zapoznania czytelnika z ogólną ideą i terminologią. Czytelnik będzie 

potrzebował bardziej szczegółowych badań, aby zastosować te koncepcje.  

Grupowanie 

Grupowanie próbuje nauczyć się zestawu pojęć lub działań, zauważając podobieństwa w zestawie 

wejściowym. Na przykład algorytm uczący się może zauważyć, że pomarańcze na drzewie są okrągłe, a 

liście mają inny kształt. Algorytm wyodrębniłby właściwości statystyczne, które definiują Pozycję 1 

(pomarańcze) i Pozycję 2 (liście). Następnie, jeśli zostanie przedstawiony z nowym obrazem, program 

może obliczyć, jak blisko jest nowy obraz do pozycji 1 i 2 i oznaczyć nowy obraz najbliższym 

dopasowaniem. Wyzwanie w klastrowaniu polega na tym, że atrybuty, które mają zostać zgrupowane, 



 
 

muszą być określone. Ponadto algorytm, taki jak grupowanie k-średnich, wymaga określenia liczby 

klastrów w celu wykonania; oznacza to, że projektant musi wiedzieć, co jest „ukryte” lub 

eksperymentalnie określić najlepszą liczbę przegród metodą prób i błędów.  

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE (ANN) 

Sztuczne sieci neuronowe (ANN) były przedmiotem badań w ramach sztucznej inteligencji od momentu 

powstania tej dziedziny. Pomysł z neuronauki, zwłaszcza z prac Davida Rumelharta,180 polega na tym, 

że siła wejść powoduje odpalanie neuronów, tworząc w ten sposób bodziec dla innych neuronów, 

które następnie odpalają z różną siłą i tak dalej poprzez sieć połączeń, ostatecznie zwiększając siła 

obiektu wyjściowego lub koncepcji. Sieć połączeń może przechwytywać relacje nieliniowe, które są 

trudne do uzyskania na podstawie klastrów lub maszyn wektorów pomocniczych. SSN są zwykle 

używane w sytuacjach, w których istnieje duży zestaw atrybutów, ale nie ma modelu tego, w jaki 

sposób atrybuty przyczyniają się do rozpoznawania obiektu lub koncepcji, oraz gdy istnieje duży zestaw 

przykładów szkoleniowych umożliwiających zbieżność procesu uczenia się w sieci. W tej sekcji najpierw 

opisano sztuczne sieci neuronowe w kategoriach topologii sieci, a następnie wykorzystamy tę 

topologię do wyjaśnienia, jak działa najpopularniejsza metoda uczenia się, czyli propagacja wsteczna. 

Każdy węzeł lub jednostka w sieci ma zestaw ważonych danych wejściowych, które są przekształcane 

w dane wyjściowe. Odczyty lub wartości dla wystąpienia szkoleniowego są propagowane przez sieć w 

celu wygenerowania wartości dla danych wyjściowych sieci. Jednostką o najwyższej wartości jest 

wyjście sieciowe. Sieć uczy się na podstawie instancji szkoleniowej, porównując obliczony wynik sieci 

z idealnym wynikiem. Różnica polega na błędzie, który jest następnie wykorzystywany do 

dostosowania wag. Projektant określa początkową topologię sieci, co oznacza, że sieć nie nauczy się 

spontanicznie zupełnie nowego terminu. W efekcie nowy termin zostałby utworzony, gdy żadna z opcji 

wyjściowych określonych w topologii nie jest odpowiednia, ponieważ istnieje nowy obiekt lub 

koncepcja, które nie zostały pierwotnie zaprojektowane w systemie. Niestety, SNN są generalnie 

ograniczone przez zaprojektowaną topologię, a zatem z definicji nie mogą nauczyć się niczego, co 

zostało przedstawione jako wyjście potencjalne.  

PROBLEM Z NOWYM TERMINEM 

Wyzwanie polegające na nauce nowego terminu i odkryciu trudnej do znalezienia korelacji nazywa się 

problemem nowego terminu. Prowadzone są znaczące badania nad generowaniem nowych terminów, 

zarówno za pomocą SSN, jak i innych rodzajów uczenia się, ale obecnie nie ma praktycznego 

mechanizmu uczenia się dla robotyki.> 

Topologia sieci 

Rysunek przedstawia sieć z pięcioma wejściami sieci i lub interesującymi atrybutami, które ostatecznie 

doprowadzą do uzyskania siły lub pewności w trzech wyjściach sieci o.  



 
 

 

 

Wejścia sieciowe są zwykle wartościami wykrywanymi, takimi jak procent zielonych pikseli w obiekcie, 

odnoga w górę lub dodatnia zmiana w enkoderze. Każdy węzeł w sieci reprezentuje neuron zwany 

jednostką. Sieć składa się z czterech komponentów, jednostek, wagi bodźca, jednostek ukrytych i 

funkcji aktywacji, które pozwalają jej uczyć się złożonych relacji. Jednostki są połączone krawędziami 

odzwierciedlającymi ważoną siłę bodźca do tej jednostki. Na przykład, bodziec dla procentu zielonych 

pikseli w obiekcie bez zieleni powinien wynosić 0, ale wartość bodźca dla całkowicie zielonego obiektu 

powinna być bardzo zbliżona do 1,0. Bodziec może zasilać wiele jednostek. Na przykład na rysunku 

bodźce z i1, i4 i i5 trafiają do dwóch różnych jednostek. Jednak wartość lub ważność bodźców może być 

różna dla każdej jednostki odbierającej lub stymulowanej. Dlatego każdy bodziec dla jednostki ma 

powiązaną wagę, wn dla tej jednostki. Wagi są nauczone. Na rysunku dane wejściowe do jednostki h2 

to inputh2 = i1 * w2 + i3 * w4 + i5 * w7. 

FUNKCJA AKTYWACJI 

PERCEPTRON 

FUNKCJA LOGISTYCZNA 

Urządzenie pobiera ważone dane wejściowe i stosuje funkcję aktywacji g<sub>u</sub>, aby połączyć 

ważone bodźce i wytworzyć dane wyjściowe. Wyjście jest albo mnożone przez w łączące go z następną 

jednostką, albo jest mocą końcowego wyjścia sieciowego oj. Funkcja aktywacji może być dowolna. Jeśli 

funkcja aktywacji jest tylko progiem binarnym, nazywa się ją perceptronem. Perceptrony są proste i 

bardzo ograniczone. Innym rodzajem funkcji aktywacji jest funkcja logistyczna: 

 

Jeśli i1 to procent zielonych pikseli w blobie, powiedzmy 0,9, przy w1  = 0,8, a i2 to stopień, w jakim 

kształt plamki przybliża okrąg, powiedzmy 0,5, przy w3 = 0,7, to dane wejściowe do h1 są 

 

Wyjście ukrytej jednostki h1 byłoby: 



 
 

 

Wyjście jednostki może być wykorzystane jako bodziec dla innej jednostki neuronalnej lub jako siła 

ogólnego bodźca dla koncepcji wyjścia. Na rysunku wyjście h1 staje się wejściem tylko jednego wyjścia 

sieciowego, o1. Wszystkie koncepcje wielu wyników będą miały pewien stopień aktywacji, a ta z 

najwyższą aktywacją zostanie uznana za poprawną (chociaż SSN może popełnić błędy w klasyfikacji). 

UKRYTE WARSTWY 

Sztuczne sieci neuronowe są w stanie dokonywać nieliniowych klasyfikacji, ponieważ dzięki obecności 

ukrytych warstw mogą z dużą elastycznością kojarzyć wejścia z wyjściami. SSN nie ograniczają się do 

generowania wag dla koncepcji wyniku wyłącznie na podstawie bezpośrednich danych wejściowych. 

Na przykład sygnalizacja świetlna mogła wykryć sygnały wejściowe w postaci żółtego prostokąta, 

zielonego okrągłego kształtu wewnątrz żółtego prostokąta, czerwonego okrągłego kształtu wewnątrz 

prostokąta. Jeśli obiekt ma mocno żółty prostokąt i zielony okrągły kształt wewnątrz bodźca w postaci 

żółtego prostokąta lub mocno żółty prostokąt i czerwony okrągły kształt wewnątrz prostokąta, 

prawdopodobnie jest to sygnalizacja świetlna. Jeśli jednak zarówno zielony okrągły kształt wewnątrz 

żółtego prostokąta, jak i czerwony okrągły kształt wewnątrz prostokąta są silnie wykrywane w tym 

samym czasie, coś jest nie tak i sieć może nie być w stanie zidentyfikować obiektu. Elastyczność relacji 

uczenia się jest zapewniana w SNN przez pośrednie jednostki neuronalne zwane ukrytymi warstwami. 

Rysunek przedstawia SSN z jedną ukrytą warstwą.  

GŁĘBOKA NAUKA 

Słowo „ukryte” w określeniu ukryte warstwy okazuje się trafne. W sieciach z dużą liczbą jednostek i 

ukrytych warstw, zwanych także głębokim uczeniem, nieliniowe relacje między jednostkami stają się 

tak złożone, że analiza tego, czego sieć się nauczyła, jest trudna lub niemożliwa. Oznacza to, że 

projektanci nie byliby w stanie wyrazić sieci neuronowej w przykładzie sygnalizacji świetlnej w 

poprzednim akapicie za pomocą reguł „jeśli-to” lub drzewa decyzyjnego. Ten projektant musi tylko 

zaufać, że ukryta część sieci neuronowej wykonuje swoją pracę. Ukryte warstwy stanowią również 

wyzwanie projektowe, ponieważ optymalna liczba ukrytych warstw dla problemu jest nieznana; 

projektant może być zmuszony do uruchomienia danych uczących w kilku wersjach sieci z różną liczbą 

warstw ukrytych. Należy zauważyć, że rysunek 16.5 przedstawia sieć po nauczeniu się połączeń między 

jednostkami. Sieć często zaczyna się od skierowania wszystkich możliwych wejść do jednostki lub w 

pełni połączonego pojedynczego wykresu kierunkowego. Uczy się, że niektóre połączenia nie mają 

znaczenia dla konkretnej jednostki, dzięki czemu można wyeliminować te krawędzie.  

WYPRZEDZENIE 

NAWRACAJĄCY 

Jednostki w sieci można łączyć na dwa podstawowe sposoby: sprzężenie zwrotne i rekurencyjne. W 

sieciach ze sprzężeniem do przodu wszystkie strzałki idą w jednym kierunku, a bodziec wznosi się z 

bodźców sensorycznych, aby aktywować koncepcję wyjścia. Rysunek przedstawia sieć feedforward. 

Sieć rekurencyjna umożliwia dwukierunkowe strzałki i strzałki, które schodzą do niższych ukrytych 

warstw, tworząc pętle. Najczęściej spotykane są sieci typu feedforward.M] 

PROPAGACJA WSTECZ 

Wcześniej topologia ilustrowała, jak klasyfikować obiekt lub koncepcję na podstawie danych 

wejściowych lub poruszania się naprzód w sieci, ale nie w jaki sposób sieć się uczy. Mechanizm uczenia 



 
 

się w sieciach neuronowych polega na dostosowaniu wagi w<sub>i</sub> w celu zmniejszenia błędu 

między wyjściem o<sub>i</sub> obliczonym przez sieć a docelowym wyjściem, które powinien był 

obliczyć dla wejścia i<sub>i</sub>. Najpopularniejszą metodą dostosowywania wag jest propagacja 

wsteczna. Propagacja wsteczna rozkłada błąd między wyjściami wstecz wzdłuż obciążników na 

krawędziach łączących. Na przykład na rysunku powyżej całkowity błąd E można oszacować jako: 

 

 

Propagacja wsteczna wykorzystuje ten błąd do aktualizacji wagi. Chodzi o to, że cząstkową pochodną 

zmiany błędu Etotal w odniesieniu do każdej indywidualnej wagi wi można obliczyć jako: 

 

Na przykład, aby dostosować w<sub>9</sub> w celu zmniejszenia błędu, należałoby obliczyć σEtotal/ 

δw9. Ponieważ δw9 nie jest znana, można zastosować zasadę łańcucha: 

 

Reguła łańcucha mówi, że błąd wagi w<sub>9</sub> jest funkcją tego, jak bardzo zmienia się całkowity 

błąd ze względu na zmianę wyjścia o1, jak bardzo zmienia się wyjście o1 ze względu na zmiany wejścia 

na o1. input1 i jak bardzo inputo1 zmienia się z powodu zmiany w w<sub>9</sub>. Matematycznie 

uogólnia to regułę delta: 

 

Reguła delta jest używana do obliczenia udziału w9 w całkowitym błędzie, jak bardzo zmienił się błąd 

w Etotal z powodu błędu w w9. Aby skorygować w9, ten błąd jest odejmowany od w9. Jednak często 

stosuje się do reguły delta dyskont lub współczynnik uczenia, α, aby stłumić wszelkie duże zmiany 

obliczonego błędu spowodowane szumem w zbiorze uczącym. Aktualizacja dla w9, która jest często 

oznaczona indeksem górnym +, aby wskazać, że się zmieniła, to: 

 

Proces jest powtarzany, działając wstecz (stąd termin „propagacja wsteczna”) od wyjść sieci, aż do 

skorygowania wszystkich wag. Sieć jest przedstawiona na innym przykładzie i pracuje do przodu, aby 

obliczyć dane wyjściowe sieci. Te wyjścia mogą nadal mieć znaczny błąd, który następnie prowadzi do 

fazy wstecznej propagacji. Po wielu próbach, być może setkach lub tysiącach, sieć skupia się na 

optymalnych wartościach wag. Jednak to optimum dotyczy określonej liczby warstw ukrytych i 

kategorii wyjściowych; inna liczba ukrytych warstw może dać lepszy wynik. 

Nauka przez wzmacnianie 



 
 

POLITYKA 

Uczenie nadzorowane i nienadzorowane jest zwykle związane z rozpoznawaniem obiektów lub 

wzorców uczenia się, podczas gdy uczenie ze wzmocnieniem jest często stosowane, gdy agent chce 

poznać zasady, oznaczane jako Π, jakie działania podjąć w określonych okolicznościach. Polityka może 

być dość wyrafinowana. Rozważ naukę rzucania piłką, gdy następna akcja jest częścią większej 

sekwencji podnoszenia ramienia, podnoszenia stopy, ustawiania tułowia, zginania nadgarstka, 

rzucania nieco mocniejszymi, aby przezwyciężyć obecny wpływ wiatru i tak dalej. Co więcej, każdy 

element w sekwencji ma wiele zmiennych, które można regulować, w tym zmianę prędkości stawu, 

jeśli jego położenie jest nieco odchylone. Podstawowa idea polega na tym, że agent uczy się tych 

regulacji podczas eksploracji problematycznej przestrzeni, tak jak miotacz uczy się poprzez praktykę, 

jak koordynować swoje ciało, aby rzucić piłkę, która wzmacnia to, co działa, a co nie.  

PROBLEM CESJI KREDYTOWEJ 

W uczeniu się przez wzmacnianie celem jest nauczenie się Π, każdego zestawu działań, aby osiągnąć 

cel. Agent może stwierdzić, kiedy osiągnął bramkę, a nawet czy zbliżył się do celu, tak jak miotacz widzi 

wyniki rzutu. Ale agent na ogół nie zna użyteczności żadnych etapów pośrednich ani stanu - Czy windup 

był dobry? Czy stopa została podniesiona zbyt wysoko lub zbyt wcześnie? W idealnym przypadku robot 

chciałby ocenić użyteczność stanów pośrednich w celu zbudowania polityki która mówi: „Zawsze 

podnoś stopę tak wysoko, a następnie, jeśli wiatr wieje, dostosuj przystawkę&hellip;”. Jeśli osiągnięcie 

celu jest nagrodą, program uczenia się rozdziela nagrodę „do tyłu” na każdy stan w sekwencji w celu 

zwiększenia oceny użyteczności rzeczy, które wydawały się działać. Trudność w określeniu liczbowej 

miary wkładu każdego państwa w osiągnięcie celu nazywa się problemem alokacji kredytów. Problem 

z przypisaniem kredytu to pytanie: Jaki stan zadziałał najlepiej? Przypisanie kredytu jest 

powierzchownie podobne do wstecznej propagacji, ponieważ oba działają wstecz. Ale propagacja 

wsteczna zmniejsza błąd w generowaniu danych wyjściowych, podczas gdy przypisanie kredytu 

zwiększa nagrodę do stanów, które bezpośrednio prowadzą do danych wyjściowych.  

PROCES DECYZJI MARKOWA 

Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem zwykle zakładają, że to, czego się uczy, jest procesem 

decyzyjnym Markowa. Oznacza to, że robot może wybrać dowolną akcję, która jest możliwa z 

obecnego stanu, a wybór zależy tylko od aktualnego stanu. Wybór działania jest warunkowo niezależny 

od poprzednich wyborów. Miotacz może poeksperymentować z podnoszeniem stopy w dowolnym 

momencie wypróbowywania sekwencji miotania, o ile jest to możliwe. Głównymi technikami uczenia 

się przez wzmacnianie są funkcje użytkowe i Q-learning.  

Funkcje użytkowe 

Funkcje użytkowe zostały wykorzystane w jednym z oryginalnych badań uczenia się. W 1959 roku 

Samuels, nie zdając sobie sprawy, że warcaby są bardziej złożone obliczeniowo niż szachy, postanowił 

stworzyć program, który nauczyłby się grać w warcaby. Jego program warcabowy w końcu odniósł 

sukces i nadal jest podstawą uczenia maszynowego. Kluczowym pomysłem było przedstawienie 

aktualnej pozycji pionów na planszy, nauczenie programu użyteczności tej pozycji na planszy, a 

następnie, podczas gry, wyszukanie następnej najlepszej pozycji na planszy. Wartość pozycji na 

szachownicy była reprezentowana jako funkcja użyteczności, z wagą przypisaną do każdego aspektu 

pozycji na szachownicy: liczba pionów czarnych na szachownicy, BB, liczba pionów czerwonych na 

szachownicy, RB, liczba pionów czarne króle, BK, zagrożona liczba czerwonych pionów, RT i tak dalej. 

Wagi w funkcji użyteczności są podobne do wag w prostej SSN perceptronu, gdzie wartość V ruchu 

skutkującego pozycją na planszy b wynosi: 



 
 

Vb = BB * w1 + RB * w2 + BK * w3 + RT * w4   … 

Poważnym wyzwaniem w funkcjach użyteczności jest określenie atrybutów, a nie wag. SSN mają 

podobny problem, ponieważ dane wejściowe do sieci muszą mieć charakter informacyjny.  

Q-LEARNING 

Funkcje użytkowe są intuicyjnie atrakcyjne, ale, jak stwierdził Samuels, może być trudno wygenerować 

pojedynczą funkcję, która wyraża wartość szerokiego zakresu możliwych stanów. Alternatywnym 

podejściem jest po prostu ocena użyteczności państwa w osiąganiu celu. Jeśli podniesienie stopy na 

początku windupu jest zwykle związane z dobrym nachyleniem, to stan ten powinien mieć wyższą 

pozycję na początku. Po raz kolejny problem polega na tym, jak rozwiązać problem przypisania kredytu, 

unikając reprezentowania, generowania i ustawiania dziesiątek wag. Jednym z rozwiązań jest Q-

learning, najpowszechniejsza klasa algorytmów uczenia ze wzmocnieniem, w której wzmocnienie dla 

osiągnięcia celu jest rozłożone w sekwencji. Użyteczność wyboru działania w stanie jest następnie 

aktualizowana w wielu sekwencjach prób i ostatecznie zbiega się w celu uzyskania optymalnej polityki. 

Q symbolizuje funkcję Q, która oblicza oczekiwaną użyteczność Q podjęcia określonego działania a w 

stanie s. Najbardziej podstawowa formuła Q-learningu to: 

 

gdzie Q(s, a) jest szacowaną użytecznością bycia w stanie s i podjęcia działania a. Przewidywana 

użyteczność to nagroda R(s) za bycie w obecnym stanie plus γargmaxa’ (Q(s, a’)), która jest 

szacowanym wkładem z podjęcia działania a i raz w nowym stanie s’, a następnie podjęcia najlepsze 

możliwe . Szacowane narzędzie składa się z trzech części. Pierwsza to nagroda a priori R(s) za 

osiągnięcie stanu s. W większości przypadków nagroda będzie znana tylko ze stanu celu, dlatego 

istnieje problem z przypisaniem kredytu. Drugi składnik, argmaxa’ (Q(s, a’)) to jednoetapowe 

spojrzenie w przyszłość, aby uzyskać szacowaną użyteczność następnego najlepszego kroku. Trzecią 

funkcją jest funkcja dyskontowa, γ, która zawiera pogląd, że im dalej stan pośredni znajduje się od 

stanu pożądanego, tym prawdopodobnie ma mniejszą użyteczność, a zatem powinien mieć 

zmniejszający się udział nagrody lub kredytu. Rysunek  przedstawia przykład Q-learningu.  



 
 

 

 

Rozważ robota, który otrzymuje butelkę i ma za zadanie zdjąć nakrętkę zabezpieczającą przed 

dostępem dzieci. Osoba może grzebać w próbach różnych działań, dopóki ograniczenie nie zostanie 

zniesione, a następnie spróbuje jeszcze kilka razy, aby upewnić się, że polityka działa. W Q-learningu 

robot robi mniej więcej to samo, choć nazywa się to eksploracją stanu. Początkowo robot zna tylko 

możliwe przejścia między stanami i akcjami oraz nagrodę za wybranie określonej akcji. Zbiór przejść to 

proces decyzyjny Markowa. Przypomnijmy, że proces decyzyjny Markowa nie ma pamięci, ponieważ 

nie obchodzi go, w jaki sposób robot dotarł do obecnego stanu; troszczy się tylko o to, co robić teraz, 

gdy już tam jest. Właściwość bez pamięci jest przydatna, ponieważ algorytm nie musi nadążać za 

wszystkimi możliwymi sposobami osiągnięcia stanu. Proces decyzyjny Markowa można zwizualizować 

jako diagram automatu skończonego, który wyraża możliwe przejścia między stanami i działaniami. W 

prawdziwym życiu mogą istnieć parametry pchania, które reprezentują robota pchającego mocniej lub 

bardziej miękko, dając bardziej złożony zestaw przejść. Wracając do problemu z zabezpieczeniem przed 

dziećmi, widoczna inspekcja diagramu na rysunku daje wiele zasad, aby znieść ograniczenie. Dwa 

najbardziej bezpośrednie to jednocześnie pchanie i obracanie, a następnie podnoszenie nasadki lub 

pchanie, obracanie i podnoszenie. pchnij i obróć, a następnie podnieś jest intuicyjnie atrakcyjna jako 

optymalna polityka, ponieważ wymaga tylko dwóch kroków, podczas gdy pchnij, obróć, a następnie 

podnieś wymaga trzech kroków. W ten sposób proces przypisywania kredytów może faworyzować 

krótsze sekwencje. Optymalne strategie nie będą łatwo widoczne ani odkryte przez algorytm 

wyszukiwania A* w bardziej realistycznych sytuacjach. Wyszukiwanie może tworzyć ścieżki, ale w tym 



 
 

przypadku nie ma żadnych kosztów związanych z łączami, co uniemożliwia algorytmowi wyszukiwania 

zidentyfikowanie optymalnych ścieżek. Gdyby istniał proces przypisywania kredytów, można by ocenić 

użyteczność każdego kroku w sekwencji. Innym sposobem podejścia do problemu znalezienia polis jest 

rozważenie, w jaki sposób dana osoba po raz pierwszy radzi sobie ze zdjęciem zabezpieczenia przed 

dziećmi. Osoba może grzebać, to znaczy eksplorować przestrzeń (stanu, działania), próbować różnych 

rzeczy i ostatecznie zdjąć czapkę, aby osiągnąć stan docelowy i ostatecznie odnieść sukces dzięki 

polityce pchania, puszczania, pchania i obracania. Ta polityka wyraźnie nie jest optymalna, ale zadziała. 

Najlepiej byłoby, gdyby osoba zdała sobie sprawę, że posiadanie w polisie „pchnij i zwolnij” nie dodaje 

żadnej użyteczności (tj. zastosuj przypisanie kredytu), a następnie spróbuj ponownie, po prostu pchnij 

i obróć, a następnie podnieś i zobacz, czy to rzeczywiście zadziałało (tj. dalsza eksploracja). Gdyby tak 

było, pchnij i obróć, a podnoszenie zostanie zapamiętane jako prostsza polityka do zastosowania w 

przyszłości. Ewentualnie może się okazać, że dwie inne zasady, pchaj i obracaj jednocześnie lub pchaj i 

obracaj, pozwoliły na zdjęcie nasadki. Albo osoba ta może tylko pamiętać „zrób wszystko, dopóki 

czapka nie zostanie zepchnięta i przekręcona, a potem możesz ją podnieść”. Niezależnie od stosowanej 

polityki, najcenniejszym stanem do osiągnięcia jest dojście do dolnej części czapki i zakręcony stan 

ponieważ cel można osiągnąć bezpośrednio z tego stanu. Q-learning próbuje powielić ten rodzaj 

ludzkiego uczenia się, badając sekwencje (stanu, działania) i aktualizując szacowaną użyteczność przy 

użyciu komputerowej strategii programowania dynamicznego. Q-learning powiela błądzenie, losowo 

eksplorując przestrzeń (stanu, działania). Powiela proces poznawczego przypisywania kredytów, w 

którym niektóre stany są określane jako obce lub bardziej wartościowe niż inne, za pomocą 

programowania dynamicznego. Przypomnijmy, że programowanie dynamiczne to technika 

programowania, która ogranicza obliczenia, przechowując częściowe rozwiązania lub rozwiązania 

podproblemów, które napotyka, gdy program pracuje nad rozwiązaniem większego problemu. W tym 

przypadku podproblemy są szacowaną użytecznością każdego (stanu, działania) dla osiągnięcia celu. 

Jeśli algorytm Q-learning może badać przestrzeń w wielu próbach, przejdzie przez wiele polityk, 

wyląduje we wszystkich stanach i, jeśli istnieje metoda przypisania kredytu, oszacuje użyteczność 

każdego z kroków. Ostatecznie algorytm zbiegnie się na szacowanej użyteczności każdego stanu, co z 

kolei prowadzi do optymalnej polityki. Jeśli szacowana użyteczność jest znana dla każdego stanu, agent 

wie, jakie jest najlepsze działanie, które należy podjąć w następnej kolejności, jeśli rozpocznie się z 

wyłączonym limitem. Następnie, kiedy robi następny krok i wchodzi w nowy stan, wie, jakie jest 

najlepsze działanie z tego nowego stanu i tak dalej. Zauważ, że agent nie musi pamiętać, jaką sekwencję 

wykonać, tylko co zrobić, jeśli jest w określonym stanie. Q-learning rozwiązuje problem akredytacji z 

funkcją dyskontaγ. Ogólna idea jest taka, że Q(s, a) jest szacowaną użytecznością najlepszego 

możliwego wyboru następnego stanu i działania lub jednoetapowego spojrzenia w przyszłość. Zatem 

najlepszym możliwym wyborem działania jest maksimum Q(s’, a’). Ale intuicyjnie bycie w (s, a) nie jest 

tak dobre, jak bycie w najlepszym możliwym (s′, a′), więc Q(s, a) powinno być mniejsze niż argmax(Q(s’, 

a’) ). Dlatego dyskontujemy argmax(Q(s’, a’)) o dowolną wartość, powiedzmy 80%, gdzie γ = 0,8. Jeśli 

eksploracja wyląduje na stanie cap down i skręcona i wykona windę, która przeniesie ją do celu, a cel 

ma nagrodę w wysokości 100, równanie 16.1 mówi, że szacunkowa wartość Q*(cap down and twisted, 

lift) wynosi 80 Następnie następnym razem, gdy eksploracja znajdzie się w stanie i akcji, której 

najlepszym wyborem jest góra w dół i skręcenie, uniesienie, wartość tego (stan, akcja) zostanie 

zaktualizowana do 64. 

Przykład Q-learningu 

Powyższy rysunek formalizuje możliwe przejścia między stanami w celu usunięcia zakrętki 

zabezpieczającej przed dziećmi z butelki. Ogólna metoda zdejmowania nasadki polega na 

jednoczesnym wciśnięciu i przekręceniu, a następnie podniesieniu nasadki. Alternatywnie nasadkę 

można wcisnąć, następnie przekręcić, a na koniec podnieść. Te przejścia stanów są znane a priori.  



 
 

MATRYCA NAGRÓD 

Nagrody a priori i bieżące oszacowane Q dla każdego stanu i działania są utrzymywane w równoległych 

macierzach pokazanych na rysunku. Zwróć uwagę, że w tym przykładzie jedyną nagrodą jest 

podniesienie limitu, jak pokazuje pojedynczy wpis 100 w macierzy nagród. To nie jest rzadkością; Q-

learning jest często stosowany w sytuacjach, w których znany jest tylko stan końcowy. Jednak nagrody 

mogą być rozdzielane w całej macierzy nagród. Niezależnie od tego macierz nagród pozostanie 

niezmieniona podczas wykonywania algorytmu. Wszystkie wpisy w macierzy Q są inicjowane na 0 i są 

aktualizowane w miarę eksploracji agenta. Algorytm jest iteracyjny: 

 

Q-learning zakłada, że proces uczenia się nie będzie w stanie zbadać wszystkich możliwych kombinacji 

ze względu na dużą liczbę możliwości, dlatego projektant określa liczbę odcinków lub prób. Im więcej 

odcinków, tym bardziej proces uczenia się zbiega w kierunku optymalnej polityki.  

NAUKA ONLINE 

Q-learning może być używany do uczenia się online, czasami nazywanego uczeniem ciągłym, ponieważ 

robot wykonuje swoją normalną rutynę, korzystając z tego, czego nauczył się do tej pory. W uczeniu 

się online robot korzystałby z bieżących oszacowań użyteczności w macierzy Q, aby wybrać następną 

akcję, a jeśli wszystkie akcje prowadziłyby do stanów z 0, wybierałby losowo iw ten sposób eksplorował 

przestrzeń. Jest to przeciwieństwo uczenia nadzorowanego, w którym cała nauka odbywa się w trybie 

offline, na przykład uczenie się rozpoznawania różnych obiektów. Algorytm rozpoczyna odcinek. W 

przypadku nauki zdejmowania kapsli jedynym prawnym stanem początkowym jest zakręcenie. Aby 

rozpocząć naukę, cap on to s. Następnie algorytm wchodzi w pętlę do. W pierwszym przejściu przez 

pętlę do limit w rzędzie w macierzy nagród wskazuje, że są trzy możliwe akcje: pchanie, obrót, pchanie 

i obrót. Te trzy możliwości są zaznaczone na powyższym rysunku. Losowy wybór wybiera push, więc 

bieżąca krotka (s, a) to (cap on, push). Wykonanie tury akcji spowoduje nowy stan s cap down. Teraz 

można zastosować równanie do oszacowania użyteczności wyboru skrętu ze stanu nasadki; 

odpowiedni element w macierzy Q jest podświetlony na rysunku. Wracając do Matrycy Nagród, 

możliwe działania ze stanu ograniczenia to {turn, release}, które również są podświetlone. 

 

Robot wie w tej chwili, że zaczynając od nałożenia limitu, a następnie stosując pchnięcie, pchnięcie ma 

użyteczność równą 0. Jednak pchnięcie może mieć wyższą użyteczność, która zostanie odkryta później. 

Matryca Q pozostaje niezmieniona. Robot znajduje się w stanie czapki opuszczonej, co nie jest stanem 

docelowym, w którym czapka jest wyłączona, więc odcinek nie jest kompletny. Dlatego algorytm 

wykonuje drugie przejście przez pętlę do. Obecny stan to s=cap down, a następnym krokiem jest 



 
 

losowe wybranie legalnej czynności z {turn, release}, co jest zaznaczone na rysunku. Załóżmy, że wybór 

to obrót, co oznacza, że robot zbadał zasadę rozpoczynania od czapki, stosowania pchania, a następnie 

obracania. To prowadzi do s’=cap down i skręcania. Użyteczność kroku (opuść, obróć) w tej sekwencji 

można oszacować za pomocą równania: 

 

Macierz Q została zaktualizowana, aby pokazać, że użyteczność zastosowania odwrócenia od limitu w 

dół jest warta 80. Obecny stan to góra w dół i skręcona, co nie jest celem, więc algorytm znajduje się 

na szczycie pętli do dla trzeciego przejścia . Ponownie wybierany jest losowy stan, z (podniesienie, 

zwolnienie) jako opcje podświetlone na rysunku . Powiedzmy, że wybór losowy to zwolnienie, chociaż 

możemy spojrzeć na stany i wiedzieć, że wzrost byłby lepszy. W końcu robot to zrozumie. Powoduje to 

powrót robota do stanu czapki. Szacunkowa użyteczność (nasadka w dół i skręcona, zwolnienie) to: 

 

Matryca Q pozostaje niezmieniona. Algorytm rozpoczyna czwarte przejście przez pętlę do. Robot jest 

teraz z powrotem w stanie cap on z możliwością wyboru {push, turn, push and turn}, zaznaczonych na 

rysunku. Tym razem robot losowo wybiera pchanie i obracanie, co powoduje powrót robota do nasadki 

opuszczonej i skręconego. Szacunkowa użyteczność tego wyboru to: 

 

Matryca Q pozostaje niezmieniona, mimo że widzimy, że robot jest naprawdę blisko celu. Rozpoczyna 

się piąte przejście przez pętlę do. Obecny stan s jest górny i skręcony z opcjami {podnieś, zwolnij} 

podświetlonymi na rysunku. Tym razem losowo wybiera windę. W tym przykładzie diagram stanu 

pokazuje, że nie ma żadnych działań do podjęcia po osiągnięciu celu, chociaż w niektórych aplikacjach 

możliwe jest osiągnięcie celu, a następnie odejście, zamiast pozostawania w tym stanie (pomyśl o 

małych dzieciach, które majstrują przy nowe zadanie). Szacowana użyteczność (cap down and twisted, 

lift) degeneruje się do nagrody R (cap down and twisted, lift): 



 
 

 

Macierz Q jest aktualizowana, a ponieważ (ograniczenie w dół i przekręcenie, podniesienie) osiągnie 

stan docelowy, odcinek jest zakończony. Tworząc losowy spacer po przestrzeni (stanu, działania) 

{pchnij, obróć, zwolnij, popchnij i obróć, podnieś}, robot uczy się, że jeśli kiedykolwiek będzie w stanie 

nasadki w dół i skręconym, aby wybrać podnoszenie i jeśli jest w stanie nasadki opuszczonej powinien 

wybrać obrót. Kolejne odcinki będą tworzyć różne losowe spacery i ostatecznie pełna matryca Q 

zbiegnie się.  

Dyskusja Q-learning 

W powyższym przykładzie robot miał dobrze określone zmiany stanów, ale w rzeczywistości wszystkie 

stany i zmiany stanów mogą nie być znane, dopóki nie wystąpią. Wracając do przykładu miotacza 

rzucającego piłkę, system nie musi z góry wyraźnie wyrażać wszystkich stanów, ponieważ można je 

obliczyć na podstawie kinematyki w razie potrzeby, zasadniczo — chcesz mieć nogę w górze i rękę z 

powrotem? Cóż, jedyne fizyczne ruchy nogi to opuszczenie jej lub podniesienie jej wyżej. W takim 

przypadku algorytm Q-learning może dynamicznie budować tabelę przejść, gdy je napotka. Równanie 

jest najbardziej podstawowym algorytmem Q-learning, ale istnieje wiele bardziej wyrafinowanych 

wariantów. Niektóre warianty uwzględniają, że wstępne oszacowanie użyteczności może być 

optymistyczne i wymaga weryfikacji podczas kolejnych wizyt w tym stanie. Inne warianty wykorzystują 

stopę uczenia się α w połączeniu ze stopą dyskontową, aby nauka była bardziej stopniowa, tak aby 

robot nie zatrzymał się na pierwszej polityce, którą z powodzeniem uruchomi. 

Robotyka ewolucyjna i algorytmy genetyczne 

EWOLUCYJNA ROBOTYKA 

Robotyka ewolucyjna wykorzystuje procesy biomimetyczne do projektowania kształtu robota 

(morfologii), aby robot nauczył się nowych umiejętności motorycznych (takich jak chód), zadania lub 

przystosował się do bałaganu w środowisku. Chodzi o to, aby powielić ewolucję. Intuicyjnie ewolucja 

wydaje się być synonimem uczenia się, ponieważ agent poprawia swoje dopasowanie do świata. 

Istotną różnicą jest to, że uczenie się AI oznacza, w jaki sposób pojedynczy agent uczy się na podstawie 

własnych doświadczeń, a nie jak populacja agentów uczy się przez kilka wcieleń. Robotyka ewolucyjna 

zazwyczaj wykorzystuje algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe lub ich kombinację w celu 

rozwinięcia możliwości robota. Sztuczne sieci neuronowe zostały już omówione; algorytmy genetyczne 

zostaną opisane bardziej szczegółowo poniżej. W praktyce robotyka ewolucyjna jest zainteresowana 

jedynie powielaniem adaptacji genetycznej, a nie zrozumieniem ewolucji kultury i społeczeństwa 

agentów, co jest czasami określane mianem epigenetyki. 

ALGORYTMY GENETYCZNE 

Algorytmy genetyczne (GA) podążają za ewolucyjnym procesem selektywnego rozmnażania, losowej 

mutacji i rekombinacji genetycznej, aby spełnić funkcję przystosowania. Symbol funkcji przystosowania 

może być zgodny z nomenklaturą rozpoznawania wzorców h, ale może być również zapisany jako ϕ. 

GENOM 



 
 

Rysunek ilustruje ogólny proces wykorzystania GA do ewolucji łazika planetarnego, który mógłby 

poruszać się przez skalistą pustynię, aby dotrzeć do pojazdu powrotnego próbki.  

 

Jak pokazano na rysunku a, łazik ma dwa binarne czujniki celu, które widzą ponad skałami, więc jeśli 

pojazd powracający jest w zasięgu, łazik będzie mógł go zobaczyć. Łazik posiada osiem binarnych 

czujników przeszkód. Załóżmy, że łazik ma sterowanie poślizgowe i używa dekodera silnika, który 

destyluje dane wejściowe na trzy wyjścia binarne silnika. Genom łazika to wektor o rozmiarze 11 (8 

wejść, 3 wyjścia), a genom odzwierciedla politykę kontrolowania robota. Celem jest nauczenie się 

mapowania między wejściami i wyjściami. Zbiór wejść to 28 = 256 i jest 23 = 8 możliwych wyjść. Oznacza 

to, że istnieje 8256 = 10231 możliwych asocjacji przechwyconych przez wektor do przeszukania. Duży 

rozmiar przestrzeni wyszukiwania motywuje do korzystania z techniki, która losowo próbkuje 

przestrzeń wyszukiwania, zamiast stosowania metody wyszukiwania opartej na drzewie, gałęzi i 

ograniczeniu, takiej jak algorytm wyszukiwania A* . Proces zaczyna się od generacji łazików 

działających na dość podobnym polu skalnym i tym samym celu. Pokolenie składałoby się z populacji 

pojedynczych łazików, z których każdy miałby inny genom. Każdy genom ma inną konfigurację wektora. 

Różne konfiguracje każdego łazika odzwierciedlają różnorodność populacji. W tym przykładzie istnieje 

20 różnych konfiguracji łazików, tak więc populacja liczy 20 łazików, każdy z innym genomem, jak 

pokazano na rysunku b. Każdy pojedynczy łazik byłby umieszczany w losowym miejscu na polu skalnym 

i mógł poruszać się zgodnie ze swoim genomem, dopóki nie dotrze do celu, uderzy w przeszkodę lub 

skończy się czas. Każdy genom otrzymałby ocenę za swoje działanie za pomocą funkcji sprawności ϕ. 



 
 

Projektowanie odpowiedniej funkcji dopasowania jest podobne do projektowania funkcji 

heurystycznej dla algorytmu wyszukiwania (patrz rozdział 14), ponieważ dobra funkcja prowadzi do 

lepszego rozwiązania, ale nie ma równoważnego kryterium dopuszczalności. Ten przykład 

wykorzystuje funkcję fitness z Keymeul 

 

Ta funkcja dopasowania zwraca wartość skalarną między [0,1], gdzie 1 oznacza doskonały wynik dla 

dopasowania. ϕ daje 50% kredytu na to, jak blisko łazik zbliża się do celu w tym okresie 

 Distanceremaining  to odległość między miejscem zatrzymania się łazika a 

celem; wynosi 0, jeśli łazik dotrze do celu. Odległość środowiskowa jest arbitralną miarą całkowitego 

obszaru, który łazik musi przebyć. Nawet jeśli łazik nie dotrze do celu, otrzymuje wyższy wynik, im bliżej 

celu się zbliża, zanim zawiedzie. Pozostałe 50% wyniku jest oparte na liczbie wykonanych kroków, 

kroków liczbowych lub cykli w pętli kontrolera robota. Ten wynik jest również arbitralną miarą 

maksymalnej liczby kroków uznanych za rozsądne dla łazika. Numbersteps/ Stepsmaximum zbliża się do 1 

jako całości 1- Numbersteps/ Stepsmaximum zbliża się do 0, więc łazik, który robi mniej kroków, otrzyma 

wyższy wynik. Każdy pojedynczy łazik jest wielokrotnie testowany na polu skalnym. Można to zrobić, 

umieszczając pojedynczy łazik w losowym miejscu, pozwalając mu się poruszać, dopóki nie osiągnie 

celu lub skończy się czas, punktując go, a następnie przesuwając go w inne miejsce i kontynuując. 

załóżmy, że losowo wybrano 64 pozycje startowe. Pojedynczy łazik miałby zatem 64 próby, podczas 

gdy cała generacja 20 łazików miałaby 64 × 20 = 128 prób. Genom każdego łazika miałby ocenę 

sprawności dla każdej próby i średnią ocenę sprawności z 64 prób, jak pokazano na rycinie c. 

FUNKCJA CROSSOVER 

Po obliczeniu średnich wyników sprawności dla każdego z 20 łazików następnym krokiem jest 

zastosowanie selekcyjnego operatora genetycznego do obecnej populacji w celu stworzenia następnej 

generacji łazików poprzez rekombinację. Operator selekcji wybiera pary łazików, a następnie zamienia 

części ich wektorów za pomocą funkcji crossover. Jak pokazują strzałki na rysunku c, pary łazików są 

wybierane półlosowo, przy czym konfiguracje łazików o wyższej punktacji są sparowane częściej. 

Używając analogii z hodowlą zwierząt, łazik o wysokich wynikach trafia do stadniny. Algorytmy selekcji 

eliminują bardzo słabe wyniki, ale generalnie nie próbują eliminować wszystkich genomów o niskiej 

punktacji, ponieważ ich konfiguracje mogą mieć coś cennego, jeśli zostaną później połączone z inną 

konfiguracją lub jeśli łazik napotka inne środowisko; założenie to nazywa się „samolubną hipotezą 

DNA”. Po wybraniu par funkcja crossover określa, które geny należy zamienić na podstawie lokalizacji 

punktu crossover dla pary. Punkt przecięcia dla pary można wybrać losowo. Pokazują to pionowe linie 

na rycinie d. Można również zastosować operator genetyczny mutacji. Mutacja pomaga procesowi 

uwięzienia w lokalnym maksimum, w którym populacja może nie zmieniać się wystarczająco lub 

zmieniać się tylko w większych fragmentach utworzonych przez punkt przecięcia. Rysunek e pokazuje, 

że cztery łaziki miały mutacje. Po zastosowaniu selekcji, rekombinacji i mutacji powstaje nowa 

generacja genomów łazików. Proces może pozwolić na wzrost populacji lub wymusić kontrolę populacji 

i utrzymać każde pokolenie na 20 łazikach. Następna generacja genomów łazików przechodzi ten sam 

proces z tymi samymi 64 lokalizacjami początkowymi, stosuje operatory selekcji, rekombinacji i mutacji 

i tak dalej. W Kermuellen przydatny kontroler robota, który mógłby poruszać się po zaśmieconym 

obszarze, ewoluował w ciągu 20 pokoleń, chociaż ogólnie rzecz biorąc, heurystyka polega na tym, że 

do zaobserwowania zbieżności potrzeba 100 pokoleń. Powyższy przykład podkreśla dwa największe 

problemy związane z ewolucją: zajmuje dużo czasu i jest niepraktyczne w użyciu z fizycznymi robotami. 



 
 

Projektant musiałby zaplanować uruchomienie łazików 1000 × 128 = 12 800 razy. Łazik może zostać 

uszkodzony przez uderzenie w skałę, co jest problemem, jeśli projektant ma tylko jednego robota do 

testowania i programuje 20 różnych konfiguracji. Nieodpowiednia konfiguracja może zrujnować łazik i 

zatrzymać ewolucję. Nawet jeśli łazik jest odporny na uszkodzenia, może wybić skały z pozycji lub w 

inny sposób zmienić środowisko testowe, więc projektant musi nie tylko poświęcić czas na ustawienie 

następnej konfiguracji łazika, ale także zresetować pole. Jeśli skonfigurowanie robota i zresetowanie 

pola zajęłoby projektantowi pięć minut, to 12 800 prób zajęłoby 1066 godzin lub więcej niż 44 dni pracy 

bez przerwy, aby ukończyć ewolucję. Te dwa problemy wyjaśniają, dlaczego robotykę ewolucyjną 

prawie zawsze przeprowadza się w symulacji komputerowej. Należy jednak pamiętać z rozdziału 10, że 

odczyty czujników w złożonych środowiskach mogą być bardzo trudne do poprawnej symulacji. Zestaw 

łazików wyewoluowanych w symulacji może nie działać tak dobrze, jak oczekiwano w świecie 

fizycznym. Łazik mógł mieć ukryte luki w zabezpieczeniach, ponieważ symulacja nie uchwyciła jakiegoś 

dziwactwa lub rzadkiej interakcji wykrywania w świecie fizycznym. Na szczęście algorytmy genetyczne 

mają drugie, być może bardziej praktyczne zastosowanie w robotyce: można je również wykorzystać 

do stworzenia zestawu testowego stanów dla innego algorytmu. Na przykład, zamiast używać 

algorytmu genetycznego do generowania genomów w celu uzyskania zbieżności na kontrolerze 

spełniającym funkcję przystosowania h, algorytm generuje przypadki testowe, w których funkcja 

fitness rejestruje, jak różne lub trudne są dane wejściowe. Na przykład może istnieć 1000 kombinacji 

skał i wzgórz. Inną strategią jest użycie algorytmów genetycznych do wytworzenia stanów, które stają 

się danymi wejściowymi do innego algorytmu. Na przykład, biorąc pod uwagę tę kombinację odczytów 

czujnika, dostosuj sieć neuronową tak, aby generowała właściwą reakcję. 

Nauka i architektura 

Poprzednie sekcje opisały rodzaje uczenia się, ale nie opisały, gdzie algorytmy mogłyby znajdować się 

w architekturze robota. To, gdzie nauka przebiega w kanonicznej architekturze hybrydowej, jest często 

nieistotne, ponieważ większość uczenia się odbywa się w trybie offline, to znaczy w symulacji, a nie 

online, gdzie robot uczy się, przechodząc przez swoją rutynę. Nauka online może znajdować się w 

dowolnym miejscu w architekturze kanonicznej, ponieważ robot może uczyć się reakcji, funkcji 

deliberatywnych lub funkcji interaktywnych, lub też w jakiejś kombinacji. 

KRYTYK 

ELEMENT NAUKI 

ELEMENT WYDAJNY 

GENEROWANIE PROBLEMÓW 

Samo uczenie się online może mieć ogólną architekturę systemu, zgodnie z propozycją Toma Mitchella. 

Rysunek 8 przedstawia architekturę uczenia się w kategoriach czterech prymitywów robota: SENSE, 

PLAN, ACT i LEARN.  

 



 
 

Przepływ architektoniczny zaczyna się od wyczuwania przez robota świata i tworzenia percepcji. Ta 

percepcja może być używana samodzielnie lub do aktualizacji modelu świata, w tym przetwarzania 

podstaw symboli. Postrzegany lub zaktualizowany model świata, w tym to, co było znane a priori, 

zostaje wprowadzony do krytyka. Krytyk to oddany agent, który identyfikuje, co jest nie tak z obecnym 

stanem świata lub można go poprawić w stosunku do celów lub oczekiwań. Krytyka można traktować 

jako sygnał błędu, na przykład, że obiekt został nieprawidłowo sklasyfikowany lub że rzut miotaczem 

wylądował nisko i w lewo, ale krytyk może być bardziej wyrafinowany. Wyniki krytyka trafiają do 

elementu uczenia się, który zapewnia informację zwrotną. Element uczący lub algorytm, który 

faktycznie przeprowadza uczenie się, pobiera dane wejściowe i dostosowuje element wydajności, co 

może stwarzać nowe problemy. Element wydajności to element, który faktycznie wykorzystuje naukę. 

W Q-learningu elementem wydajności byłaby polityka. Element uczący się może potrzebować robota, 

aby przerwał to, co robi, aby stworzyć własną miniaturową symulację problemów lub eksploracji stanu. 

Na przykład robot może zatrzymać się, aby ćwiczyć nową umiejętność. W robotyce opartej na chmurze 

robot może uzyskać dostęp do Internetu, aby spróbować znaleźć inne przykłady obiektu i dowiedzieć 

się, jak został on oznaczony przez inne systemy. Ta eksploracja, zarówno w trybie online, jak i offline, 

byłaby możliwa dzięki komponentowi generowania problemów. Instancja LEARN może być reaktywna 

lub deliberatywna: nie ma scentralizowanego modułu „ucz się wszystkiego”. Różne rodzaje uczenia się 

są przydatne dla różnych funkcji robota, a każda instancja uczenia byłaby zaimplementowana zgodnie 

z tą samą ogólną architekturą. Architektura uczenia się nie wymaga, aby krytyk uważnie monitorował 

i rozważał rzeczywisty stan świata i porównywał go ze stanem idei świata. Reaktywny sygnał błędu, 

taki jak widziany przez Czyngisa uczącego się chodzenia po wejściu do przodu i bycia równym, jest 

krytykiem. Podobnie przed wznowieniem pracy robot nie musi generować nowych problemów, aby 

wypróbować to, czego właśnie się nauczył. 

Luki i możliwości 

Badanie przeprowadzone w 2012 r. przez Defense Science Board na temat autonomii systemów 

bezzałogowych dostarcza ważnych informacji na temat uczenia maszynowego i pozostałych luk w 

systemach autonomicznych. Najważniejsze to: 

* Uczenie maszynowe zostało zastosowane przede wszystkim w bezzałogowych pojazdach 

naziemnych, a w mniejszym stopniu w pojazdach latających i morskich. 

* Zastosowania były albo nieustrukturyzowanymi środowiskami statycznymi, takimi jak autonomiczna 

jazda przełajowa na pustyni, albo ustrukturyzowanymi, dynamicznie zmieniającymi się środowiskami, 

takimi jak autonomiczna jazda w mieście z innymi samochodami i pieszymi. Jednak niewiele aplikacji 

zostało opracowanych dla nieustrukturyzowanych i dynamicznych środowisk. 

* Najczęściej stosowanym rodzajem uczenia się na przykładzie w systemach bezzałogowych jest 

uczenie nadzorowane. Zniechęcającym do korzystania z uczenia nadzorowanego jest to, że 

konstruowanie zestawów treningowych wymaga znacznego ludzkiego wysiłku. 

* Nauka ze wzmocnieniem wymaga zbyt wielu prób, aby była praktyczna, ale proces można 

przyspieszyć poprzez uczenie się przez naśladownictwo, w którym człowiek wybiera kolejność stanów 

lub gdy człowiek udziela rad; w efekcie człowiek jest krytykiem. 

* Uczenie maszynowe jest zwykle używane do rozpoznawania obiektów lub zasad uczenia się, ale nie 

jest używane tak często do wykrywania anomalii i świadomości sytuacji lub uczenia się nowego 

terminu. Uznanie, że element środowiska jest inny lub że robot może wpaść w pułapkę, nie zostało 

rozwiązane i pozostaje trudnym problemem, z którym musi sobie poradzić uczenie maszynowe. 



 
 

Podsumowanie 

Uczenie się na przykładzie to tylko jeden rodzaj uczenia się, ale to ten, który z największym 

powodzeniem został zastosowany w robotyce. Jednym z głównych zastosowań uczących się obiektów 

lub terenu jest zwykle uczenie nadzorowane lub nienadzorowane, gdzie duża liczba przykładów 

szkoleniowych jest prezentowana robotowi w trybie offline. Tworzenie zestawu szkoleniowego może 

być trudne, ponieważ liczba przykładów i kolejność prezentacji mogą wpływać na naukę. Co gorsza, 

algorytm może przepełnić h tam, gdzie działa idealnie dla zestawu uczącego, ale generuje błędy przy 

nowych danych. Ważne jest, aby walidować naukę za pomocą nowych danych, a nie ponownie używać 

tych samych przykładów, które zostały użyte w szkoleniu. Innym zastosowaniem uczenia się na 

przykładach jest poznawanie działań lub zasad, które określają, jakie działania należy podjąć i kiedy. 

Zasady są zwykle tworzone za pomocą Q-learningu. Nauka „nowego terminu” jest niezwykle trudna, 

ponieważ większość algorytmów uczących przyjmuje jakieś a priori założenie dotyczące tego, czego się 

uczy; na przykład, że należy się nauczyć pięciu rodzajów owoców; które podważają prawdziwe uczenie 

się nowych terminów; na przykład, że na obrazach jest tak naprawdę sześć rodzajów owoców. Uczenie 

się można zastosować do dowolnego aspektu działania robota i nie ogranicza się do warstw 

rozważanych lub reaktywnych. Nauka online jest rzadka; normą jest uczenie się offline, czyli uczenie 

się w symulacji. Symulacja może być zbiorem przykładów treningowych podawanych sztucznej sieci 

neuronowej lub robot może być dedykowany do eksploracji przestrzeni stanów za pomocą Q-

learningu. Wdrażając nauczanie online, warto pomyśleć o uczeniu się jako składającym się z czterech 

elementów architektonicznych: krytyka, elementu uczenia się, generatora problemów i elementu 

wydajności. Wracając do pytań postawionych na wstępie, pierwsze pytanie brzmiało: Czym jest nauka? 

Jest to poprawa wydajności w przyszłych zadaniach po dokonaniu obserwacji świata. Rozdział zawierał 

odpowiedź Jakie są rodzaje uczenia się? zauważając, że istnieje wiele rodzajów uczenia się, ale uczenie 

się na przykładzie jest najczęstsze w przypadku robotów. Uczenie się przez przykład można podzielić 

na cztery główne typy: nienadzorowane, nadzorowane, wzmacniane i częściowo nadzorowane, chociaż 

częściowo nadzorowane uczenie się jest nadal nową subdziedziną i rzadko jest używane. W rozdziale 

omówiono również Dlaczego roboty nie korzystają cały czas z sieci neuronowych? Są jak mózg, 

prawda? Sztuczne sieci neuronowe są rzeczywiście podobne do mózgu, ale obecnie stanowią 

uproszczenie struktur neuronowych. Algorytmy często wymagają setek do tysięcy przykładów do 

celów szkoleniowych, a także pewnego sposobu określenia liczby ukrytych warstw, więc wdrożenie 

algorytmów może być trudne. SSN służą głównie do rozpoznawania lub klasyfikowania obiektów lub 

pojęć. W efekcie służą do uczenia się percepcji i ugruntowania symboli, a nie do uczenia się zasad czy 

sekwencji działań. Ostatnie pytanie brzmiało: dokąd prowadzi uczenie się w naszej architekturze 

operacyjnej? Ponieważ nie ma jednego elementu, którego należy się nauczyć, w architekturze nie ma 

jednego miejsca na „uczenie się”. Zamiast tego, różne moduły edukacyjne mogą mieć wystąpienia w 

warstwach reaktywnej, deliberatywnej i interaktywnej. 



Funkcjonalność interaktywna 

*  Wymień i opisz siedem wyzwań w projektowaniu systemów wielorobotowych.  

*  Wymień i opisz kluczowe aspekty zadania systemu wielorobotowego, które mają wpływ na wybór 

systemu wielorobotowego.  

*  Wymień i opisz elementy wymiaru koordynacji i wymiarów systemu, które należy wziąć pod uwagę 

podczas projektowania systemu wielorobotowego.  

*  Wymień pięć najczęściej występujących zespołów wielorobotowych w systemach wielorobotowych 

i podaj co najmniej dwa przykłady każdego z nich.  

*  Opisz różnice między komunikacją pośrednią a komunikacją bezpośrednią i podaj przykłady każdej z 

nich.  

*  Jeśli otrzymasz opis zamierzonego zadania, zbiór robotów i dozwolone interakcje między robotami, 

zaprojektuj system wieloagentowy i opisz system pod względem zadania, koordynacji i wymiarów 

systemu.  

*  Podaj przykłady systemów wielorobotowych, które tworzą zbiorowe roje lub celowo współpracują.  

* Zdefiniuj robotykę roju, rozproszone rozwiązywanie problemów, sieci czujników, roboty 

rekonfigurowalne, robotykę w chmurze, stygergię, zakłócanie zadań, protokół sieci kontraktowej i 

roboty sieciowe.  

* Wyjaśnij wpływ ignoranckiego współistnienia, świadomego współistnienia i inteligentnych typów 

współistnienia reguł społecznych na zachowanie nowych systemów wielorobotowych.  

SYSTEMY MULTIROBOTOWE 

Zbiory dwóch lub więcej robotów mobilnych współpracujących ze sobą są określane jako systemy 

wielorobotowe (MRS). W rozdziale omówiono często zadawane pytania dotyczące systemów 

wielorobotowych. Najbardziej podstawowe pytanie brzmi: do czego nadaje się wiele robotów? Innym 

często zadawanym pytaniem jest: Czy istnieją różne rodzaje wielu zespołów robotów - zespoły, które 

działają jak roje owadów i zespoły, które wykorzystują bardziej skomplikowaną inteligencję? W tym 

rozdziale omówimy różnice między zespołami wielorobotowymi pod względem zadań, koordynacji i 

wymiarów systemowych. Każda wzmianka o rojach prowadzi w końcu do: Czy kiedykolwiek możesz 

mieć za dużo robotów? Część wprowadza pojęcie interferencji zadań. Projektanci często zastanawiają 

się: Czym różni się programowanie wielu robotów od programowania pojedynczego robota? Część 

przeformułowuje to pytanie w kategoriach trzech warstw kanonicznej architektury operacyjnej. Część 

zaczyna się od wyliczenia możliwości lub korzyści oferowanych przez system wielorobotowy, ale także 

odnotowuje wyzwania związane z realizacją tych korzyści. Następnie część umieszcza systemy 

wielorobotowe w szerszym kontekście sztucznej inteligencji systemów wieloagentowych i 

rozproszonej sztucznej inteligencji. Mając już gotowe podstawy intelektualne, część skupia się na 

szczegółach projektowania systemu wielorobotowego. Najpierw mówi o dopasowaniu systemu 

wielorobotowego do zadania, a następnie wyjaśnia, jak zaprojektować koordynację i atrybuty 

systemowe poszczególnych platform. Zadania, koordynacja i możliwości systemu są spore, ale tu 

omówiono pięć najczęściej występujących MRS. Część zawiera następnie przegląd różnych strategii 

programowania zespołu, odnosząc się do warstw architektury operacyjnej wprowadzonych w Części 4. 

Kozdział kończy się podsumowaniem i przeglądem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a 

kończy listą otwartych zagadnień w AI dla systemów wielorobotowych. 



 

Cztery możliwości i siedem wyzwań 

Nowicjusze badający systemy wielorobotowe często nie doceniają możliwości lub wyzwań, ponieważ 

biorą pod uwagę tylko kolektywy przypominające owady lub próbują powielać wysokowydajne zespoły 

ludzkie. Zamiast rozważać tylko inspirację biologiczną, w tej sekcji próbujemy opisać zalety i wyzwania 

wszystkich typów zespołów wielorobotowych.  

Cztery zalety MRS 

ROBOTY ROBOTÓW 

Systemy Mulirobot są pożądane z co najmniej czterech powodów. Jednym z powodów MRS jest to, że 

wiele robotów może być tańszych lub szybszych niż jeden robot. Podobnie jak mrówki i inne owady, 

wiele tanich robotów współpracujących ze sobą może zastąpić jednego drogiego robota, czyniąc 

wieloagenty bardziej opłacalnymi. W przypadku odkrywców planet czy usuwania min lądowych, wiele 

tanich robotów powinno być w stanie szybciej pokryć większy obszar. Rzeczywiście, pojęcie roju 

robotów powszechnie odnosi się do dużej liczby robotów pracujących nad jednym zadaniem. Roboty 

roju często powielają mechanizmy wykorzystywane przez owady, ryby i ptaki do generowania 

inteligentnych wyłaniających się zachowań względnie nieinteligentnych osobników. Drugim powodem 

MRS jest to, że w przypadku niektórych zadań, które są zbyt złożone dla pojedynczego robota, 

złożoność można zmniejszyć dzięki robotom pracującym równolegle. Wracając do przykładu 

eksploracji planet, trudno wyobrazić sobie pojedynczego robota mapującego całą planetę. Ale 

mapowanie planety za pomocą wielu mniejszych robotów wydaje się bardziej wykonalne. Jednak 

roboty pracujące równolegle nie zawsze oznaczają, że są po prostu egzemplarzami tego samego robota 

wykonującego te same zachowania w innym miejscu. Zestaw robotów może przeszukiwać planetę, 

podczas gdy inny zestaw robotów zbudował bazę pod przyszłe ludzkie mieszkanie, jak opisano w fikcji 

w nagrodzonej książce Kim Stanley Robinson „Czerwony Mars”. Trzecim powodem, dla którego MRS 

są pożądane, jest niezawodność dzięki redundancji: jeśli jeden robot ulegnie awarii lub zostanie 

zniszczony, inne roboty mogą kontynuować i wykonać pracę, choć być może nie tak szybko i nie tak 

wydajnie. W słynnym raporcie technicznym zatytułowanym „Szybko, tanio i poza kontrolą” Rodney 

Brooks z MIT zaproponował, aby NASA wysłała na Marsa setki niedrogich, przypominających mrówki, 

reaktywnych robotów. Brooks twierdził po części, że posiadanie wielu robotów oznacza, że kilka 

robotów może zostać zniszczonych podczas transportu lub podczas lądowania bez rzeczywistego 

wpływu na powodzenie całej misji. Ten wniosek przypomina przykład z minami lądowymi: jeśli jeden 

tani robot w roju zostanie wysadzony w powietrze, rozminowanie może nadal trwać. Wreszcie, 

niektóre zadania są z natury rozdzielone i dlatego wymagają MRS. Drużyna sportowa składa się z 

rozproszonych pojedynczych agentów, którzy mają do odegrania specjalizacje lub role. Na przykład w 

piłce nożnej trudno wyobrazić sobie połączenie bramkarza, napastników i obrońców w jednego robota, 

ponieważ robot musiałby znajdować się w wielu miejscach jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że 

dana osoba może zmienić swoje zadanie lub rolę, aby przejąć inną pozycję, ponieważ ludzie oczekują 

od robotów takich samych zdolności adaptacyjnych. W wyścigach sztafetowych zadanie podzielone 

jest na role i czynności, które muszą wystąpić w sekwencji i muszą być wykonywane przez jednostki; 

tworzy to czasową współzależność między agentami. Podział odpowiedzialności między poszczególne 

roboty w systemie wielorobotowym jest ogólnie określany mianem przydzielania zadań.  

Siedem wyzwań w MRS 

Chociaż MRS oferują robotom nowe możliwości, stwarzają również nowe wyzwania w zakresie 

programowania inteligencji robotów, ponieważ interakcja obejmuje coś więcej niż tylko stworzenie 



jednego kompetentnego robota. Od lat 80. badacze, tacy jak Arkin Bond i Gasser, Brooks, Oliveira i in. 

oraz Parker, przytaczają następujące problemy z zespołami złożonymi z wielu agentów:  

1. Podstawowy projekt systemu jest trudniejszy. Projektant musi zdecydować, czy uczynić jednostkę 

bardziej inteligentną, czy bardziej inteligentną grupę. Projektant musi również rozpoznać cechy 

problemu, które sprawiają, że jest on odpowiedni dla wielu agentów.  

WYJĄTKOWE ZACHOWANIA SPOŁECZNE 

2. Wybór mechanizmów alokacji zadań jest trudny. Albo projektant wstępnie zaprogramuje, albo sami 

agenci dzielą zadania, generują plan MRS i wybierają członków, którym mają zostać przydzielone 

zadania. Rodzi to pytanie, jak wdrożyć alokacje jako zachowania, behawioralne mechanizmy 

koordynacji lub funkcje deliberacyjne. Poszczególni członkowie zespołów wieloagentowych są zwykle 

zaprogramowani z zachowaniem zgodnie z paradygmatem Reaktywnym lub Hybrydowym 

Deliberatywno-Reaktywnym. Przypomnijmy, że zgodnie z paradygmatem reaktywnym wiele zachowań 

działających jednocześnie w robocie prowadziło do pojawiającego się zachowania. Na przykład robot 

może reagować na zestaw przeszkód w sposób, który nie został wyraźnie zaprogramowany. Podobnie 

w przypadku wielu agentów, jednoczesne - ale niezależne - działania każdego robota prowadzą do 

wyłaniających się zachowań społecznych. Zachowanie grupowe może różnić się od zachowania 

indywidualnego, naśladując „dynamikę grupy” lub prawdopodobnie „psychologię tłumu”.  

3. Nie jest jasne, kiedy potrzebna jest komunikacja między agentami ani co powiedzieć. Chociaż 

zwierzęta mogą wyraźnie komunikować się, na przykład śpiew ptaków i sygnały, jak jeleń podnoszący 

ogon, by pokazać się na biało, wiele zwierząt gromadzi się w stadach lub w ławicach, utrzymując 

formację bez wyraźnej komunikacji. Kontrola formacji jest często dokonywana po prostu przez 

postrzeganie bliskości lub działań innych agentów; na przykład ryby szkolące się starają się trzymać 

jednakowo blisko ryb pływających po obu stronach. Jednak roboty i nowoczesna technologia 

telekomunikacyjna umożliwiają wszystkim agentom w zespole poznanie tego, co myślą inne roboty, 

choć kosztem obliczeniowym i sprzętowym. Jak wykorzystać tę niezrównaną zdolność komunikacji? Co 

się stanie, jeśli łącze telekomunikacyjne zepsuje się? Telefony komórkowe nie są w 100% niezawodne, 

mimo że konsumenci wywierają ogromną presję na telefony komórkowe. Istnieje wiele zachęt 

ekonomicznych do komunikacji robota, więc można bezpiecznie założyć, że komunikacja robota nie 

będzie całkowicie niezawodna. Czy istnieje język dla wielu agentów, który może wyabstrahować ważne 

informacje i zminimalizować wyraźną komunikację?  

4. „Właściwy” poziom indywidualności i autonomii zwykle nie jest oczywisty w dziedzinie problemowej. 

Główną decyzją projektową jest określenie, kto będzie odpowiedzialny, na przykład kierownik 

centralny, przywództwo rozproszone lub brak przywództwa. Agenci o wysokim stopniu indywidualnej 

autonomii mogą powodować większą ingerencję w cele grupy, nawet do tego stopnia, że wydają się 

„autystyczni”. Ale agenci z większą autonomią mogą lepiej radzić sobie z otwartym światem.  

ZAKŁÓCENIE ZADANIA 

5. Istnieje możliwość zakłócenia zadania: efekt „zbyt wielu kucharzy psuje bulion”. Posiadanie większej 

liczby robotów pracujących nad zadaniem lub w zespole zwiększa prawdopodobieństwo, że 

poszczególne roboty mogą niechcący kolidować ze sobą, obniżając w ten sposób ogólną 

produktywność.  

6. Monitorowanie MRS jest trudne, co utrudnia zespołowi rozpoznanie, kiedy on lub jego członkowie 

są nieproduktywni. Jednym z rozwiązań problemu „zbyt wielu kucharzy psuje bulion” jest próba tak 

skonstruowania zespołu, aby nie dochodziło do zakłóceń. Jednym z przykładów takiej inżynierii jest 



posiadanie jednego scentralizowanego sterownika. Ale może to nie być możliwe dla każdego rodzaju 

zespołu. Istnieje również ryzyko utraty lub zniszczenia komunikacji ze scentralizowanym kontrolerem. 

Aby się bronić, zespół powinien być w stanie sam siebie monitorować, aby upewnić się, że jest 

produktywny. To z kolei wraca do kwestii komunikacji.  

7. Trudniej jest stworzyć poprawne projekty zachowań i testy, które radzą sobie z niedeterminizmem 

behawioralnym. Poważnym wyzwaniem w projektowaniu MRS jest brak narzędzi do przewidywania i 

weryfikacji zachowań społecznych. 

Systemy wielorobotowe i sztuczna inteligencja 

Sukces systemów wielorobotowych w dużej mierze zależy od badań nad sztuczną inteligencją. MRS 

może wykorzystywać reprezentacje wiedzy, uczenie się, wnioskowanie, wyszukiwanie, planowanie i 

rozwiązywanie problemów oraz wizję komputerową. Ale co ważniejsze, badacze sztucznej inteligencji 

ogólnie postrzegają MRS jako podzbiór kluczowego obszaru rozproszonej sztucznej inteligencji (DAI). 

Rysunek przedstawia związek MRS i powiązanych badań z rozproszoną sztuczną inteligencją. 

 

 

ROZPROSZONE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

SYSTEMY MULTIAGENTOWE 

Powyższy rysunek pokazuje ,że systemy wielorobotowe są specjalizacją rozproszonych badań nad 

sztuczną inteligencją. Rozproszona sztuczna inteligencja zazwyczaj koncentruje się na rozwiązywaniu 

problemów lub osiąganiu celów poprzez strategie „dziel i rządź”. Za Stone i Veloso, 200 rozproszonych 

prac nad sztuczną inteligencją można podzielić na badania, które koncentrują się na rozproszonym 

rozwiązywaniu problemów lub systemach wieloagentowych. Rozproszone rozwiązywanie problemów 

próbuje określić najlepszy sposób rozłożenia zadania lub zsyntetyzować rozwiązanie z rozwiązań 

wniesionych przez wielu agentów. Badanie systemów wieloagentowych polega na podejmowaniu 



decyzji, jak podzielić zadania lub odpowiedzialności między agentów, w szczególności określenie, 

któremu agentowi należy przypisać jakie zadanie i jak agenci współpracują. Rozproszone 

rozwiązywanie problemów można przeprowadzić na jednym komputerze za pomocą agentów 

oprogramowania. System wieloagentowy może wykorzystywać rozproszone algorytmy rozwiązywania 

problemów, które byłyby przydzielane agentom oprogramowania na różnych komputerach lub 

robotach. Badanie systemów wieloagentowych jest niezależne od tego, czy agent jest agentem 

oprogramowania, agentem znajdującym się fizycznie, czy też człowiekiem. Ponieważ istnieją różnice 

między agentami znajdującymi się w sieci i tymi, które działają w świecie fizycznym, rysunek pokazuje, 

że badania nad systemami wieloagentowymi są dalej podzielone, z badaniami nad agentami robotami 

zwanymi systemami wielorobotowymi (MRS). Nawet obszar systemów wielorobotowych jest zbyt duży 

i można go dalej podzielić na dwa główne obozy: zbiorowe roje i celowo współpracujące. Jednak, jak 

zobaczymy w tym rozdziale, istnieją inne możliwe warianty systemów wielorobotowych w oparciu o 

styl koordynacji i fizyczną implementację systemu. Istnieją trzy obszary związane z systemami 

wielorobotowymi, które niekoniecznie pojawiają się w książce lub konferencji na temat MRS 

SIECI CZUJNIKÓW 

* Sieci czujników to duża liczba czujników, które często obracają/pochylają, powiększają lub fizycznie 

poruszają się i zmieniają położenie w celu wykonania wspólnej czynności. Sieci czujników są czasami 

uważane za MRS, jeśli czujniki są robotami mobilnymi; albo roboty działają jako czujniki, albo roboty 

umieszczają czujniki w żądanych miejscach. Jednak sieci czujników mogą nie być znalezione w 

literaturze na temat MRS, ponieważ trudne problemy w sieciach czujników są związane z 

rozumowaniem przestrzennym potrzebnym do utrzymania zasięgu czujnika na pożądanym obszarze, a 

nie z ogólną inteligencją potrzebną do koordynowania systemu. Na przykład sieć czujników może 

wymagać dynamicznej adaptacji, ponieważ węzeł lub robot może z czasem ulec uszkodzeniu lub zostać 

zasłonięty przez jakiś obiekt poruszający się przed czujnikiem ponieważ robot śledzi poruszający się 

obiekt.  

REKONFIGUROWALNE ROBOTY 

* Roboty rekonfigurowalne składają się z wielu modułów, z których każdy może być traktowany jako 

niezależny robot, który można połączyć w celu stworzenia alternatywnej wersji robota. Roboty 

rekonfigurowalne są podobne do robotów z serialu telewizyjnego i filmowego Transformers. Jeden z 

pierwszych takich systemów nazywał się CEBOT od „systemu robota komórkowego” i składał się z 

małych identycznych robotów, które łączyły się, tworząc użytecznego robota. Niektóre roboty, takie 

jak CONRO, przypominają Transformers, ponieważ robot zmienia swoje moduły z długiego węża w 

konfigurację pająka, aby lepiej poruszać się po otoczeniu. Inne roboty wyglądają bardziej jak siatka 

bloków, która zmienia kształt, aby wyrosnąć część, taka jak antena, która dostosowuje się do 

środowiska bezprzewodowego. Inne roboty wyglądają jak płaskie arkusze wielkości netbooka, które 

mogą się składać i rozkładać jak białko. Roboty rekonfigurowalne są podobne do MRS pod tym 

względem, że istnieje wiele modułów, które muszą ze sobą współpracować. Jednak w praktyce 

wyzwania algorytmiczne mają tendencję do ograniczania adaptacji.  

ROBOTY W SIECI 

ROBOTYKA W CHMURZE 

* Roboty sieciowe lub robotyka w chmurze skupiają się na tym, jak sieci komunikacyjne mogą zapewnić 

funkcjonalność pojedynczego robota. Wyzwania dla tych systemów to tworzenie i utrzymywanie sieci 

oraz umożliwienie robotowi dostępu do sieci w celu uzyskania zasobów lub danych od innych robotów 

w celu realizacji swojej misji. Na przykład sieć czujników może mieć tak wiele węzłów i tak duże ilości 



informacji, że ma duży potencjał do przeciążenia komunikacji; dlatego ważne jest posiadanie 

wydajnych algorytmów routingu i przepustowości. 

Projektowanie MRS do zadań 

ZADANIE SYSTEMU MULTIROBOT 

Odnosząc się do nadrzędnego pytania w tej części, jak zaprojektować system wielorobotowy, warto 

powrócić do koncepcji niszy ekologicznej. Przypomnij sobie z części 6, że ekologiczne podejście do 

projektowania określa niszę, w której robot będzie pracował. Nisza jest definiowana jako zadanie 

robota, jego otoczenie i jego możliwości jako agenta. Ta sekcja koncentruje się na metodach 

definiowania zadania w sposób, który pomaga wyjaśnić wymagania projektowe. Balch opisuje zadanie 

systemu wieloagentowego, które sprowadza się do zadania systemu wielorobotowego, w kategoriach 

czterech osi: oczekiwania co do czasu potrzebnego na wykonanie zadania, przedmiot działania, 

ograniczenia ruchu i wszelkie niejawne lub wyraźne zależności między robotami podczas wykonywania 

zadania.  

Oczekiwania czasowe dotyczące zadania 

Jedną z zalet systemu MRS jest to, że może być szybszy; dlatego warto zastanowić się, ile czasu zajmie 

robotom wykonanie zadania. Te oczekiwania można podzielić na cztery kategorie:  

* Stały czas: zadanie, w którym MRS powinna zrobić jak najwięcej w pracy przed upływem terminu.  

* Minimalny czas: zadanie, w którym MRS powinien wykonać pracę tak szybko, jak to możliwe.  

* Nieograniczony czas: MRS nie jest ograniczony czasem i może zająć tyle czasu, ile potrzebuje do 

wykonania dobrej pracy.  

* Synchronizacja: członkowie MRS muszą zsynchronizować swoje przybycie w to samo miejsce w 

wyznaczonym czasie lub wykonać wspólne zadanie, takie jak pchanie pudełek.  

Aby zobaczyć, jak czas wpływa na projekt MRS, rozważ zadanie „Zwołaj konferencję” w programie 

Robots Alive! odcinek Scientific American Frontiers. W tej konkurencji robot musiał przeszukać 

budynek biurowy, aby znaleźć pustą salę konferencyjną, a następnie udać się do każdej osoby, która 

musiała być na spotkaniu i dać im znać, kiedy i gdzie odbyło się spotkanie. Zwycięzcą został robot, który 

najszybciej znalazł pustą salę konferencyjną, a następnie poprawnie oszacował, ile czasu zajmie 

znalezienie wszystkich uczestników. Zespół z SRI International wykorzystał wiele robotów do 

wykonania zadania. Zadanie było zadaniem o minimalnym czasie, ponieważ głównym wynikiem była 

szybkość wykonania zadania. Zadanie można uznać za zadanie synchronizacji, ponieważ roboty dzieliły 

się swoimi informacjami o tym, gdzie znajdowała się pusta sala konferencyjna, ale roboty nie były 

ciasno połączone. Projekt SRI koncentrował się na zaprogramowaniu każdego robota tak, aby jak 

najszybciej mógł wykonać swoją część zadania, tak aby całość zadania została wykonana w jak 

najkrótszym czasie. Innym przykładem tego, jak czas wpływa na projekt MRS, jest humanitarne 

rozminowywanie, podczas którego grupa robotów przeszukuje teren w poszukiwaniu min lądowych. 

W tym przypadku ograniczenie czasowe jest nieograniczone. Celem jest, aby roboty były dokładne, bez 

względu na to, ile czasu to zajmie, ponieważ przegapienie miny może kosztować ludzi życie.  

Przedmiot działania 

Drugi wpływ zadania na projekt MRS jest przedmiotem działania. Istnieją dwa możliwe przedmioty 

działania dla MRS. Jednym z podmiotów działania jest obiekt (oparty na obiekcie), taki jak roboty 

grające w piłkę nożną w RoboCup, gdzie przedmiotem jest piłka. Drugim przedmiotem działania jest 



sam robot (bazujący na robotach), np. zadanie mapowania, w którym roboty muszą lokalizować i 

mapować świat. W piłce nożnej przedmiotem zadania jest piłka. Roboty kierują swoimi ruchami 

względem piłki. Ruchy robota względem przeszkód i siebie nawzajem są drugorzędne w stosunku do 

większego celu, jakim jest poruszanie piłką. W mapowaniu opartym na współpracy zadanie dotyczy 

lokalizacji robotów. Jeśli roboty nie wiedzą, gdzie się znajdują i nie mogą śledzić swoich ruchów 

względem siebie, nie mogą zszyć mapy razem lub upewnij się, że nie powielają obszaru pokrycia. Aby 

zobaczyć, jak przedmiot działania wpływa na projekt MRS, wróć do zadania „Zwołaj konferencję”. 

Zadanie opiera się na robotach, ponieważ konkurencja jest zasadniczo zadaniem mapowania. Roboty 

muszą wiedzieć, gdzie mają wykonać zadanie. Ich działania nie opierają się na obiektach, chociaż celem 

jest znalezienie sali konferencyjnej, a następnie zlokalizowanie profesorów. Ich działania są zależne od 

tego, gdzie były i gdzie były inne roboty. Humanitarne rozminowywanie jest również zwykle oparte na 

robotach. Celem większości wdrożeń jest pokrycie obszaru, więc wyzwaniem jest określenie, w jaki 

sposób roboty powinny się poruszać i jakie obszary powinny obejmować. Kolektyw może zachowywać 

się jak stado owiec poruszających się losowo, co jest jedną ze strategii pokrywania obszaru. 

Ruch 

Pożądany ruch do wykonania zadania to trzecia kategoria projektowania MRS. Ruch można podzielić 

na cztery kategorie:  

Zasięg: kolektyw rozciąga się, aby objąć jak największy obszar,  

Konwergentny: kolektyw w końcu zbiegnie się lub spotka w miejscu lub obiekcie 

Przejdź do: członkowie kolektywu mogą zaczynać w różnych miejscach, ale wszyscy przenoszą się do 

jednego punktu i 

Ruch podczas : ruch zbiorowy z zachowaniem ograniczenia pozycyjnego, którym jest zwykle określona 

formacja, taka jak poruszanie się po linii, kolumnie, rombie lub klinie.  

W konkursie „Call a Conference” poruszeniem zadania był zasięg, ponieważ konkurs starał się 

przeszukać teren biurowca, aby jak najszybciej znaleźć pustą salę konferencyjną. Humanitarne 

rozminowywanie prawdopodobnie byłoby również rodzajem ruchu, chociaż wdrożenie, w którym 

roboty poruszały się w linii przez pole, należałoby do kategorii ruchu podczas.  

Zależność 

Czwartą osią systemu wielorobotowego jest zależność między członkami kolektywu. Członkowie mogą 

być niezależni; roboty nie muszą ze sobą współpracować i nie muszą być świadome siebie nawzajem. 

Mogą być zależne, gdy do wykonania zadania potrzebnych jest wiele robotów, jak na przykład pchanie 

pudełek, gdy jeden robot nie może tego zrobić sam, lub roboty muszą być świadome siebie nawzajem, 

na przykład, gdy potrzebne są dwa roboty do przenoszenia ciężkiego przedmiotu. Elementy 

członkowskie mogą być również współzależne, gdy istnieje zależność cykliczna, taka jak operacja 

uzupełniania zapasów, w której główny robot wykonuje zadanie, ale potrzebuje innego robota, aby 

dostarczyć paliwo z bazy macierzystej. Główny robot nie może wykonać swojego zadania, dopóki robot 

uzupełniający nie dostarczy paliwa. Robot uzupełniający nie może wrócić do bazy domowej, dopóki nie 

uzupełni podstawowego robota. Tak więc pomimo tego, że oba roboty mają różne zadania, jeden robot 

nie może wykonać swojego zadania, dopóki drugi robot nie wykona swojego. Są więc współzależne. 

Zależność może być elastyczna i opierać się na tym, jak projektant konceptualizuje zadanie. Zadanie w 

konkursie „Call a Conference” było wyraźnie zależne, ponieważ roboty podzieliły między siebie 

zadanie. Jednak humanitarne zadanie rozminowania nie wymaga szczególnego rodzaju zależności. Jeśli 

projektant chce, aby roboty wędrowały i pokrywały teren losowo jak owce, członkowie byliby 



niezależni. Jeśli projektant chciał, aby roboty zamiatały teren w linii, to zadanie wymagałoby od 

robotów zależności.  

Wymiar koordynacyjny projektu MRS 

Zadanie, wraz ze środowiskiem i możliwościami robotów, ustanawia niszę ekologiczną, ale nie pomaga 

automatycznie w ustaleniu, w jaki sposób roboty mogą ze sobą współdziałać. Farinelli, Iocchi i Nardi75 

konceptualizują taką interakcję w dwóch wymiarach: koordynacji i systemów.  

WYMIAR KOORDYNACJI 

Wymiar koordynacji obejmuje decyzje projektowe, które wpływają na interakcje członków zespołu; 

zasadniczo dotyczy tego, co sprawia, że kolektyw jest MRS, a nie tylko grupą robotów, które akurat są 

ze sobą kolokowane. Farinelli, Iocchi i Nardi identyfikują cztery elementy wymiaru koordynacji, które 

należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu MRS:  

* Współpraca. MRS może współpracować lub konkurować w celu wykonania zadania. Współpracujące 

ze sobą MRS to systemy, w których roboty wyraźnie współpracują ze sobą, aby wykonać globalne 

zadanie, takie jak podnoszenie przedmiotu. MRS, które konkurują, obejmują roboty, które konkurują 

o wykonanie zadania, a robot, który zrobi to pierwszy, wygrywa. Konkurencyjne MRS są często 

używane do zadań wyszukiwania lub wyszukiwania żerowania.  

* Wiedza, umiejętności. Poszczególne roboty mogą być świadome lub nieświadome obecności innych 

robotów w MRS. Na przykład robot może szukać przedmiotu. Kiedy roboty wyraźnie dzielą pracę i 

rozmawiają ze sobą (tj. współpracują), są świadome. Kiedy wiele jednomyślnych robotów niezależnie 

postanawia wykonać to samo zadanie (tj. konkurować), mogą być nieświadome lub świadome. 

Zazwyczaj konkurencyjne roboty traktują inne roboty nie inaczej niż inne poruszające się obiekty; jest 

to wyraźny przykład nieświadomej koordynacji. Jeśli robot jest w stanie rozpoznać inne roboty i 

zmienia sposób, w jaki wykonuje swoje zadanie, w oparciu o to, co robią inne roboty, na przykład ptak 

dostosowujący swoją pozycję w stadzie lecącym w układzie V, jest tego świadomy. Roboty mogą 

wykazywać świadomą kategorię koordynacji, nawet jeśli nie komunikują się, nie dzielą informacji ani 

nie współpracują.  

* Koordynacja. Koordynacja może być albo słaba, co oznacza domyślną koordynację, albo silna, gdy 

mechanizm koordynacji jest wyraźny. Ławica ryb jest słabo skoordynowana, ponieważ ryby nie są 

przypisywane do pływania obok określonego zestawu ryb, tylko do pływania w pobliżu innych ryb.  

* Organizacja. Organizacja to algorytmiczne podejście do kontroli. Jednym z typów organizacji jest 

zaprojektowanie MRS tak, aby był silnie scentralizowany, gdzie jeden komputer kontroluje wszystkich 

członków.  

Droidy bojowe B1 w Star Wars: The Phantom Menace były silnie scentralizowane, dzięki czemu Anakin 

Skywalker był w stanie wyłączyć wszystkie roboty, niszcząc statek kontrolny Federacji na orbicie wokół 

planety Naboo. Odwrotna sytuacja występuje tam, gdzie nie ma jednego kontrolera komputerowego, 

każdy członek MRS pracuje samodzielnie lub negocjuje z innymi i pojawia się ogólne zachowanie MRS. 

Rozproszona organizacja jest powszechna u zwierząt, a zwłaszcza u owadów. Trzeci typ organizacji jest 

słabo scentralizowany, co wiąże się z pewnymi aspektami zarówno silnie scentralizowanej, jak i 

rozproszonej organizacji. Przykładem jest scentralizowany kontroler przydzielający zadania grupom, a 

następnie pozwalający członkom na samodzielną pracę.  

Wymiary systemów w projekcie 

WYMIAR SYSTEMU 



Wymiar koordynacji próbuje uchwycić strategiczne cechy związane ze sposobem, w jaki roboty działają 

jako MRS. Wymiar systemowy izoluje cechy fizyczne zespołu, które umożliwiają osiągnięcie pożądanej 

koordynacji. Farinelli, Iocchi i Nardi zidentyfikowali cztery typy cech fizycznych: komunikacja, skład 

zespołu , wielkość zespołu i architektura systemu. W tej sekcji zostaną opisane pierwsze trzy typy, 

podczas gdy architektura systemu zostanie omówiona w osobnej sekcji.  

Komunikacja 

KOMUNIKACJA POŚREDNIA 

KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA 

Fizyczną cechą, która może mieć największy wpływ na projekt MRS, jest komunikacja. Komunikacja 

odnosi się zarówno do treści przekazu, czyli tego, co jest powiedziane, jak i sposobu komunikowania 

się, czyli tego, jak jest powiedziane. Treść jest różna, dlatego w tej podsekcji omówione zostaną tylko 

metody komunikacji MRS. Komunikacja może być postrzegana jako spektrum obejmujące sygnały 

pośrednie lub komunikację pośrednią, aż po bezpośrednią komunikację przypominającą konwersację. 

Metoda komunikacji opiera się na sposobie przesyłania wiadomości, który w robotyce odbywa się 

zazwyczaj przez sieć bezprzewodową, co z kolei prowadzi do obaw o zasięg i topologię komunikacji. 

Spektrum metod różni się w zależności od tego, którzy agenci mogą odbierać przekaz.  

STYGMERGIA 

* Stygmeryczny. Stigmergia to termin używany w biologii, aby opisać, w jaki sposób owady, takie jak 

mrówki, mogą komunikować się przez to, co pozostawiły w środowisku. Na przykład mrówki 

pozostawiające ślady feromonów są stygmeryczne. W stygmeryzacji agenci nie postrzegają się 

nawzajem, ale raczej wykrywają skutki swoich działań. Na przykład turysta łamie gałązki, aby zostawić 

ślady trasy, którymi mogą podążać inni wędrowcy. Każdy gatunek może napotkać wskazówki 

pozostawione przez inny gatunek, ale wskazówki i ich znaczenie są zazwyczaj interpretowane tylko 

przez innych przedstawicieli tego samego gatunku.  

* Pasywna komunikacja. Komunikacja pasywna oznacza, że jeden agent przekazuje lub rozsyła 

wiadomość do wszystkich w nadziei dotarcia do innych członków swojego gatunku. Na przykład ptaki 

śpiewają, informując o obecności niebezpieczeństwa, lokalizacji pożywienia i zachęcając partnerów. 

Ptaki i inne zwierzęta mogą komunikować gotowość do reprodukcji poprzez upierzenie, kolor skóry lub 

obrzęk krocza. Wszystkie te wyrażenia są aktywne, ponieważ wymagają energii, ale są pasywne, 

ponieważ metoda jest pasywna w dotarciu do zamierzonego odbiorcy. Ptak nie wie, czy inny ptak 

usłyszy jego śpiew. Stygmerię można uznać za szczególny przypadek biernej komunikacji, w której 

nadawana wiadomość trwa, a nie zanika, gdy kończy się śpiew ptaków.  

* Celowa wyraźna komunikacja. Celowa komunikacja jawna ma miejsce, gdy jeden agent komunikuje 

się bezpośrednio z określonym agentem za pomocą języka formalnego. Pies może warczeć na intruza, 

co jest w pewnym sensie celowe i wyraźne, ale intruz musi wywnioskować, że pies ma zamiar 

zaatakować; dlatego komunikacja jest niejawna. Ludzki strażnik mówiący „Zatrzymaj się i podnieś ręce 

do góry!” innej osobie jest wyraźną komunikacją określonej intencji.  

W sztucznej inteligencji istnieje heurystyka, zgodnie z którą niewielka komunikacja między agentami 

może znacznie zwiększyć wydajność, ale zbyt duża komunikacja może spowolnić działanie lub 

spowodować jej kruchość. Rzeczywiście, kognitywiści wykazali, że im wyższa wydajność zespołu ludzi, 

tym mniej jego członkowie polegają na celowej, wyraźnej komunikacji. Gracze w topowej drużynie 

sportowej mogą po prostu spojrzeć na siebie, aby wiedzieć, jaki jest efekt gry i czy ktoś jest gotowy na 

podanie. Krzycząc „Jesteś gotowy?” jest znacznie wolniejszy niż patrzenie i obserwowanie, że drugi 



gracz jest na pozycji i jest gotowy do przyjęcia piłki. Jeśli jest zbyt dużo gadania, gracze mogą się 

rozpraszać i popełniać błędy. Dudek opisuje dwa praktyczne problemy w komunikacji między 

członkami w systemie wielorobotowym:  

* Zasięg komunikacji. Ogólnie rzecz biorąc, projektant musi zastanowić się, jak daleko od siebie są 

agenci. Czy mogą się widzieć lub słyszeć, aby móc korzystać z pasywnych metod komunikacji? Jeśli 

istnieje sieć bezprzewodowa, na jakich odległościach może zapewnić niezawodną komunikację 

wspierającą i jakie jest środowisko? Sieci bezprzewodowe mają limity transmisji, które częściowo 

zależą od odległości, a łączność wewnątrz struktur jest nieprzewidywalna.  

* Topologia komunikacji. Czy system korzysta z mobilnej sieci ad hoc? Czy wybór mechanizmu 

komunikacji ogranicza jego możliwość nadawania lub komunikowania się bezpośrednio z innym 

członkiem MRS? Zły wybór topologii sieci wykorzystującej scentralizowany serwer komunikacyjny 

nakłada ograniczenia systemu scentralizowanego na system, który miał być systemem rozproszonym. 

Skład MRS 

JEDNORODNY MRS 

HETEROGENICZNY MRS 

MRS składają się albo z identycznych członków, które są jednorodnymi MRS, albo z nieidentycznych 

członków, które są heterogenicznymi MRS. Jednorodne zespoły są wyraźnie identyczne; to znaczy mają 

taką samą morfologię lub wygląd fizyczny. Przykładami jednorodnej MRS są dwa roboty w „Call a 

Conference” oraz grupy owczopodobnych robotów do rozminowywania. Przykładami 

heterogenicznego MRS są robot UGV z asystentem zaopatrzenia oraz zespoły UAV-UGV. Powszechnym 

błędem jest przekonanie, że jeśli grupa robotów ma identyczny sprzęt, to grupa jest jednorodną MRS. 

Jednak jednorodność oznacza, że członkowie mają identyczne oprogramowanie i sprzęt. Duża liczba 

identycznych robotów jest często nazywana rojem, co oznacza, że wszystkie roboty mają również 

identyczne oprogramowanie. W piłce nożnej RoboCup roboty mogą mieć tę samą morfologię, ale 

bramkarz może używać znacząco innego oprogramowania. Zatem ta konkretna MRS byłaby 

niejednorodna. Gdyby jednak każdy robot został zaprogramowany za pomocą identycznego 

oprogramowania, które zawierałoby wszystkie role, np. bramkarza, napastnika, obrońcy itd., MRS 

byłby jednorodny. Członkowie zespołu mają identyczny sprzęt i oprogramowanie, tylko różne części 

oprogramowania są tworzone dla poszczególnych robotów. Subtelnym wyzwaniem dla jednorodnej 

MRS jest to, że zużycie członków z biegiem czasu prowadzi do niejednorodności. MRS może 

początkowo być jednorodny, ale fizyczna degradacja lub awarie sprzętu i czujników mogą 

spowodować, że niektóre elementy będą wolniejsze lub niezdolne do wykonywania pewnych 

czynności. Na szczęście zanik możliwości pojedynczego członka zespołu nie stanowi problemu dla 

niektórych MRS i aplikacji. Na przykład, niektórzy członkowie roju mogą zacząć pracować wolniej lub 

całkowicie zawieść, ale jedną z korzyści roju jest to, że inni członkowie zwiększają swoje wysiłki, aby 

zastąpić zawodnego członka. W przypadku drużyny piłkarskiej inni członkowie mogą być zmuszeni do 

dynamicznej zmiany swoich ról, aby zrekompensować porażkę kolegę z drużyny. Zwróć uwagę, że 

zmiana ról wymaga większego wyrafinowania w monitorowaniu wykonania i przydzielaniu ról niż w 

przypadku owadów. Heterogeniczne zespoły robotów są ogólnie uważane za roboty o różnej 

morfologii sprzętu i oprogramowania. Powszechnym heterogenicznym układem zespołowym jest 

posiadanie jednego członka zespołu z droższym i bardziej wydajnym przetwarzaniem komputerowym. 

Robot ten służy jako lider zespołu i może kierować innymi, mniej inteligentnymi robotami lub może 

być używany w szczególnych sytuacjach. Niebezpieczeństwo polega na tym, że specjalistyczny robot 

ulegnie awarii lub zostanie zniszczony, uniemożliwiając wykonanie misji zespołowej. 



Robot torbaczowy 

Rodzajem heterogenicznego zespołu, który staje się popularny wśród oddziałów bombowych, jest 

zespół robotów torbaczy, w których robot-matka niesie mniejszego robota-córkę, podobnie jak matka 

kangura i jej joey. Gdy robot-matka potrzebuje węzła wzmacniaka lub pomocnego drugorzędnego 

punktu widzenia, wdrażany jest robot-córka. Robot-matka może również pełnić funkcję trenera dla 

córki. Już w 1997 roku naukowcy badali kombinacje UAV i UGV. Na przykład Uniwersytet Południowej 

Kalifornii zademonstrował UGV przeszukujący obszar w oparciu o informacje zwrotne z UAV. Ta 

kombinacja pozwala na pełny obraz konkretnego miejsca lub wydarzenia. 

Wielkość drużyny 

Wielkość zespołu dzieli się na cztery kategorie. 

* Sam, zwyrodnieniowy przypadek systemu wielorobotowego, 

* Para, minimum dla tego, co większość ludzi uważa za system wielorobotowy, 

* Ograniczona, gdy liczba robotów n jest mniejsza niż rozmiar zadania lub środowiska, oraz 

* Nieskończony, gdzie n jest większe niż rozmiar zadania lub środowiska. 

Ograniczone i nieskończone rozmiary zespołów to bardziej interesujące kategorie. Ograniczony zespół 

nie ma wystarczającej liczby członków, aby wykonać zadanie jako jedna grupa lub w jednej 

jednoczesnej akcji. Na przykład firma przeprowadzkowa nie zapewnia gospodarstwu domowemu 

jednej osoby na skrzynię, zamiast tego wysyła ograniczoną liczbę osób, które wykonują wiele podróży, 

przenosząc skrzynie z domu do furgonetki. Nieskończony zespół ma wystarczająco dużo członków, 

prawdopodobnie zbyt wielu, aby skutecznie koordynować. Na przykład podwojenie liczby robotów 

dozwolonych na boisku do piłki nożnej nie gwarantuje podwojenia wyniku; dodatkowe roboty zajmują 

miejsce, stają się przeszkodami, zmieniają strukturę zabaw i zwiększają obliczenia algorytmów 

planowania. Zespoły o nieskończonej wielkości to często roje. 

Pięć najczęstszych przypadków MRS 

ZBIOROWE ROJE 

CELOWO KOORDYNOWANE 

Badanie sposobów projektowania MRS w oparciu o rodzaje zadań oraz wymiary koordynacji i 

systemów może być trudne. Stworzenie pełnej taksonomii jest jeszcze trudniejsze, ponieważ definicje 

różnych zadań i wymiarów nakładają się na siebie. Dlatego warto zrobić krok wstecz i zidentyfikować 

najczęstsze kombinacje atrybutów projektu. W literaturze naukowej najczęściej pojawiają się wspólne 

kategorie kombinacji. Trzy z tych kategorii to warianty zbiorowych rojów: nieświadome, świadome, ale 

nieskoordynowane i słabo skoordynowane. Dwie kategorie to warianty celowo skoordynowanych 

systemów MRS: systemy silnie skoordynowane, ale słabo scentralizowane i silnie skoordynowane, ale 

rozproszone. 

NIEŚWIADOMY 

Nieświadomy oznacza, że każdy robot wykonuje swoje własne zadanie bez wiedzy pozostałych 

członków zespołu. Jest to zwykle czysto reaktywne i często opiera się na zachowaniach mrówek i 

stygmeryzacji. Przypomnij sobie, że mrówki przez większość czasu nie zauważają innych mrówek i 

zamiast tego polegają na wykrywaniu feromonów. Systemy nieświadome cieszą się popularnością 

domeny, które wiążą się z żerowaniem lub wyszukiwaniem. 



ŚWIADOME, NIEKOORDYNOWANE 

Każdy robot w świadomym, nieskoordynowanym systemie jest w jakiś sposób świadomy innych 

robotów w otoczeniu (np. robot może powiedzieć innemu robotowi, kiedy go zobaczy), ale nie wie, co 

robią inne roboty ani dlaczego to robią. Może to pomóc w zmniejszeniu problemu zakłócania zadań. 

Dobrym przykładem MRS, w którym członkowie byli świadomi siebie nawzajem, zapobiegając w ten 

sposób zakłócaniu zadań, ale nie byli skoordynowani, był zespół multirobotów wystawiony przez 

Georgia Institute of Technology na imprezę „Pick Up the Trash” podczas zawodów robotów mobilnych 

AAAI 1994 . W takim przypadku każdy członek poruszał się losowo w poszukiwaniu pomarańczowych 

kropelek (pomarańczowych puszek po napojach gazowanych), a następnie chwycił puszkę, a następnie 

przeszukał niebieskie pojemniki do recyklingu, przeniósł się do kosza i upuścił puszkę. Członkowie nie 

byli skoordynowani. Jednak MRS był świadomy siebie nawzajem, ponieważ roboty były pomalowane 

na zielono, a każdy robot był odpychany na zielono. Oznaczało to, że roboty poprawiły wydajność 

poprzez rozproszenie się w swoich poszukiwaniach – jeśli losowy przypadek umieści jednego robota w 

pobliżu innego robota, oba roboty oddaliłyby się od siebie; dlatego żadne dwa roboty nie przeszukałyby 

tego samego obszaru. Oznaczało to również, że roboty nie kolidowały ze sobą, wyrzucając puszki z 

kosza do recyklingu i spowalniając proces recyklingu, gdy dwa roboty próbowały jednocześnie wrzucać 

puszki do tego samego kosza. Zauważ, że roboty nie musiały być świadome intencji innych robotów ani 

mieć żadnego rzeczywistego semantycznego zrozumienia, że „zielony=robot”; po prostu unikali 

„zielonego”. 

SŁABO KOORDYNOWANE 

W słabo skoordynowanym systemie zadanie wymaga współpracy, ale system nie wymaga 

jednoznacznej komunikacji. Przykładem tego jest pchanie pudełek. Roboty czują, czy pudełko jest 

popychane do przodu, a jeśli wyczują nacisk w kontakcie z pudełkiem, naciskają na nie. Jeśli nie ma 

kontaktu, przestają; inne roboty popchną pudełko na swój koniec, a tym samym obrócą pudełko do 

czekającego robota i sprawią, że poczuje nacisk. W tym przypadku komunikacja jest ukryta, roboty po 

prostu wyczuwają kontakt, a nie wprost komunikują: „Właśnie przesunąłem pudło. Teraz twoja kolej. 

Jedną z zalet słabego schematu koordynacji jest to, że inny robot, nawet robot heterogeniczny, może 

zastosować to samo zachowanie z takimi samymi wynikami. 

SILNIE SKOORDYNOWANE, ALE SŁABO SCENTRALIZOWANE 

Czwarty najczęstszy zespół MRS jest silnie skoordynowany, ale słabo scentralizowany. Zespoły te 

wymagają lidera, ale lider jest wybierany dynamicznie. Zaletą dynamicznego wybierania lidera jest 

solidność. W przypadku silnej centralizacji jeden lider zostałby stworzony do przewodzenia. Jeśli ten 

robot zostanie uszkodzony lub zniszczony, drużyna nie będzie mogła dłużej funkcjonować. W słabo 

scentralizowanym zespole inny robot mógłby przejąć rolę lidera. W związku z tym w zadaniach 

eksploracyjnych popularne są systemy silnie skoordynowane, ale słabo scentralizowane. 

SILNIE SKOORDYNOWANE, ALE ROZPOWSZECHNIONE 

MOBILNOŚĆ WSPÓŁPRACY 

Silnie skoordynowane, ale rozproszone zespoły mają gry i zdolność komunikowania się, co jest 

podobne do silnie skoordynowanych, ale słabo scentralizowanych, ale zespoły nie mają 

scentralizowanego lidera. Każdy robot wykonuje określony scenariusz lub rolę we wspólnym 

podręczniku, w oparciu o to, co natychmiast postrzega. Jest to powszechna konfiguracja w piłce nożnej 

RoboCup. Innym przykładem silnie skoordynowanego, ale rozproszonego systemu jest taki, w którym 



robot może przyjść i pomóc innemu robotowi w tarapatach. Nazywa się to również mobilnością 

kooperacyjną. 

Architektury operacyjne dla MRS 

Rysunek umieszcza systemy wielorobotowe w kontekście architektury operacyjnej. Każdy robot ma 

swoją funkcjonalność reaktywną i deliberatywną, ale także funkcjonalność interaktywną. Dodatkowa 

funkcjonalność pozwala na interakcję z innymi robotami lub z człowiekiem, który jest tematem kolejnej 

części. Funkcjonalność interaktywna może być deliberatywna, reaktywna lub jedno i drugie. 

 

ZASADY SPOŁECZNE 

Jednym z przykładów tego, jak MRS wdraża interakcje, są reguły społeczne Matarica, w których 

dynamika grupowa pojawia się w stadach wielu agentów działających pod w pełni rozproszoną 

kontrolą. Mataric porównał trzy warunki: ignoranckie współistnienie (to znaczy nieświadome), w 

którym nie było interaktywnej funkcjonalności, świadome współistnienie, w którym dodano reaktywną 

regułę społeczną rządzącą interakcją, oraz inteligentne współistnienie, w którym dodano 

deliberatywną regułę społeczną. Warunki te ilustrowały grupę aż 20 identycznych robotów znanych 

jako „The Nerd Herd”, zaprogramowanych zachowaniami przy użyciu architektury Subsumpcji. Roboty 

pokazano na rysunku.  



 

Roboty otrzymały ten sam cel, jednak lokalizacja bramki znajdowała się po drugiej stronie przegrody z 

wąskimi drzwiami, co pozwalało na przejście przez przegrodę tylko jednemu robotowi na raz. Roboty 

zostały umieszczone losowo po tej samej stronie przegrody i jednocześnie zaczęły się poruszać. 

Ignoranckie współistnienie 

W pierwszej serii demonstracji roboty funkcjonowały w nieświadomym współistnieniu. Roboty 

koegzystowały w zespole, ale nie miały o sobie żadnej wiedzy. Jeden robot traktował innego robota 

jako przeszkodę. Każdy robot miał ekwiwalent zachowań ruchu do celu i unikania przeszkód. Ponieważ 

roboty były traktowane jako przeszkody, gdy roboty zebrały się na otwarciu, większość czasu spędzały 

na unikaniu siebie. Zespół jako całość powoli przechodził przez drzwi do miejsca docelowego. Co 

gorsza, im większa liczba robotów, tym większy korek i tym dłużej trwało przejście wszystkich członków 

zespołu. Jest to przykład interferencji zadań w systemach wielorobotowych. 

Świadome współistnienie 

W drugiej demonstracji, świadomej koegzystencji, robotom pozwolono rozpoznawać się nawzajem i 

dano im prostą regułę społeczną rządzącą interakcjami robot-robot. Oprócz ruchu do celu i unikania 

przeszkód stworzono trzecie zachowanie dotyczące unikania robotów. Gdyby robot wykrył innego 

robota, zatrzymałby się i czekał na czas p. Gdyby blokujący robot nadal był na drodze po p, robot 

skręciłby w lewo, a następnie wznowiłby ruch do celu. Rezultatem nowego zachowania było 

zmniejszenie korków, a grupa przedostała się przez drzwi mniej więcej w tym samym czasie, co 

pojedynczy agent, który przechodził przez otwór 20 razy. 

INTELIGENTNE WSPÓŁISTNIENIE 

Prawdziwą niespodzianką była trzecia demonstracja, inteligentne współistnienie. Zachowanie 

społeczne polegające na unikaniu robotów zostało zastąpione inną heurystyką: każdy robot był 

odpychany przez inne roboty, ale gdy się oddalał, próbuje również poruszać się w tym samym kierunku, 

co większość innych robotów. Robot postrzegał wszystkie pobliskie roboty jako odpychające pole. Ale 

każdy robot może obliczyć drugi wektor ogólnego kierunku drugiego robota, sumując wektory kursu 

każdego robota. (Roboty transmitują swój kurs nad nadajnikiem radiowym, aby zrekompensować 



niemożność wzajemnego rozpoznania się za pomocą wizji lub sonaru, więc nie jest to uważane za 

komunikację.) Robot mógł zobaczyć innego robota, tworząc odpychający wektor. Jednak wyczuwany 

robot może zmierzać w stronę drzwi, wnoszący wektor nagłówka. Robot mógłby sumować wektory, 

które generalnie odsunęłyby go od kolizji, ale nadal w kierunku drzwi. W wyniku inteligentnego 

współistnienia roboty wykazywały zachowanie floka i przechodziły przez drzwi jednym rzędem! 

Heurystyka stworzyła potrzebę, aby każdy robot podążał tym samym nagłówkiem, co większość. To z 

kolei stworzyło tendencję do tworzenia linii, podczas gdy siła odpychania pobliskich robotów 

powodowała, że roboty tworzyły przestrzeń, w której roboty łączą się w linię. Razem te dwa efekty 

stworzyły silną tendencję do przechodzenia przez drzwi pojedynczo, mimo że nie było tak wyraźnego 

kierunku. Nie tylko zmniejszyły się korki, ale i całość zadania została wykonana szybciej. 

Podział zadań 

Zasady społeczne ilustrują wyłaniającą się koordynację w rozproszonym zespole bez wyraźnej 

komunikacji między robotami, ale ignorują zespoły i zadania, w których roboty mogą się komunikować 

i muszą dzielić obowiązki. Nazywa się to problemem alokacji zadań. Istnieją trzy szerokie kategorie 

podejść do tego problemu. Jedno z podejść wymaga scentralizowanej kolektywu do rozumowania i 

przydzielania zadań członkom zespołu. Takie podejście ma tę wadę, że jest scentralizowane, a robotycy 

AI mają tendencję do faworyzowania rozwiązań rozproszonych, które nie wprowadzają wrażliwego 

centralnego kontrolera. Inne podejście wykorzystuje agenta do nadawania informacji („jedzenie jest 

tutaj”) lub próśb („potrzebuję pomocy”), a następnie poszczególni agenci odpowiadają. Na przykład 

Gage stworzył MRS, w którym każdy robot był obdarzony poczuciem wstydu. Jeśli robot otrzyma 

prośbę, motywacja do spełnienia tej prośby rosła. Gdyby robot był wolny, odpowiedziałby na żądanie. 

Jeśli był zajęty, a żądanie powtarzało się (tj. tworzyło narastające poczucie wstydu), robot reagował, 

gdy tylko jego bieżące zadanie zostało wykonane. Wstyd może wzrosnąć do tego stopnia, że robot 

przerwie swoje zadanie, aby zareagować. Poszczególne roboty nie musiały o sobie wiedzieć, 

bezpośrednio się komunikować ani uzasadniać optymalnego przydziału zadań. 

KONTRAKTOWE PROTOKOŁY SIECIOWE 

Inne podejście, protokoły sieci kontraktowych, umożliwia robotom bezpośrednią komunikację między 

sobą w celu negocjowania alokacji. W protokołach sieciowych kontraktów przydzielanie zadań jest jak 

rynek. Poszczególne roboty, które są dostępne i mają odpowiednie możliwości, licytują zadania. Jakość 

oferty jest oceniana na podstawie takich czynników, jak czas, w którym mogą rozpocząć pracę nad 

zadaniem, szacunkowe przewidywane tempo wykonania zadania, niezawodność i tak dalej. 

Podsumowanie 

Wiele zadań sprzyja korzystaniu z wielu tanich robotów zamiast jednego drogiego. Te kolekcje wielu 

robotów są często określane jako systemy wieloagentowe i wielorobotowe. Zaprojektowanie 

skutecznego systemu wielorobotowego wymaga zrozumienia zadania i możliwych konfiguracji 

zespołu. Ponieważ nowy nacisk kładzie się na zbiorowość i zadania, projektant musi teraz wziąć pod 

uwagę koordynację, a także indywidualne kompetencje. Stanowi to podstawową decyzję projektową, 

czy uczynić jednostkę bardziej inteligentną io ile, czy też grupę. Projektanci muszą również rozważyć, 

czy do wykonania zadania potrzebne są wyraźne plany, a jeśli tak, to jak przydzielić zadania lub 

podzadania. Interakcja obejmuje również komunikację i ustalenie, kiedy komunikacja jest potrzebna i 

w jakiej formie, na przykład stygmatyzm. Wracając do pytań postawionych we wstępie, najbardziej 

fundamentalne pytanie brzmi: do czego nadaje się wiele robotów? Część odpowiada na to pytanie 

ogólnie, podając co najmniej cztery motywacje dla MRS. Teoretycznie MRS są dobre do zadań, które 

są tak złożone, że strategie „dziel i zwyciężaj” są przydatne, lub gdy wiele prostych robotów jest 

tańszych, szybszych lub bardziej wytrzymałych niż pojedynczy, drogi robot. W praktyce badania 



wykazały przydatność MRS do zadań obejmujących, takich jak poszukiwanie, obserwacja wielu celów i 

eksploracja, a także zadań wymagających współpracy, na przykładzie demonstracji pchania pudełek, 

montażu i gry w piłkę nożną. Czy istnieją różne rodzaje wielu zespołów robotów — zespołów 

działających jak roje owadów i zespołów, które wykorzystują bardziej skomplikowaną inteligencję? Do 

chwili obecnej istnieje pięć głównych grup koordynacji i projektów systemów do realizacji zadań. Gdy 

grupa jest duża, a poszczególne roboty nie są skoordynowane, często nazywa się je rojami. Roje na 

ogół kojarzą się z dużą liczbą identycznych lub jednorodnych robotów, które replikują proste zasady 

kontroli biologicznej, takie jak stygmatyzm, ale niektóre MRS nazywane są rojem, pomimo silnej 

koordynacji i scentralizowanej kontroli. Te dwie konkurujące konotacje wynikają z subtelnej różnicy 

między sposobem programowania i kontrolowania MRS (tj. grupa robotów zachowuje się jak 

biologiczny rój pszczół) a tym, jak MRS jest używany (tj. użycie wielu robotów do wykonania misji 

można nazwać rój). Jakakolwiek dyskusja na temat rojów prowadzi w końcu do pytania: Czy 

kiedykolwiek możesz mieć za dużo robotów? Odpowiedź brzmi tak, a zbyt wiele robotów powoduje 

zjawisko zwane interferencją zadaniową. Kwestią o znaczeniu praktycznym dla programowania jest: 

Czym różni się programowanie wielu robotów od programowania pojedynczego robota? 

Programowanie systemu wielorobotowego nie różni się zbytnio od programowania pojedynczego 

robota. MRS generalnie polega na dodawaniu dodatkowych reguł behawioralnych lub wyraźnych 

mechanizmów komunikacji do indywidualnie kompetentnego robota. Poszczególny robot może 

wykonać swoją część zadania w sposób reaktywny lub dlatego, że zostało mu w jakiś sposób wyraźnie 

przydzielone zadanie; badanie sposobu, w jaki programy dokonują przydziałów zadań, nazywa się 

przydzielaniem zadań. Chociaż poczyniono znaczne postępy w systemach wielorobotowych, a owady i 

science fiction nadal inspirują roje robotów, istnieje wiele nierozwiązanych problemów z perspektywy 

sztucznej inteligencji. Monitorowanie systemu wielorobotowego jest trudne. Ustalenie, kiedy 

członkowie zbiorowi lub indywidualni są nieproduktywni, jest trudne, jeśli nie ma scentralizowanego 

serwera. Roje i inne luźno skoordynowane zespoły mogą ingerować w innych członków zespołu. 

Głównym problemem w przyjęciu jest to, że metody tworzenia poprawnych do udowodnienia 

projektów zachowań oraz testowania systemów wielorobotowych praktycznie nie istnieją. Systemy 

wielorobotowe uwydatniają niedeterminizm występujący we wszystkich robotach AI, komplikując 

testowanie. W kolejnej części przedstawimy nowy zespół, zwany zespołem człowiek-robot, i omówimy 

projektowanie interakcji człowiek-robot. 



Interakcja Człowiek-Robot 

*  Zdefiniuj interakcję człowiek-robot (HRI) i wyszczególnij co najmniej jeden sposób, w jaki badanie 

HRI wykorzystuje spostrzeżenia z każdego powiązanego obszaru: interfejsy człowiek-komputer (HCI), 

psychologia i komunikacja.  

*  Wymień i rozróżnij trzy typy interfejsów użytkownika (diagnostyczny, operacyjny i objaśniający), 

które robotnik może mieć do zbudowania dla udanego inteligentnego systemu robota.  

*  Biorąc pod uwagę aplikację, określ, czy obejmuje ona interakcje fizyczne, poznawcze czy 

społeczne/emocjonalne.  

* * Zdefiniuj trzy poziomy świadomości sytuacyjnej. Mając opis aplikacji robota, określ, gdzie 

manifestują się te poziomy.  

*  Zdefiniuj zaufanie i wymień pięć sposobów, w jakie roboty mogą zwiększyć zaufanie.  

*  Napisz wzór na bezpieczny stosunek człowieka do robota. Mając opis zastosowania robota, użyj 

wzoru, aby uzasadnić wymaganą odpowiednią siłę roboczą.  

*  Opisz cztery metody gromadzenia danych dotyczących interakcji człowiek-robot: wywiady, ankiety i 

dzienniki; obserwacja; biometria; i specjalistyczne testy.  

*  Opisz pięć kategorii wskaźników systemu interakcji człowiek-robot: produktywność, wydajność, 

niezawodność, bezpieczeństwo i współpraca.  

*  Wyjaśnij różnicę między rozpoznawaniem mowy, rozumieniem języka oraz fazami generowania 

języka i syntezy mowy w rozumieniu języka naturalnego i opisz aktualny poziom każdego z nich.  

*  Opisz trzy podejścia do rozumienia języka, słów, składni i semantyki oraz jak mogą być używane przez 

roboty.  

*  Zdefiniuj zespół, tworzenie sensu, Dolinę Niesamowitości, wspólną płaszczyznę, przekonania, 

pragnienia, intencje (BDI), Czarnoksiężnik z Krainy Oz (WOZ), gesty deiktyczne i gesty sygnalizacyjne.  

Przegląd 

Chociaż projektanci lubią myśleć o inteligentnych robotach jako samodzielnych agentach, zawsze 

gdzieś w systemie jest człowiek, albo „za” robotem jako operator, albo interesariusz tego, co robi 

robot, „przed” robotem będącym wspomagane przez robota lub mające celowe interakcje lub „obok” 

robota w miejscu pracy, w którym akurat się znajduje. Obecnie robotyka koncentruje się na interakcji 

z osobami specjalnie przeszkolonymi i odpowiedzialnymi za prawidłowe działanie systemu – pilotem 

lub operatorem „za” platformą. Ta koncentracja na pilotach i operatorach ignoruje innych 

interesariuszy „za” takich jak konserwatorzy, trenerzy oraz ci, którzy testują i oceniają system. Więcej 

uwagi poświęca się interakcji robotów z ludźmi, którzy nie są przeszkoleni lub nie są za nie 

odpowiedzialni. Ci ludzie są „przed” robotem, na przykład cywile w mieście, przez które przejeżdża 

autonomiczny samochód. W teorii agent powinien być w stanie przekazać, co użytkownik ma zrobić i 

wzbudzić zaufanie. Użytkownicy lub osoby postronne polegają na wcześniejszych doświadczeniach, 

oczekiwaniach itp., aby pomóc określić, co robić i jak reagować; jeśli nie mają doświadczenia z 

systemem, często przeceniają inteligencję, zdolności, świadomość i wytrzymałość agenta. W 

systemach bezzałogowych cywile często podchodzą do robotów, dotykają ich i obchodzą się z nimi w 

niewłaściwy sposób, powodując w ten sposób uszkodzenia, lub oczekują, że roboty będą bezpiecznie 

pracować wokół nich. Niektórzy badacze zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób systemy 

bezzałogowe działają jako prawie równorzędny lub członek zespołu, na przykład robot-muł, który nie 



powinien przetaczać się po żołnierzach leżących na ziemi, drzemiących. Interakcja człowiek-robot nie 

ma dokładnej definicji. Po warsztatach fundamentalnych, które ustanowiły dziedzinę HRI, 35 celem jest 

umożliwienie „… synergicznych zespołów ludzi i robotów, w których członkowie zespołu wykonują 

zadania zgodnie ze swoimi umiejętnościami”.  

DOLINA NIESAMOWITOŚCI 

Przyjmując to jako roboczą definicję, jasne jest, że dziedzina interakcji człowiek-robot poświęcona jest 

bogatym interakcjom między robotami a ludźmi, a ten rozdział opisuje, w jaki sposób sztuczna 

inteligencja jest kluczowym elementem dobrej interakcji człowiek-robot. Obejmuje, jak ludzie i roboty 

mogą współpracować w zespole. Przygląda się również sytuacjom, w których roboty wydają się 

przerażające. Termin Dolina Niesamowitości został wymyślony przez Mori, aby wyjaśnić, że kiedy 

fizyczny realizm humanoidalnego robota jest bardzo wysoki, ale niewystarczająco wysoki, aby był 

doskonały, niesamowite podobieństwo do człowieka zmienia się z interesującego w przerażające.  

ZESPÓŁ 

Zbiór bogatych interakcji może być błędnie nazywany zespołami człowiek-robot, ponieważ „zespół” 

jest często używany do konotowania dowolnego zespołu osób pracujących nad wspólnym działaniem. 

Jednak „zespół” oznacza coś innego w psychologii organizacyjnej i poznawczej. Jak zauważył Klein w 

kognitywistyce, zespół oznacza ludzi, którzy pracowali razem, mają praktyki zawodowe i będą (i wiedzą, 

jak) sobie nawzajem pomagać. Uformowanie się ludzkiego zespołu może zająć miesiące lub lata; 

zastanów się nad różnicą między drużyną pickupów na mecz koszykówki a profesjonalną drużyną 

koszykówki. W szczególności weź pod uwagę różnicę, jaką praktyka, inwestycje w konsekwencje itp. 

wpływają na wyniki zespołu. Grupy ludzi pracujących razem, które nie tworzą prawdziwego zespołu, 

są określane jako zespoły ad hoc. Projektowanie interakcji człowiek-robot jest często motywowane 

przez projektantów i użytkowników zadających następujące pytania. Użytkownicy pytają: Ile osób 

potrzeba do uruchomienia robota? aby mogli zaplanować wpływ organizacyjny i ekonomiczny. 

Projektanci często mają nierealistyczne oczekiwania dotyczące zmniejszenia stosunku ludzi do 

robotów. Projektanci pytają też: Jak podzielić obowiązki czy role? i Jak ludzie lubią wchodzić w 

interakcje z robotami? Zrozumienie odpowiedzi na te pytania jest niezbędne do udanej rozrywki i 

robotów wspomagających, ale odpowiedzi mają również wpływ nawet na rutynowe, zorientowane na 

zadania interakcje. Czy roboty i ludzie muszą się rozumieć (np. czy muszą mieć wspólny model 

poznawczy)? Użytkownicy często pytają: Dlaczego nie mogę po prostu powiedzieć robotowi, co ma 

zrobić, ponieważ wtedy nie muszę się martwić o interfejsy i sterowanie? ponieważ nie są świadomi 

ukrytej inteligencji potrzebnej robotom do zrozumienia języka naturalnego. Postaram się 

odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Część rozpoczyna się od przedstawienia taksonomii interakcji, 

w której system człowiek-robot ma sposób współpracy i styl zaangażowania poznawczego, który 

wpływa na projekt. Dzięki ustalonej taksonomii łatwiej jest dostrzec wkład do HRI w dziedzinie 

interfejsów człowiek-komputer, psychologii i komunikacji oraz dlaczego HRI czerpie w dużym stopniu 

z tych trzech dziedzin, ale pozostaje wyjątkowy. Pierwszym krokiem w projektowaniu udanych 

interakcji człowiek-robot jest modelowanie dziedzin pracy, użytkowników i ich oczekiwanych interakcji 

z robotem (robotami). Analiza zadań poznawczych i analiza pracy poznawczej to dwa powszechne 

podejścia do modelowania. Po zrozumieniu dziedziny pracy można określić stosunek człowiek:robot 

wymagany do bezpiecznej obsługi robota. Po ustaleniu ról ludzi i robotów interfejsy użytkownika 

obsługujące każdą klasę użytkowników stają się prostsze. Projekt interfejsu użytkownika opiera się na 

zasadach zwięźle podsumowanych jako osiem złotych zasad. Zakłada się, że dobry interfejs 

użytkownika wspiera świadomość sytuacyjną, a rozdział bada formalne definicje świadomości 

sytuacyjnej i związaną z nią koncepcję tworzenia sensu. Biorąc pod uwagę założenie użytkowników, że 

dobry interfejs w języku naturalnym wyeliminuje większość, jeśli nie wszystkie, z ich problemów z HRI, 



cała sekcja poświęcona jest językowi naturalnemu i dlaczego nadal stanowi wyzwanie dla AI. Sekcja 

omawia również komunikację multimodalną, w której agenci używają gestów i póz, aby wyjaśnić i 

wzmocnić to, co próbują przekazać. Zaufanie jest uważane za wynik dobrego projektu interakcji 

człowieka z robotem, dlatego w rozdziale poświęcono mu część oraz czynniki, które wpływają na 

zaufanie użytkownika do systemu. Testowanie interakcji człowiek-robot różni się od testowania 

programu komputerowego lub projektu sprzętu i obejmuje różne techniki zbierania ważnych 

informacji od użytkowników. Część kończy się obserwacjami, w jaki sposób sztuczna inteligencja może 

pomóc w dobrej interakcji człowieka z robotem. 

Taksonomia interakcji 

Ponieważ inteligentne roboty mają coraz więcej zastosowań, wciąż pojawiają się nowe sposoby 

interakcji robotów i ludzi. Wczesne podejścia do HRI próbowały kategoryzować bogatą różnorodność 

interakcji przy użyciu relacji, takich jak przełożony, rówieśnik, podwładny i tak dalej. Te taksonomie nie 

odniosły sukcesu w określaniu podstawowych wyzwań obliczeniowych w projektowaniu wykonalnego 

HRI, po części dlatego, że dana osoba może utrzymywać kilka relacji z inną osobą, na przykład być 

przełożonym, a także przyjacielem, co prowadzi do mieszanych odpowiedzi. Alternatywą dla używania 

relacji społecznych jako deskryptorów jest rozważenie sposobów współpracy robotów i ludzi oraz stylu 

wspólnego systemu poznawczego. Ta taksonomia koncentruje się na uchwyceniu wpływu współpracy 

na inteligencję obliczeniową. 

TRYBY WSPÓŁPRACY HRI 

Trzy podstawowe tryby współpracy HRI to: 

* Fizyczny, w którym robot i osoba są w bezpośrednim kontakcie fizycznym, takim jak robotyka 

chirurgiczna, lub pośredni kontakt fizyczny, taki jak wspólne podnoszenie ładunku. W fizycznym HRI 

nacisk kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa osoby (osób). 

* Poznawcze, gdzie robot i osoba biorą udział we wspólnej pracy, takiej jak rozbrajanie bomby. 

* Społeczny/emocjonalny, gdzie robot jest zaprojektowany tak, aby wpływać na sposób, w jaki dana 

osoba reaguje na robota w sposób wyraźny, np. dla rozrywki, lub pośredni, np. jako pomoc szkoleniowa 

w przypadku autyzmu. 

WSPÓLNY SYSTEM POZNAWCZY 

Poznawczy tryb współpracy ma style zaangażowania poznawczego. Kiedy roboty i ludzie wchodzą w 

interakcję, istnieje pewna wspólnota, to znaczy istnieją pewne mechanizmy, dzięki którym te dwa 

rodzaje agentów wchodzą ze sobą w interakcje. Mechanizmy te mają komponent poznawczy, w którym 

osoba i robot myślą i reagują na ten sam świat i zadanie, w sposób dorozumiany lub jawny. To wspólne 

poznanie może być dzielone, gdy dwaj agenci wyraźnie ściśle współpracują ze sobą nad zadaniem. To, 

w jaki sposób maszyny i ludzie wchodzą w interakcje, aby osiągnąć swoje cele, Woods i Hollnagel 

nazwali wspólnym systemem poznawczym. Termin „system” jest używany, ponieważ maszyny i ludzie 

niekoniecznie stanowią zespół. Te zaangażowania poznawcze można luźno podzielić na: 

AGENT ZADANIOWY 

* agent zadaniowy, gdzie robot jest traktowany jako niezależny agent, któremu deleguje się pewien 

stopień autonomii i inicjatywy. Wprowadza to wyzwania poznawcze polegające na skutecznym 

delegowaniu zadania i zaufaniu, że agent wykona zadanie lub zaalarmuje człowieka o problemach w 

odpowiednim czasie. 



ZDALNA OBECNOŚĆ 

* zdalna obecność lub widok pierwszoosobowy, gdzie robot jest przedłużeniem człowieka w czasie 

rzeczywistym w środowisku lub sytuacji, w której człowiek nie może być. Wprowadza to poznawcze 

wyzwania mediacji i nowe zadania, w których człowiek- system robota próbuje czegoś nowego, co 

zwiększa osobisty stres. 

AGENT WSPOMAGAJĄCY 

* agent pomocniczy, w którym robot znajduje się razem z człowiekiem, aby pomóc osobie. Wprowadza 

to poznawcze wyzwania związane z tworzeniem i utrzymywaniem mentalnych modeli tego, jakie są 

intencje i oczekiwania drugiej osoby, oraz zgodności społecznej. 

Tabela przedstawia macierz przykładów interakcji człowiek-robot jako skrzyżowanie stylu współpracy 

i mechanizmu zaangażowania. 

 

Wkład HCI, psychologii, komunikacji 

Jak zauważono podczas warsztatów z 2001 r., które zapoczątkowały tę dziedzinę, interakcja człowiek-

robot jest skrzyżowaniem trzech głównych dyscyplin: interfejsów człowiek-komputer, psychologii i 

komunikacji. 

Interakcja człowiek-komputer 

Interakcja człowiek-robot jest związana z dziedzinami interfejsów człowiek-komputer (HCI) i grup 

roboczych wspomaganych komputerowo (CSWG); te dwa pola są czasami nazywane CHI dla interakcji 

komputer-człowiek. HCI koncentruje się na sposobie interakcji ludzi z komputerami. Dziedzina ta 

obejmuje wiele podobszarów, w tym ergonomię, czynnik ludzki, użyteczność i interfejsy multimodalne. 

Ogólnie rzecz biorąc, projektanci interfejsów komputerowych mają model tego, co użytkownik musi 

zrobić oraz preferencje i oczekiwania użytkownika dotyczące tego, jak to zrobić. HCI różni się od HRI, 

ponieważ komputery się nie poruszają, ale roboty tak. HCI oferuje wiele zasad projektowania 

interfejsów. Niektóre szczególnie istotne dla robotów to: 

* Unikaj przeciążenia wizualnego, zwłaszcza podczas wyświetlania wielu okien i widoków z kamery. 

* Stosuj formalne metody testowe, ponieważ projektant (lub jego/jej współpracownik) nie jest 

użytkownikiem końcowym, a zdolność projektanta do korzystania z interfejsu lub jego polubienia nie 

jest wiarygodnym predyktorem tego, czy użytkownik końcowy może z niego korzystać lub go polubić. 

* Preferuj proste wyświetlacze oszczędnie wykorzystujące kilka kolorów i przestrzegaj konwencji, 

takich jak: Czerwony oznacza „stop” lub „zły”. 



* Należy pamiętać o „przechwytywaniu wizualnym”, gdy użytkownik zwykle ogląda ruch w filmach i 

ignoruje inne wyświetlane informacje. 

* Zastosuj zasadę dziesięciu minut: Jeśli użytkownik nie może użyć robota w ciągu dziesięciu minut, 

odrzuci robota. 

* Zminimalizuj liczbę kliknięć lub menu rozwijanych potrzebnych do wykonania ważnych lub często 

występujących funkcji. 

* Pamiętaj, że użytkownicy zapoznają się z systemem z biegiem czasu, to znaczy z nowicjuszy stają się 

ekspertami, a interfejs zaprojektowany tylko po to, aby pomóc nowicjuszom, może przeszkadzać 

użytkownikom, gdy stają się bardziej ekspertami. 

Psychologia 

ERGONOMIA 

Interakcja człowiek-robot jest związana z psychologią, w szczególności z dziedzinami inżynierii 

kognitywnej i psychologii organizacji przemysłowych. Psychologia zajmuje się procesami zespołowymi, 

zwłaszcza tym, jak ludzie pracują w grupach, funkcjonują w zespołach ad hoc, które powstają nagle, 

takich jak gra w koszykówkę, i działają w bardzo skutecznych zespołach, które mają duże doświadczenie 

we wspólnej pracy, takich jak sporty zawodowe zespoły. Psychologia zajmuje się również informatyką 

społeczną, zwłaszcza kto w grupie lub zespole ma jaką rolę, kiedy członek zespołu pełni rolę, w jaki 

sposób członkowie zespołu wchodzą w interakcje i zmieniają role/obowiązki oraz jak członkowie pasują 

do organizacji? Głównym tematem jest odporność lub to, jak ludzie pracujący razem mogą sobie 

nawzajem pomagać, aby osiągnąć większe wspólne cele. Psychologia często zajmuje się ergonomią, 

która koncentruje się na tym, jak maszyny mogą najlepiej działać w ramach fizycznych i 

neurofizjologicznych zdolności ludzi. Te modele procesów zespołowych, informatyki społecznej i 

odporności mogą być wykorzystane jako podstawa procesów zespołowych człowiek-robot, jak 

przedstawił Clifford Nas. Psychologia oferuje również wiele wglądów w myślenie o HRI. Niektóre ważne 

dla robotyki to: 

* Introspekcja wprowadza w błąd; sposób, w jaki myślisz, często nie jest tak naprawdę tym, jak myślisz. 

Dlatego powiedzenie „myślę o problemie w ten sposób i powiem ten tok rozumowania” ma niewielką 

wartość w zwiększaniu inteligencji robota. 

* Ludzie mogą zarządzać tylko ograniczoną liczbą „fragmentów” informacji, która zgodnie z prawem 

Millera wynosi 7 ± 2 lub 5 do 9 fragmentów; szkolenie ludzi w zakresie zapamiętywania długich 

sekwencji lub zarządzania dużą liczbą danych wejściowych lub działań może działać w optymalnych 

warunkach, ale ludzie mają skłonność do zapominania i popełniania błędów. 

* Ludzie różnią się w zależności od poziomu umiejętności, kultury, warunków społeczno-

ekonomicznych, wieku, doświadczenia, osobowości i reakcji na stres. Testowanie HRI bez prawdziwie 

reprezentatywnej próby użytkowników końcowych jest mylące i niewiarygodne. Jak wspomniano 

wcześniej, kolega z biura lub kolega rzadko odzwierciedla dane demograficzne, szkolenie, zestaw 

umiejętności i zainteresowania użytkownika końcowego. 

Komunikacja 

Komunikacja to dziedzina badająca media. Jest to szczególnie istotne w przypadku HRI, ponieważ 

informacje i polecenia do i za pośrednictwem robota lub komputera są przekazywane przez robota lub 

komputer. Komunikacja również przecina się z HCI, badając, w jaki sposób ludzie komunikują się ze 

sobą i z maszynami, zwłaszcza werbalnie i za pomocą sygnałów, ale różni się od HCI tym, że 



komunikacja koncentruje się bardziej na tym, co zostało powiedziane i dlaczego. Teoria komunikacji 

jest głównym motorem badań nad robotyką społeczną, na przykład nad robotą przy łóżku. 

Komunikacja oferuje wiele wglądów w myślenie o HRI, z których najważniejsze to: 

RÓWNANIE MEDIÓW 

* Równanie mediów, które mówi, że media = prawdziwe życie lub że ludzie traktują media tak, jakby 

były ludźmi. Począwszy od pracy Reevesa i Nassa z interaktywnymi komputerami i paradygmatem 

Computers Are Social Actors, udokumentowano, że ludzie podświadomie traktują wszystko, co się 

porusza, jakby było żywe. Ludzie oczekują tej samej konsekwencji działania, tego samego szacunku dla 

przestrzeni osobistej (tzw. proksemika) i tych samych sygnałów intencji, jakie otrzymaliby od psa, 

innych zwierząt czy innej osoby. 

* Ludzie nie ufają i nie akceptują robotów, jeśli nie zachowują się w sposób zgodny ze zwierzętami lub 

innymi ludźmi. Jeśli robot wygląda i działa mądrzej niż w rzeczywistości, powoduje to dysonans 

poznawczy i nieufność. 

* Reakcja ludzi na pracę z robotami lub w ich pobliżu często ewoluuje z czasem. Testowanie, czy ludzie 

lubią robota z tylko początkową interakcją, podobnie jak „test smaku” żywności, może dać wątpliwe 

wyniki. Robot, który na początku jest znośny, z czasem może być irytujący. 

Interfejsy użytkownika 

Interfejsy użytkownika umożliwiają interakcję z robotem osobom pracującym bezpośrednio z robotem. 

Rodzaj i zawartość interfejsu zależy od celu użytkownika. Istnieją trzy rodzaje interfejsów użytkownika, 

które robotnik będzie musiał zastosować w inteligentnym systemie robota. 

DIAGNOSTYCZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Diagnostyczne interfejsy użytkownika mają na celu umożliwienie projektantowi robota dostępu do 

szczegółowych informacji o działaniu robota i poszczególnych algorytmów. Tego typu interfejsy często 

zawierają zbyt wiele szczegółów na temat robota, a zbyt mało kontekstu rzeczywistego działania 

robota. 

OPERACYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Zamiast tego użytkownicy końcowi potrzebują operacyjnego interfejsu użytkownika, który umożliwia 

pomyślną i bezpieczną obsługę robota, również w wyjątkowych przypadkach. Użytkownikiem 

końcowym może być operator robota, na przykład technik oddziału bombowego, lub specjalista od 

misji, na przykład kierownik ds. sytuacji awaryjnych, który analizuje informacje przychodzące z BSP. 

Interfejs użytkownika dla operatora robota „za” robotem jest często nazywany jednostką sterującą 

operatora (OCU) lub stacją sterowania operatora, gdy tylko operator wchodzi w interakcję z robotem. 

Wygląd i styl interfejsu jest często centralnym punktem projektowania interfejsu użytkownika. 

Skupienie się na wyglądzie i dotyku może odwrócić uwagę projektanta od rozważenia bardziej 

subtelnego aspektu tego, jak interfejs użytkownika wpływa na tworzenie i utrzymywanie świadomości 

sytuacyjnej. Ponieważ świadomość sytuacyjna zależy od roli osoby korzystającej z robota, każdy 

użytkownik może wymagać unikalnego interfejsu użytkownika. 

WYJAŚNIAJĄCY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Trzecia odmiana interfejsu użytkownika, objaśniający interfejs użytkownika, może być potrzebna, aby 

umożliwić dziennikarzom, sponsorom lub VIP-om korzystanie z robota i docenienie jego wewnętrznych 

funkcji. 



Osiem złotych zasad projektowania interfejsu użytkownika 

Schneiderman i Plaisant zebrali Osiem Złotych Zasad dotyczących projektowania interfejsu 

użytkownika: 

1. Dąż do spójności. Spójność oznacza, że te same działania prowadzą do tych samych rezultatów w 

podobnych sytuacjach lub że kolory mają to samo znaczenie we wszystkich przypadkach (np. czerwony 

to „zły”, „stop” lub „alert”). Jednym z przykładów spójności jest użycie kontrolera Futaba lub konwencji 

kontrolera gier wideo dla joysticków. Chociaż istnieją dowody na to, że konwencja kontrolera 

radiowego Futaba wprowadza problemy w zakresie sterowania robotami, jest ona powszechna i 

dlatego zasługuje na użycie zamiast próbowania stworzenia nowego lub lepszego kontrolera. 

Podobnie, klawiatury Dvoraka i Colemana są bardziej wydajne, ale QWERTY pozostaje standardem, 

ponieważ więcej osób je zna. 

2. Zadbaj o uniwersalną użyteczność. Uniwersalna użyteczność umożliwia korzystanie z robota osobom 

o różnym pochodzeniu, wieku i doświadczeniu, w tym osobom niepełnosprawnym. Ale uniwersalna 

użyteczność jest szersza. Przykładem potrzeby uniwersalnej użyteczności są przejściowe interfejsy 

użytkownika. Interfejs użytkownika, który działa dobrze dla początkujących, taki jak interfejs 

kontrolera gier, może nie działać dobrze dla użytkowników, którzy stają się bardziej ekspertami lub 

chcą wykonywać bardziej eksperckie zadania. Interfejsy użytkownika mogą umożliwiać ekspertom 

korzystanie ze skrótów, klawiszy zasilania, zmiany mapowania klawiszy lub tworzenia makr. 

3. Oferuj informacje zwrotne. Informacje zwrotne pomagają użytkownikowi nadążyć za stanem robota, 

zwłaszcza jeśli polecenia zostały wykonane. Na przykład, jeśli robot zmieni tryb, powinna pojawić się 

pewna wskazówka, taka jak pojawienie się ikony lub zmiana na pasku stanu, aby zasygnalizować, że 

tryb się zmienił lub robot może emitować sygnał dźwiękowy lub zarówno sygnały dźwiękowe, jak i 

wizualne mogą być produkowane. Ważne jest, aby unikać nadużywania informacji zwrotnych, a tym 

samym irytowania użytkownika; zasada jest taka, że informacja zwrotna powinna być proporcjonalna 

do znaczenia i rzadkości działania. 

4. Zaprojektuj okna dialogowe, aby zapewnić zamknięcie. Idee dialogów i zamknięcia często 

manifestują się w sekwencjach. Większość misji robotów ma fazę inicjacji, po której następuje faza 

wykonania i zakończenia. Rodzaje działań i opcje generalnie zmieniają się w każdej fazie. Na przykład 

ikony funkcji mogą pojawiać się i znikać w zależności od fazy. Interfejs bezzałogowego statku 

powietrznego gotowego do startu może wyświetlać ikonę automatycznego startu, ale nie ikony 

powrotu do domu lub automatycznego lądowania. Te ikony będą widoczne, gdy UAV wyjdzie z fazy 

startu. 

5. Zapobiegaj błędom. Wydaje się oczywiste, że interfejs użytkownika powinien zapobiegać błędom. 

Podczas gdy monitorowanie postępów misji i wykrywanie problemów to funkcje deliberacyjne, 

interfejs może pomóc nawet bez sztucznej inteligencji. Może zapobiegać błędom, wymagając 

wiadomości potwierdzającej lub dodatkowego naciśnięcia przycisku 

działania o dużym znaczeniu, takie jak wyłączanie silników, lub może dostarczać pomocnych 

przypomnień lub łatwo dostępnych funkcji pomocy. 

6. Pozwól na łatwe odwrócenie działań. Odwrócenie działań może być trudną koncepcją dla robotyki, 

ponieważ działania fizyczne są często nieodwracalne  lub nie łatwo lub automatycznie odwrócić sposób 

działania funkcji „cofnij” w edytorze tekstu. Przykładami akcji odwracalnych są możliwość modyfikacji 

zaplanowanej ścieżki lub pola ograniczającego dla działania robota oraz funkcja powrotu do domu, 



która umożliwia użytkownikowi przywołanie zdalnego robota. Jeśli system nie może cofnąć akcji, opcje 

zatrzymania akcji lub wyjścia z niej muszą być jasne. 

7. Wspieraj wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Użytkownicy chcą, aby interfejs działał dla nich, aby 

ich praca była łatwiejsza, a nie na odwrót. Na przykład słaby interfejs użytkownika wymaga ręcznego 

wprowadzania punktów GPS, a nie pozwalania użytkownikowi na wybranie ich przez kliknięcie na 

mapie. Zasada wewnętrznego umiejscowienia kontroli jest często interpretowana jako oznaczająca, że 

użytkownicy chcą zachować bezpośrednią kontrolę nad robotem, na przykład kierowanie robotem i 

robienie własnych zdjęć lub filmów. Peschel odkrył jednak, że respondenci, zwłaszcza ci wyżej w 

hierarchii decyzyjnej, woleli delegować kontrolę, o ile mogli zrozumieć, co robi robot. 

8. Zmniejsz obciążenie pamięci krótkotrwałej. Przypomnij sobie na przykład robota z rozdziału 5, który 

miał długą sekwencję kroków podczas konfigurowania robota do schodzenia po schodach. Interfejs 

użytkownika nie zawierał żadnych przypomnień o krokach ani nawet żadnych wskazówek, że każdy 

krok został ukończony przez robota, co oznaczało, że operator musiał zapamiętać sekwencję i stan 

robota. Nie było niespodzianką, gdy robot się rozbił, mimo że miał doświadczonego operatora. Ponadto 

interfejsy użytkownika mogą zwiększać lub zmniejszać obciążenie pamięci krótkotrwałej w przypadku 

wielu ekranów lub okien, ponieważ za każdym razem, gdy użytkownicy muszą patrzeć na różne ekrany 

lub monitory, muszą pamiętać informacje, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędów.  

Interfejsy użytkownika to tylko jeden aspekt OCU i ważne jest również, aby wziąć pod uwagę 

ergonomię i zrównoważyć informacje zwrotne ze zrozumieniem użytkownika. Na przykład informacje 

zwrotne od żołnierzy używających małych taktycznych robotów mobilnych do obsługi 

improwizowanych urządzeń wybuchowych w Afganistanie i Iraku wskazywały, że wszystkie roboty 

miały denerwujące interfejsy. Każdy robot miał inny interfejs z joystickami, oknami i przyciskami. 

Żołnierze często mówili, że chcą kontrolera PlayStation2. Wykonawcy obrony natychmiast zabrali się 

do pracy nad dostosowaniem swojego oprogramowania do pracy z kontrolerem. Żołnierze byli 

generalnie zadowoleni, tyle że zaczęli narzekać, że klaksony kontrolera zaczepiły się o kieszenie, 

przyciski trudno było wcisnąć w rękawiczkach, a mapowanie funkcji na przyciski nie zawsze miało sens. 

Z perspektywy czasu wykonawcy przeoczyli, że użytkownicy próbowali powiedzieć: „Chcemy, aby 

wszystkie roboty korzystały z tego samego interfejsu joysticka, a interfejsy joysticka powinny być 

projektowane z taką samą dbałością o szczegóły, jaką producenci gier wideo wkładają w kontroler PS2, 

aby kontroler robota jest tak samo łatwy i wygodny w użyciu do zadań robota, jak PS2 do zadań z grami 

wideo”. Wykonawcom przeoczyły ergonomiczne rozgałęzienia kontrolera PS2. Przeoczyli także 

przejściowy efekt użytkownika, w którym kontroler PS2 był początkowo łatwy w użyciu przez 

początkującego żołnierza, ale stał się trudniejszy w użyciu w przypadku bardziej wyrafinowanych 

funkcji, gdy żołnierz z nowicjusza stał się ekspertem. 

Świadomość sytuacji 

To, w jaki sposób osoba nadąża za tym, co robi robot, jest przykładem zjawiska świadomości 

sytuacyjnej, a dobry interfejs użytkownika idealnie pomaga osobie w budowaniu i utrzymywaniu 

świadomości sytuacyjnej. Świadomość sytuacyjna, w skrócie SA, została zdefiniowana przez Mikę 

Endsley jako „…postrzeganie elementów w środowisku w przestrzeni czasu i przestrzeni, zrozumienie 

ich znaczenia i projekcję ich statusu w najbliższej przyszłości.” Dobry interfejs użytkownika obsługuje 

wszystkie trzy poziomy SA. Idąc za Endsleyem, świadomość sytuacyjną można podzielić na trzy poziomy 

zwiększania świadomości: 

Poziom 1 SA sortuje dane sensoryczne, aby dostrzec odpowiednie informacje sensoryczne. 



Poziom 2 SA to interpretacja i zrozumienie informacji sensorycznych oraz ich znaczenia dla bieżących 

lub krótkoterminowych celów misji. 

Poziom 3 SA syntetyzuje i projektuje znaczenie informacji sensorycznych dla przyszłych wydarzeń. 

Najlepiej byłoby, gdyby użytkownik miał świadomość sytuacyjną na poziomie 3A. Oznacza to, że 

użytkownik jest w stanie dostrzec, co jest istotne i może budować i utrzymywać dokładne zrozumienie 

aktualnego stanu świata i misji, aby móc wykonać misję. A kiedy wykonują misję, myślą również o 

kolejnym kroku i są wyczuleni na wszelkie oznaki problemów. Jednak użytkownik ma tylko skończoną 

ilość wysiłku poznawczego, który może wydać, a wysiłek ten zmniejsza się z czasem, gdy użytkownik 

staje się zmęczony i doświadcza zwiększonego stresu. Jeśli użytkownik poświęci większość wysiłku na 

SA poziomu 1, wówczas będzie niewiele wysiłku dostępnego dla poziomu 2 i poziomu 3. Interfejsy 

użytkownika są najbardziej oczywistymi mechanizmami pomagania użytkownikowi w postrzeganiu 

istotnych informacji sensorycznych i powiązaniu ich z bieżącymi celów. Zaśmiecony interfejs 

użytkownika, który próbuje wyświetlić wszystko, często zakłóca zdolność danej osoby do tworzenia i 

utrzymywania SA poziomu 1, ponieważ użytkownik musi włożyć znaczny wysiłek poznawczy, co 

oznacza, że zadanie zwiększyło obciążenie poznawcze, wymagając więcej wysiłku, aby uporządkować i 

znaleźć odpowiednie informacje. Jednak interfejs użytkownika może się mylić i dostarczać zbyt mało 

informacji, zwłaszcza jeśli robot nie dostarcza odpowiednich informacji sensorycznych. Rozważmy 

przykładowy interfejs użytkownika na rysunku dla Inuktun Mine Crawler, używanego do próby 

zlokalizowania uwięzionych górników w kanionie Crandall w stanie Utah, podczas katastrofy 

kopalnianej.  

 



Robot był polimorficzny: leżał płasko, aby przejść przez odwiert, po czym maszt kamery obrócił się w 

górę. Przypomnijmy, że użytkownicy często muszą znać stan eksproprioceptywny robota, w tym 

przypadku, czy robot miał się przewrócić, gdy czołgał się po skale lub gruzie. Wiele interfejsów 

użytkownika udostępnia ikonę stanu proppriceptywnego robota, w tym przypadku pozycję masztu. 

Następnie użytkownik łączy w myślach wszelkie dane sensoryczne dotyczące terenu, takie jak mapa 

zasięgu lub obraz wizualny, z informacjami proprioceptywnymi w celu oszacowania stanu 

eksprorioceptywnego. Jednak wiele robotów, takich jak Inuktun, nie dostarcza żadnych 

proprioceptywnych informacji o pozie robota. W tym przypadku robot nie posiadał enkoderów 

wskazujących kąt nachylenia masztu kamery - oczekiwano od operatora zapamiętania przybliżonego 

kąta ustawienia masztu i nie do końca wysunięcia masztu lub zaklinowałby się w pełnej pozycji 

pionowej i robot nie być w stanie ułożyć się płasko i ponownie wejść do odwiertu, aby powrócić na 

powierzchnię. Ten zubożały interfejs użytkownika z czasem wpłynął na operatorów. Przez wiele godzin, 

gdy robot przeszukiwał kopalnię, operatorzy, którzy mieli mało snu i pracowali w stresujących 

warunkach, nie byli w stanie utrzymać oszacowania pozycji kamery i musieli stale wycofywać kamerę, 

aby rozpocząć z bezpiecznego stanu. W efekcie operatorzy pracowali najprawdopodobniej tylko na 

poziomie 1 SA. Operatorzy musieli co jakiś czas zatrzymywać robota, aby móc skoncentrować się na 

dostrzeżeniu oznak uwięzionego górnika lub wskazówki co do przyczyny zawalenia. Operatorzy rzadko, 

jeśli w ogóle, osiągali poziom 3 SA, gdzie mieli czas i zasoby mentalne, aby pomyśleć o kolejnym kroku 

lub przewidzieć i przygotować się na nadchodzące problemy. 

TWORZENIE SENSÓW 

Świadomość sytuacyjna i świadomość sytuacyjna są używane zamiennie, co jest niefortunne, ponieważ 

świadomość sytuacyjna odnosi się do oddzielnego tematu, w jaki sposób uwaga osoby na dany aspekt 

świata jest zależna od sytuacji. Z drugiej strony świadomość sytuacyjna to stan rozumienia świata przez 

człowieka. Terminu sensu można używać zamiast świadomości sytuacyjnej, aby uniknąć pomylenia z 

potocznym użyciem tego terminu i podkreślić funkcje percepcyjne osoby jako całości. Klein definiuje 

tworzenie sensu jako „zmotywowany, ciągły wysiłek w celu zrozumienia powiązań (które mogą 

występować między ludźmi, miejscami i wydarzeniami) w celu przewidywania ich trajektorii i 

skutecznego działania”, co jest szersze niż stan wiedzy leżący u podstaw świadomości sytuacyjnej. 

Wielu użytkowników 

Często jest więcej niż jeden użytkownik robota, a zatem może być potrzebnych wiele wyświetlaczy, a 

nawet wiele interfejsów, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie świadomości sytuacji dla każdego 

użytkownika. Na przykład w przypadku bezzałogowego statku powietrznego wykonującego 

rozpoznanie dla policji podczas imprezy, byłby operator. Jednak najprawdopodobniej byliby inni 

funkcjonariusze, którzy nic nie wiedzą o robocie, ale musieliby zobaczyć obraz z kamery, a nawet 

zmienić zadanie robota, aby uzyskać inny widok. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie wyświetlacza, 

który odzwierciedla wyświetlacz operatora, co jest opcją w przypadku DJI Inspire UAV, lub przesyłanie 

strumieniowe wyświetlacza operatora do użytkowników przez Internet, co jest opcją w przypadku DJI 

Phantom. Jednak inni użytkownicy są ekspertami w swojej konkretnej pracy. Oznacza to, że są 

zainteresowani informacjami istotnymi dla ich obowiązków, a nie informacje o działaniu UAV. Dlatego 

operator i ekspert mogą mieć różne cele, co oznacza, że każdy z nich ma inną „sytuację”, której muszą 

być świadomi. Dlatego potrzebują nieco innych interfejsów użytkownika. Ikony lub etykiety dotyczące 

poziomu naładowania baterii UAV, siły sygnału GPS i połączeń bezprzewodowych itp. mogą rozpraszać 

i zwykle nie interesują nikogo poza operatorem. Ponadto informacje zorientowane na operatora mogą 

zostać nadpisane na obrazie, blokując w ten sposób widok obiektu zainteresowania. W rezultacie 

korzystne może być opracowanie innej wersji interfejsu dla użytkowników „konsumentów informacji”. 

Taki interfejs może wzmocnić tych użytkowników i zwiększyć ich akceptację robota. Wiele kategorii 



użytkowników prowadzi do wielu prezentacji związanych z rolą, ale także powoduje problemy z 

brakiem współpracy i sporami. W przypadku grupy użytkowników i tylko jednego robota, jak 

użytkownicy komunikują się z operatorem lub robotem? Jeśli użytkownicy mają kontrolę, w jaki sposób 

system zapewnia, że użytkownicy nie wydają sprzecznych dyrektyw? Zapobieganie tym konfliktom 

obejmuje modelowanie domeny, użytkowników i ich interakcji, a także sposobu, w jaki operator, robot 

i inni użytkownicy utrzymują wspólną płaszczyznę; koncepcje te omówiono w dalszej części tej części. 

Modelowanie domen, użytkowników i interakcji 

Możliwość wielu użytkowników robota lub zestawu robotów o różnych celach uwydatnia bardziej 

subtelne wyzwania w określaniu odpowiedniej interakcji człowiek-robot: w jaki sposób projektanci 

określają lub modelują, jakie są cele użytkowników, czego użytkownicy muszą być świadomi Aby 

pracować z robotem i realizować misję, kiedy użytkownicy muszą być świadomi, jakie aspekty, jakie 

informacje dostarcza środowisko lub robot i jak użytkownicy i roboty wchodzą ze sobą w interakcje? 

Odpowiedzi na tego typu pytania znajdują się w modelu domeny. W sztucznej inteligencji do 

modelowania domen zwykle podchodzi się albo przez a) tworzenie ontologii, które wychwytują 

podstawowe atrybuty domeny i relacje między atrybutami, albo b) jawnie reprezentując wiedzę 

ekspercką. Reprezentacja wiedzy eksperckiej może wykorzystywać ontologię. W ramach sztucznej 

inteligencji istnieje cała dziedzina zwana inżynierią wiedzy, która jest poświęcona metodom 

wydobywania, przedstawiania i wnioskowania na temat wiedzy eksperckiej i specjalistycznej. Podejścia 

inżynierii wiedzy doskonale nadają się do określania źródeł informacji i przedstawiania, w jaki sposób 

są one przekształcane przez eksperta w decyzję, ale często podejścia te są wąsko skoncentrowane na 

wiedzy, która ma być enkapsulowana, a nie na tym, jak ludzie wchodzą w interakcję z taką wiedzą lub 

agentami, które gospodarzem takiej wiedzy. Istnieją dwie techniki przewidywania interakcji ludzi i 

robotów w określonej dziedzinie aplikacji: kognitywna analiza zadań i kognitywna analiza pracy. 

Motywujący przykład użytkowników i interakcji 

W 2013 r. Teksas był jednym z kilku stanów, które rozpoczęły wprowadzanie zdalnie sterowanych 

robotów, aby umożliwić studentom powracającym do domu lub studentom z przedłużonym pobytem 

w szpitalu nadążanie za zajęciami. Texas używa robota VGo (VGo Communications), tabletu na słupie 

o wysokości oczu, zamontowanym na mobilnej platformie na kółkach. System zapewnia 

teleoperatorowi dwukierunkowe audio i dwukierunkowe wideo. Podstawa robota ma dwa stopnie 

swobody, translację i obrót. Jest zdalnie sterowany przez łącze internetowe. Takie wykorzystanie 

robotów ilustruje, dlaczego dobra interakcja człowiek-robot jest czymś więcej niż tylko interfejsem 

użytkownika i dlaczego korzystne jest zrozumienie dziedziny pracy, identyfikacja pełnego zestawu 

użytkowników i interesariuszy oraz sformalizowanie sposobu, w jaki wszyscy użytkownicy i 

interesariusze oczekują interakcji z robot. W projektowaniu HRI istotne jest zidentyfikowanie 

wszystkich interesariuszy, na których projekt ma wpływ. Wśród interesariuszy, którzy musieli być 

usatysfakcjonowani z projektu systemu, znaleźli się nie tylko uczniowie i nauczyciele przychodzący do 

domu. Rodzice lub opiekunowie ucznia powracającego do domu musieli wspierać i angażować się, aby 

zachęcić do korzystania z robota. Inni uczniowie i ich rodziny byli interesariuszami, ponieważ robot nie 

mógł rozpraszać ani przeszkadzać w klasie, a tym samym przeszkadzać w ich edukacji. Menedżerowie 

programu centrum usług edukacyjnych byli interesariuszami, ponieważ byli odpowiedzialni za zakup i 

konserwację robotów, szkolenie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz upewnienie się, że roboty są 

używane. Stan Teksas jako całość był interesariuszem, ponieważ robot musiał być w stanie wyraźnie 

pomóc uczniowi powracającemu do domu bez obciążania nauczyciela i rozpraszania innych uczniów, a 

robot musiał być rozwiązaniem opłacalnym i skalowalnym. W projektowaniu HRI należy określić rolę 

każdego interesariusza, a zwłaszcza sposób, w jaki jego interesy i oczekiwania kształtują interakcję. 

Pomocne jest rozważenie, kto jest „za”, „z przodu” i „obok” robota. Interesariusze, którzy mieli 



bezpośrednią interakcję z robotami lub użytkownikami, obejmowały nie tylko studenta, który wrócił 

do domu. „Za” robotem znajdował się uczeń powracający do domu, a także ich rodzic lub opiekun, a 

także menedżerowie programu edukacyjnego obszaru usług. „Obok” robota byli inni uczniowie w 

klasie, którzy dosłownie znajdowali się obok robota, ponieważ zajmował on fizyczne miejsce ucznia. 

Uczniowie ci mogliby zostać poinstruowani o robocie i czego się po nim spodziewać. Niektórzy 

uczniowie mogą być „przed” robotem, aktywnie pracując z uczniem przychodzącym do domu nad 

ćwiczeniami grupowymi i projektami zespołowymi. Nauczyciel znajdował się „przed” robotem i można 

go było przeszkolić w poruszaniu nim, ponownym uruchamianiu i ładowaniu. Jednak „obok” robota 

byli także uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy mogli go spotkać na korytarzach i w całej 

szkole; ta ogólna populacja, która nie byłaby specjalnie przeszkolona w zakresie interakcji z robotem. 

Ustalenie tożsamości interesariuszy i określenie ich interakcji umożliwia zaprojektowanie 

odpowiednich interfejsów użytkownika. „Za” robotem uczeń musiał umieć nawigować i sterować 

kamerą. Rodzice musieli umieć skonfigurować robota, rozwiązywać problemy, których uczeń nie 

potrafił rozwiązać i obserwować, co robi ich dziecko. Rodzice i uczeń najprawdopodobniej mieli różne 

umiejętności obsługi komputera i poziom komfortu z komputerami i robotami. Menedżer programu 

musiał sprawdzić stan wszystkich robotów w obszarze usług edukacyjnych i zalogować się zdalnie, aby 

pomóc w rozwiązywaniu problemów. Ale „przed” robotem znajdował się użytkownik, nominalnie 

uczeń znajdujący się w klasie. Nauczyciel musiał mieć możliwość łatwego ładowania robota w piasku, 

aby ustalić, czy istnieje połączenie bezprzewodowe. Modelowanie potrzeb interesariuszy ostrzega 

projektantów, że ludzie „z przodu” i „obok” robota zareagują na to społecznie, choć w tym przypadku 

robot jest tylko umiarkowanie antropomorficzny i nie ma możliwości poruszenia tabletową „głową” 

robota . W powyższym przypadku inni uczniowie nawiązali kontakt wzrokowy z robotem, gdy poruszał 

się po korytarzach i pomagali, gdy utknął. Istniały dowody na to, że inni uczniowie, zarówno w klasie, 

jak i w ogólnej populacji uczniów, aktywnie angażowali się w robota i ucznia przyjeżdżającego do domu. 

Ta interakcja była sprzeczna z normalnym zachowaniem polegającym na próbie uniknięcia lub 

zminimalizowania kontaktu z uczniem na wózku inwalidzkim. Podczas ćwiczeń przeciwpożarowych 

jedna grupa uczniów tak mocno związała swojego kolegę z klasy z robotem, że nie chcieli zostawiać 

VGo w tyle. Wykorzystanie robotów dla studentów powracających do domu ilustruje również 

kompromisy między autonomią a teleoperacją. Dzięki teleoperacji system był niedrogi, prosty w 

utrzymaniu i rozwiązywaniu problemów oraz spójny.  Autonomiczna nawigacja teoretycznie 

uprościłaby ruch robota, zapobiegając kolizjom z biurkami i krzesłami oraz ułatwiając przechodzenie 

przez drzwi i poruszanie się po korytarzach. Jednak uczniowie spędzają większość czasu w klasie i w 

bliskim sąsiedztwie innych uczniów, ławek i stołów. Najtrudniejszymi manewrami mogą być ustawienie 

robota na biurku lub zwrócenie się twarzą do przodu klasy lub odpowiednie poruszanie się w strefie 

osobistej innego ucznia. Kiedy robot jedzie korytarzem, sala może być wypełniona innymi uczniami. 

Autonomia nawigacyjna musi być w stanie poradzić sobie z bardzo bliskimi i społecznie wrażliwymi 

odległościami w przestrzeniach wewnętrznych, które zmieniają się dynamicznie pod wpływem ruchu 

ludzi. Nawigacja w pomieszczeniach jest jeszcze trudniejsza, ponieważ biurka i krzesła zazwyczaj mają 

wąskie profile, które są trudne do wykrycia przez czujniki prądu. Każdy autonomiczny algorytm 

nawigacji lub makra do automatyzacji przechodzenia przez drzwi lub dopasowywania się do biurka 

muszą być niezawodne i spójne, aby użytkownicy mogli zgodzić się na przekazanie kontroli robotowi. 

Analiza zadań poznawczych 

ANALIZA ZADAŃ POZNAWCZYCH (CTA) 

DOMENY NORMATYWNE 

Analiza zadań poznawczych (CTA) jest odpowiednia, gdy robot automatyzuje dobrze ustalone zadanie 

lub funkcję. Domeny o ugruntowanej pozycji nazywane są domenami normatywnymi, ponieważ znane 



są normalne zadania i standardy wykonania. W tych dziedzinach robot wykonuje znane zadania i 

dopasowuje się do znanych hierarchii dowodzenia i informacji. Na przykład Agencja Obronnych 

Zaawansowanych Projektów Badawczych (DARPA) Robotics Challenge (2012-2015) zachęcała do 

opracowywania robotów, które mogłyby wsiąść do samochodu zaprojektowanego dla człowieka, 

dojechać do obiektu, wysiąść z samochodu, wejść do elektrowni jądrowej zakład lub zakład chemiczny 

oraz zawory obrotowe, aby zapobiec wybuchowi. Oczekiwano, że robot wykona te zadania tak szybko, 

jak człowiek. CTA opiera się na zestawie metod, aby dokładnie określić, jakie jest zadanie i jakie są 

miary wydajności. Najczęściej stosowana metoda bada istniejące praktyki, podręczniki i pisemne 

procedury. Jednak samo to rzadko wystarcza. Od pracownika oczekuje się pośrednio wykonywania 

funkcji dodatkowych lub wykraczających poza to, co jest w podręczniku, takich jak zauważanie 

potencjalnych problemów. Ukryte oczekiwanie jest takie, że ludzie są członkami zespołu i mają 

motywację do osiągnięcia większego celu, nawet jeśli mechanizmy, dzięki którym pracownicy mogą 

ułatwić osiągnięcie większych celów, nie są formalnie udokumentowane. W związku z tym CTA często 

zawiera wywiady i ćwiczenia, aby zachęcić interesariuszy do ujawnienia ich ukrytych oczekiwań. CTA 

ma poważną wadę dla robotyki. Jak zauważyli Woods i Hollnagel, robot nie zastępuje całkowicie 

człowieka, ponieważ nie jest tak elastyczny ani przystosowalny jak człowiek i nie komunikuje się i nie 

pracuje jako członek zespołu w taki sam sposób, jak człowiek. Woods i Hollnagel jako mit substytucji 

odnoszą się do oczekiwania, że robot zastąpi człowieka w zadaniu bez subtelnych zmian w całym 

systemie. Wywiady, ankiety i ćwiczenia mogą wprowadzać w błąd, ponieważ ludziom trudno jest 

wyobrazić sobie, jak nowa technologia wpłynie na ich pracę. Dlatego projektant robota musi 

zaprojektować, w jaki sposób robot zmieni zadanie i ułatwi, jak ludzie zareagują i przystosują się do 

robota. 

Analiza pracy poznawczej 

ANALIZA PRACY POZNAWCZEJ (CWA) 

DOMENY FORMACYJNE 

Analiza pracy poznawczej (CWA) jest odpowiednia, gdy robot jest używany do nowych zadań lub funkcji 

lub radykalnie zmieni sposób wykonywania pracy. Te nowe zadania lub funkcje są określane jako 

dziedziny kształtujące, ponieważ wciąż kształtuje się najlepszy sposób wykonywania pracy. Na przykład 

wykorzystanie robotyki morskiej do tworzenia map terenów podmokłych zapewnia nowe możliwości. 

Pojazd morski może wjeżdżać w płytkie przestrzenie, nagrywać wideo z widoku nad linią wody, 

sporządzać mapy dna, dokonywać ciągłych pomiarów jakości wody, obecności życia morskiego, 

pokrycia trawy morskiej i tak dalej. Ten rodzaj wszechobecnego mapowania jest nowy, podobnie jak 

wyzwania związane z używaniem UMV. Jako inny przykład rozważ mały UAV zastępujący załogowy 

helikopter do monitorowania dzikiej przyrody. UAV może nominalnie wykonywać te same zadania, co 

śmigłowiec, ale sposoby, w jakie wykonuje zadania, mogą być bardzo różne. Zamiast posiadania 

dedykowanego pilota, można oczekiwać, że funkcjonariusz policji lub inżynier będzie bezpośrednio 

kontrolował UAV. CWA opiera się na zestawie metod, z których wiele nakłada się na CTA, co prowadzi 

do nieporozumień co do różnicy między nimi. Celem CTA jest uchwycenie pięciu aspektów domeny: 

* Dziedzina pracy: „duży obraz” lub ekologia aplikacji – środowisko, typy robotów, które są wykonalne 

oraz ogólne misje i oczekiwania. 

* Zadania kontrolne: ogólny przebieg sposobów, w jakie decydenci uzyskują informacje i podejmują 

decyzje za pomocą robotów, co roboty muszą zapewnić oraz wzorce sposobów wykorzystania robotów 

* Strategie: Jak robot może wykonywać określone misje lub zadania 



* Społeczno-organizacyjne: Jak podzielona jest praca? Co powinien zrobić robot, a co powinno być 

zrobione na pokładzie lub poza nim? Co robi człowiek? A jeśli dochodzi do interakcji z wieloma ludźmi? 

W jaki sposób decydenci wolą zdobywać informacje? 

* Kompetencje pracowników: Kim są typowi użytkownicy i jakie są ich pochodzenie? Jakiego szkolenia 

będą potrzebować, aby wykonywać operacje i konserwację robota?) 

Rysunek porównuje kognitywną analizę zadań i kognitywną analizę pracy 

 

 

Język naturalny i naturalistyczne interfejsy użytkownika 

Częstym żądaniem użytkownika jest „po prostu zrób to tam, gdzie będę mógł powiedzieć robotowi, 

czego chcę!”, czyli zaprojektuj interfejs robota tak, aby używał języka naturalnego. Jak zauważono w 

Części 1, język naturalny jest głównym obszarem sztucznej inteligencji; jest to trudny i złożony problem, 

który nie został rozwiązany. Poczyniono ogromne postępy w rozpoznawaniu mowy i kojarzeniu słów z 

zadaniami, na przykład Siri, jednak rozumienie języka pozostaje otwartą kwestią badawczą. Co więcej, 

słowo mówione jest tylko jednym z aspektów naturalnych stylów komunikacji; ludzie również 

gestykulują, pozują, wskazują, zmieniają głośność głosu i tak dalej. Język naturalny jest w rzeczywistości 

multimodalny. 

Rozumienie języka naturalnego 

Zrozumienie werbalnego języka naturalnego ma trzy odrębne fazy obliczeniowe: rozpoznawanie 

mowy, w którym dźwięki są przekształcane w fonemy, a następnie w słowa, rozumienie języka, w 

którym słowa i wynikowa struktura słów są analizowane w celu uzyskania najbardziej 

prawdopodobnego znaczenia oraz generowanie języka i synteza mowy, gdzie zdania są planowane i 

generowane, aby przekazać znaczenie. Rozumienie języka jest najtrudniejszym problemem i zazwyczaj 

jest rozwiązywane na jeden z trzech sposobów. Jednym ze sposobów jest skupienie się na samych 

pojedynczych słowach. Może to wystarczyć do poinformowania smartfona, że chcesz wysłać 

wiadomość tekstową lub odtworzyć konkretną piosenkę. Jednak system rozumienia języka 

naturalnego (NLU) może mieć ograniczone słownictwo i może nie być w stanie określić kontekstu. 



Interakcja Douga Hofstadtera z Nicolai, czatbotem opracowanym przez armię amerykańską i opisanym 

przez Raya Kurzweilla, ilustruje, dlaczego kontekst jest równie ważny jak same słowa: 

 

CZTERY GRAMATYKI 

Innym podejściem do rozumienia języka naturalnego jest skupienie się na gramatycznej strukturze 

wyrażeń. Noam Chomsky stworzył hierarchię czterech gramatyk używanych przez językoznawców i 

informatyków. Hieararchia Chomsky'ego jest luźno opisana poniżej. 

* Regularne gramatyki. To jest najbardziej podstawowa gramatyka. Przechwytywanie języka 

naturalnego jest zbyt prymitywne i zwykle nie jest wystarczająco wyraziste dla języków 

komputerowych. Wystarczy do tworzenia zapytań wyszukiwania. 

* Gramatyki bezkontekstowe. Stanowią one podstawę języków komputerowych opartych na 

niedeterministycznych automatach ze zsuwaniem. Jednak te zbyt precyzyjne i ograniczone gramatyki 

nie oddają ogólnego języka naturalnego. 

* Gramatyki kontekstowe. Jak widać na przykładzie stóp, uszu, ramion, ważny jest kontekst. 

Teoretycznie gramatyki kontekstowe wychwytują większość atrybutów języka naturalnego. Jednak w 

praktyce trudno jest uchwycić kontekst w regułach, które komputer może zastosować, nawet w 

przypadku małych, ograniczonych podzbiorów języka naturalnego. 

* Gramatyki rekurencyjnie przeliczalne. Są to gramatyki teoretyczne, które można wykorzystać do 

zbudowania uniwersalnej maszyny Turinga. Te gramatyki wykraczają poza normalny język naturalny. 

KONCEPCYJNA TEORIA ZALEŻNOŚCI 

Semantyka dotyczy głęboko ukrytego znaczenia wyrażeń i dlatego jest prawdziwym celem sztucznej 

inteligencji. Istnieją trzy szerokie kategorie algorytmów i reprezentacji semantyki w języku naturalnym. 

Jedna kategoria próbuje stworzyć algorytmy uogólniające, które mają zastosowanie do każdego 

dialogu w języku naturalnym i nie zależą od doboru słów. Najbardziej znanym algorytmem jest 

konceptualna teoria zależności Schanka, w której algorytm identyfikuje leżące u podstaw wyrażane 

akty mowy. Schank wygenerował listę aktów mowy, w tym MTRANS, gdzie jeden agent próbuje 

przekazać informacje mentalne, takie jak powiedzenie komuś czegoś, PTRANS, gdzie agent mówi o 

przeniesieniu fizycznej lokalizacji obiektu, ATTEND, gdzie agent się koncentruje na bodziec lub 

przedmiot oraz MÓW, gdy agent wydaje dźwięk. Rysunek pokazuje, jak teoria zależności pojęciowych 

może rozkładać dyrektywy na akty mowy. Działania te mogą następnie zostać odwzorowane na funkcje 

robota. Zauważ, że „Proszę przynieść Wang Fang pomarańczowy pojemnik tam” rozkłada się na tę 

samą mowę, co „Robot, widzisz ten pomarańczowy pojemnik? Zanieś to do Wang Fang. Wyzwaniem 



jest rozwinięcie szerszego kontekstu całego dialogu i nadążanie za tym, do czego odnoszą się niejasne 

identyfikatory, takie jak „to”, co nazywa się odniesieniem zaimkowym. 

 

Semantyka i komunikacja 

Rozumienie semantyczne jest trudne, ponieważ komunikacja jest niejasna i niedookreślona, ale mimo 

to często wiemy, co druga osoba ma na myśli lub czego chce. Semantyczne podejścia do języka 

naturalnego próbują uwydatnić ukryty aspekt komunikacji. Dwa najbardziej godne uwagi podejścia, 

wspólna płaszczyzna i przekonanie, pragnienie pragnienia-intencji (BDI), zakładają, że jeden agent ma 

model tego, o czym myśli i komunikuje drugi agent. Jednak badania nie są jasne, jak wyrafinowany, a 

nawet jak poprawny musi być model robota człowieka lub ludzki model robota, aby odnieść sukces. 

Innym powodem, dla którego komunikacja jest trudna, jest to, że znaczenie nie pochodzi tylko ze słów. 

Jest ton głosu lub prozodii, sposób, w jaki gestykulujemy, jeśli się uśmiechamy, czy utrzymujemy 

kontakt wzrokowy i gdzie patrzymy, oraz inne wskazówki, co mamy na myśli. Dlatego roboty będą 

musiały zrozumieć i wyrazić siebie za pomocą wielu sposobów komunikacji, aby zrozumieć wskazówki 

wydawane przez człowieka i wykazać zaangażowanie lub zamieszanie. 

Modele Stanu Wewnętrznego Agenta 

WSPÓLNA PŁASZCZYZNA 

Wspólne podejście do semantyki koncentruje się na określeniu, w jaki sposób grupa ludzi wie, że mówi 

o tym samym. Jednym z aspektów wspólnej płaszczyzny jest symboliczne uziemienie percepcji. Na 

przykład, jeśli osoba mówi do robota „Proszę przynieś mi kawę”, a oboje są w kuchni przy dzbanku do 

kawy, zdanie może oznaczać, że człowiek kieruje robota, aby wziął filiżankę kawy, nalał kawę do tego 

dzbanka i przynieś ją człowiekowi. Innym aspektem wspólnej płaszczyzny jest kontekst. Jeśli osoba 

mówi: „Proszę przynieś mi kawę”, w odpowiedzi na robota, który ogłosił, że idzie do sklepu 

spożywczego, zdanie to może oznaczać, że człowiek kieruje robota, aby kupił paczkę kawy. 

PRZEKONANIA-PRAGNIENIA-INTENCJE (BDI) 

Podejście przekonanie-pragnienia-intencje (BDI) idzie znacznie dalej niż wspólna płaszczyzna, 

oczekując od robota modelu tego, co człowiek robi i co chce osiągnąć. Jak sama nazwa wskazuje, 

oczekuje się, że robot zrozumie, że ludzie mają przekonania, pragnienia i intencje, które wpływają na 

komunikację. Kiedy osoba mówi do robota „Proszę przynieś mi kawę” w kontekście zakupów 



spożywczych, robot ma model osoby. W tym kontekście robot wnioskuje, że osoba uważa, że jest 

uprawniona do wydawania robotowi poleceń. Ale przekonania osoby nie zobowiązują robota. Jeśli 

osoba nie może kierować robotem, robot wykorzysta swoje zrozumienie przekonań osoby, aby 

odpowiedzieć, że nie może spełnić tej prośby. Kontekst wpływa również na pragnienia i intencje. Jeśli 

normalny zapas kawy jest na wyczerpaniu, osoba zamierza, aby robot uzupełnił spiżarnię. Osoba może 

chcieć określonego rodzaju kawy, powiedzmy, mieszanki śniadaniowej z pełnymi ziarnami, którą robot 

może wywnioskować z wcześniejszych doświadczeń z człowiekiem. Robot może również 

wywnioskować, że dana osoba chce wypić kawę w najlepszej cenie. Jeśli jednak zbliża się uroczysta 

kolacja, pragnieniem może być, aby kawa Kona lub aromatyzowana lub palona espresso, niezależnie 

od ceny, spełniała intencje imprezy towarzyskiej. Zarówno wspólny grunt, jak i podejście BDI zakładają, 

że człowiek również posiada lub buduje model tego, co robi robot i jego celów. Człowiek buduje 

wspólną płaszczyznę i formułuje oczekiwania wobec robota w oparciu o wiele czynników, z których 

jednym jest wygląd robota. Jak zauważono wcześniej w Dolinie Niesamowitości, im bardziej robot 

przypomina życie, tym silniejsze jest oczekiwanie, że będzie się zachowywał i rozmyślał jak ta forma 

życia. Jednak forma robota daje również wskazówki co do jego przeznaczenia i oczekiwanej inteligencji. 

Na przykład iRobot Roomba nie wygląda jak standardowy odkurzacz, co subtelnie przygotowuje 

użytkownika, że nie użyje kosiarki skanującej pomieszczenie. Nie wygląda też na inne możliwości, bo 

nie ma ramion, oczywistych czujników, interfejsu poza przyciskami. Kolor może być afordancją, przy 

czym czarny sugeruje użycie przez wojsko lub policję, w przeciwieństwie do miękkiego niebieskiego, 

który jest kojarzony z pracownikami medycznymi lub żółtym lub pomarańczowym pracowników służb 

ratunkowych. Inne czynniki obejmują treść komunikacji robota. Dobieranie prostych słów i formalnych 

zdań pomaga pokazać, że robot nie radzi sobie z wyrażeniami w języku narodowym. Manieryzmy, takie 

jak działanie powolne i celowe, sugerują, że umiejętności i inteligencja robota są ograniczone. Innym 

czynnikiem określającym wspólną płaszczyznę i formułując oczekiwania są wcześniejsze doświadczenia 

człowieka z innymi robotami i systemami sztucznej inteligencji. 

Komunikacja multimodalna 

Komunikacja nie ogranicza się do treści komunikacji werbalnej; jest multimodalny. Komunikacja 

werbalna może być wzmocniona przez komunikację niewerbalną, a komunikacja werbalna może wcale 

nie być konieczna, aby agent mógł komunikować swoje intencje. Główne niewerbalne sposoby 

komunikacji obejmują między innymi wyrażenia i gesty. Wyrażenia to jeden z mechanizmów, za 

pomocą którego agent komunikuje swój stan wewnętrzny. Głównymi formami ekspresji są 

proksemika, czyli względna pozycja agenta w stosunku do innego agenta, jego poza, afektywna mimika 

oraz ton głosu lub prozodia. 

Każdy robot, bez względu na to, czy jest antropomorficzny, czy nie, wysyła multimodalne wskazówki 

komunikacyjne za pośrednictwem proksemiki; jest to najważniejsza wskazówka komunikacji 

niewerbalnej, którą należy poprawnie zaimplementować. Sformułowanie „naruszenie przestrzeni 

osobistej” pochodzi z proksemiki. Klasyczne prace Argyle10 i Hall86 pokazują, że bliskość jednego 

agenta do drugiego umożliwia różne sposoby interakcji i implikuje intencję. Bliskość podzielona jest na 

cztery regiony wokół osoby zwanej strefami, przy czym odległości stref różnią się w zależności od 

kultury (w niektórych kulturach dopuszczalne jest zbliżenie się do siebie), płci (kobiety wolą, aby 

mężczyźni stali dalej) i sytuacji (w zatłoczonym metro a w parku). Strefy wraz z zalecanymi 

wskazówkami to: 

* strefa publiczna, 3,66 - 7,62 metra, a nawet dalej. W tej strefie robot znajduje się poza obszarem 

interakcji z człowiekiem. Osoba może być świadoma robota, ale niekoniecznie zwracać na niego uwagę 

lub być w stanie odróżnić od robota jakiekolwiek wskazówki dotyczące jego intencji. Robot jest na tyle 

daleko, że człowiek nie słyszy go ponad hałasem tłumu ani zauważa szczegółów, ale człowiek widzi duży 



wyświetlacz koloru (migające światło, które wskazuje, że robot jest włączony) i kierunek, w którym jest 

on jest w ruchu. 

* strefa socjalna 1,22 -3,66 metra. W strefie społecznej osoba zbliżyła się do innej osoby na tyle blisko, 

że normalnie każda z nich by to rozpoznała i była świadoma drugiej osoby, na przykład dwie osoby 

kiwają głową, aby być towarzyskie, gdy mijają się w przedpokoju w kolejności. Człowiek zwraca się do 

wszystkich agentów znajdujących się w strefie społecznej, aby ustalić, czy ich obecność oznacza zamiar 

interakcji. Dlatego, gdy robot wchodzi do strefy społecznej, osoba zwracałaby większą uwagę na 

robota. Człowiek byłby w stanie zobaczyć orientację robota (czy jest skierowany do mnie?) i ogólną 

postawę (czy wydaje się uległy lub zagrażający?), ale może nie być w stanie wykryć żadnych subtelnych 

sygnałów twarzy. Człowiek widzi zmiany koloru, a także słyszy robota, jeśli jest wystarczająco głośny. 

* strefa osobista 0,46 - 1,22 metra. Zakłada się, że każdy agent, który wejdzie w strefę osobistą 

człowieka, ma konkretny zamiar zaangażowania tej osoby. Osoba podświadomie zaczyna reagować na 

sygnały, aby określić, czy ta interakcja jest groźna, ponieważ robot znajduje się teraz w zasięgu 

uderzenia. Człowiek może zobaczyć, w którą stronę stoi robot, jaką ma postawę i jakąkolwiek mimikę 

twarzy, dlatego ważne jest, aby te wskazówki wyrażały zamiary. Robot, który porusza się szybko lub 

chaotycznie, zostałby uznany za zagrożenie, ponieważ mógłby zranić człowieka. W ten sposób 

płynniejsze i wolniejsze ruchy stają się coraz ważniejsze w budowaniu zaufania do robota. Podobnie 

bardziej uległe postawy, takie jak spuszczona głowa lub konfiguracja i spuszczone spojrzenie, pomagają 

przekazać uległość i że robot jest świadomy osoby i będzie się zachowywał bezpiecznie. Człowiek 

powinien słyszeć robota lepiej niż jakikolwiek hałas otoczenia. W związku z tym ilość zużywana w 

strefach publicznych i socjalnych zostałaby zmniejszona. 

* strefa intymna 0,15 - 0,46 metra. Strefa intymna jest bardzo blisko osoby, a ludzie instynktownie 

czują się niekomfortowo, gdy ktoś wchodzi. Osoby przebywające w strefie intymnej są niezwykle 

wrażliwe, ponieważ nie mogą wystarczająco szybko oddalić się, aby się chronić. Ogólnie rzecz biorąc, 

robot powinien pozostawać poza strefą intymną, chyba że jest w trakcie nawiązywania kontaktu z 

człowiekiem lub przeprowadzania niezbędnych badań. Następnie musi emanować uspokajającymi 

werbalnymi i niewerbalnymi wskazówkami. W strefie intymnej robot znajduje się tak blisko człowieka, 

że człowiek jest w stanie zobaczyć orientację robota, ale jest mało prawdopodobne, aby był w stanie 

dostrzec ruchy i postawę robota. Człowiek może nie widzieć żadnych zmian koloru. Ponieważ robot 

jest tak blisko, człowiek może go łatwo usłyszeć, więc może być konieczne zmniejszenie głośności 

robota. Dlatego robot musi poruszać się powoli, posłusznie iz wyraźnym zamiarem, aby zmniejszyć 

niepokój u człowieka. 

Ważne jest, aby robot naziemny odpowiadał proksemicznym oczekiwaniom człowieka, w przeciwnym 

razie robot wprowadzi niepokój lub będzie postrzegany jako przerażający. Teleoperatorzy kierujący 

robotami muszą mieć świadomość, że sposób poruszania się robota i to, jak blisko umieszczają swojego 

robota zastępczego w pobliżu ludzi, będzie mieć subtelny wpływ na jakość ich interakcji z tymi ludźmi. 

Bethel pokazała, że proste przystosowanie do proksemiki, na przykład spowolnienie prędkości robota 

oraz obniżenie jego wysokości i objętości, może znacznie poprawić poziom komfortu ludzi, gdy robot 

wchodzi w ich strefę osobistą. Wydaje się, że zasady proksemiczne nie mają zastosowania do 

bezzałogowych systemów latających66 działających w pobliżu ludzi, co oznacza, że ludzie mogą 

pozwolić UAV zbliżyć się zbyt blisko lub mogą nie reagować defensywnie i w ten sposób narażać się na 

obrażenia. Nie wiadomo, czy zasady proksemiczne mają zastosowanie do bezzałogowych pojazdów 

morskich, takich jak roboty dywersyfikacyjne. 

GESTY 

DEIKTYCZNE GESTY 



GESTY SYGNALIZACJI 

Gesty odgrywają szczególnie ważną rolę w udzielaniu wskazówek robotowi i ustalaniu priorytetów 

informacji. Ludzie zazwyczaj oczekują kierowania robotem lub wyjaśniania dyrektyw za pomocą 

gestów. Gesty deiktyczne to gesty wskazujące, w których głowa, oczy, ręce lub ramiona agenta 

wskazują odniesienie w otoczeniu. Od lat 90. głównym wyzwaniem w gestach deiktycznych było 

wykorzystanie wizji komputerowej do wyodrębnienia kierunku, w którym patrzył lub wskazywał 

człowiek. Gesty sygnalizacyjne przekazują polecenia, takie jak „stop” i „chodź tutaj”. Badacze zajmujący 

się robotyką zazwyczaj domyślnie stosują standardowe gesty sygnalizacyjne używane przez 

operatorów dźwigów lub w operacjach wojskowych. Gesty mogą pomóc w ustaleniu priorytetów treści 

informacyjnych. Zastanów się, jak machanie rękami, zwłaszcza tworzenie rytmu, akcentuje kluczowe 

elementy w słownej dyrektywie. 

Stosunek człowiek-robot 

Dyskusja na temat interfejsów użytkownika prowadzi do pytań o to, ile osób potrzeba do obsługi 

robota, co określa się jako stosunek człowieka do robota. W wymagających zastosowaniach zdalnej 

obecności, takich jak poszukiwania i ratownictwo miejskie oraz likwidacja elektrowni jądrowych, stan 

praktyki to stosunek dwóch ludzi do jednego. Badanie przeprowadzone przez Burke'a wykazało, że 

dwie osoby współpracujące ze wspólnymi wyświetlaczami są dziewięć razy lepsze niż jeden człowiek w 

osiąganiu i utrzymywaniu wysokiego poziomu świadomości sytuacyjnej w wąskich lub percepcyjnie 

trudnych środowiskach. Zjawisko to jest analogiczne do dojazdu do nowego miejsca, gdzie dobrze jest, 

gdy jedna osoba prowadzi samochód, a jedna osoba szuka adresu i miejsca parkingowego. 

Standardowa praktyka wymaga, aby dwa zespoły robotów wykonywały zadania manipulacyjne lub 

nawigowały w wąskich obszarach, które ograniczają ruch, przy czym jeden robot zapewnia „nadzór” 

drugiemu. 

BEZPIECZNY STOSUNEK CZŁOWIEKA DO ROBOTA 

Najgorszy możliwy stosunek człowieka do robota dla bezpiecznej pracy to: 

 

Stosując ten wzór, HRI dla małego bezzałogowego systemu latającego z jedną kamerą zacząłby od 

rozważenia trzyosobowego zespołu. Formuła sugeruje, że dla pojazdu będzie pilot (Nvehicles = 1), który 

koncentruje się na obsłudze platformy, specjalista misji, który kieruje misją i decyduje, jakie zdjęcia 

zrobić (Npayloads = 1), oraz zewnętrzny oficer ds. bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo zespołu 

i platformy (+1). To, czy zespół można bezpiecznie zredukować do dwóch czy jednej osoby, jest kwestią 

zastosowania analizy HRI i ograniczeń regulacyjnych. Jeśli misja leci w bliskim sąsiedztwie budynków 

na małych wysokościach, pilot prawdopodobnie będzie musiał w pełni zaangażować się w nadzór 

nawet nad autonomicznym robotem, aby w razie potrzeby przejąć kontrolę. W niektórych przypadkach 

role pilota i specjalisty misji mogą być łączone. Na przykład w rolnictwie precyzyjnym mały 

bezzałogowy statek powietrzny jest zwykle używany do lotu po ustalonej ścieżce, a następnie analiza 

jest wykonywana przez kogoś innego. Pilot pełni funkcję specjalisty misji w sensie odpowiedzialności 

za dane. Jednak role nie zawsze mogą być łączone, ponieważ pilot nie może być przeszkolony jako 

ekspert misji. Na przykład pilot może nie mieć wystarczających umiejętności w zakresie inżynierii 

lądowej, aby zauważyć ważny szczegół na budynku uszkodzonym przez huragan, który wymagał 

dalszych badań, takich jak huragan Katrina. W obu sytuacjach przepisy lotnicze mogą wymagać 

zewnętrznego oficera bezpieczeństwa lub obserwatora wzrokowego. Innym przykładem jest 

bezzałogowy morski pojazd nawodny używany do inspekcji mostu za pomocą kamery nad linią wody i 



sonaru poniżej linii wody. Formuła sugeruje czteroosobowy zespół jako punkt wyjścia dla 

bezpieczeństwa. Jednak trzyosobowy zespół składający się z pilota, specjalisty od kamer i specjalisty 

od sonaru może nadal być bezpieczny. Zespół może zostać dodatkowo zredukowany do dwóch osób, 

jeśli kamera nie jest używana do inspekcji, ale tylko do pomocy w nawigacji. W takim przypadku pilot 

może kierować nawigacją, przełączając widok z kamery na widok linii widzenia, podczas gdy ekspert 

zapewnia zebranie przydatnych danych z sonaru. Bezpieczeństwo pojazdu i przestrzeganie przepisów 

dotyczących kolizji morskich może być obsługiwane przez pilota, ponieważ przepisy nie wymagają 

niezależnego obserwatora wizualnego. Jest mało prawdopodobne, aby role pilota i eksperta misji 

mogły zostać połączone bez ryzyka, że pojedynczy człowiek będzie tak skoncentrowany na widoku 

„pod wodą”, że człowiek straci świadomość pojazdu w odniesieniu do konstrukcji, innych łodzi i tak 

dalej. Możliwość kolizji może być niewielka, ale konsekwencje są tak duże - od utraty drogiej platformy 

po utonięcie wodniaka – że warto mieć dwuosobową ekipę. Chociaż obecny stan praktyki jest wysoki 

w stosunku do człowieka do robota, istnieje nadzieja, że zwiększona inteligencja robota może 

zmniejszyć stosunek człowieka do robota i ostatecznie umożliwić jednemu operatorowi sterowanie 

wieloma robotami. Wielu badaczy szukało sposobów na zmniejszenie obciążenia poznawczego poprzez 

delegowanie zadań lub części zadań do robota lub próbując oszacować, jak długo operator może 

pracować nad czymś innym przed zameldowaniem się za pomocą robota, w szczególności zaniedbując 

tolerancję. Było wiele barier. Jedną z barier jest to, że zmniejszenie obciążenia poznawczego nie 

oznacza, że ludzie mogą koniecznie wykorzystać swoją „uwolnioną” zdolność do robienia 

czegokolwiek, co jest szczególnie przydatne. Drugą barierą jest to, że ludzie, którzy całkowicie 

delegowali zadanie robotowi i pracują nad innym zadaniem, a nawet wykonują wiele zadań 

jednocześnie, wykonując drobne czynności, takie jak sprawdzanie poczty e-mail, często nie są w stanie 

szybko ponownie przejąć kontroli w sytuacji awaryjnej. Jak widać w literaturze dotyczącej kontroli 

człowieka poza pętlą, omówionej wcześniej w Części 5, jeśli oczekuje się, że człowiek zareaguje na 

nieoczekiwane zdarzenia, osoba ta może być zmuszona do pozostania w pętli, aby przygotować się na 

wystarczająco szybką reakcję na odzyskać kontrolę, zanim pojawią się negatywne konsekwencje, 

powiedzmy produkcja wadliwych części. Trzecią barierą jest to, że ludzie nie są podzielni. Jeśli 

potrzebujesz osoby do misji, ta osoba musi pozostać dostępna dla tej misji. Na przykład, jeśli robot jest 

autonomiczny, z wyjątkiem określonej fazy, powiedzmy dokowania, która wymaga ludzkiego pilota, 

stosunek człowieka do robota dla misji wynosi 1:1. Jeśli do transportu i ustawienia robota potrzebne 

są dwie osoby, stosunek człowiek-robot wynosi 2:1, niezależnie od tego, czy jedna osoba może być 

pilotem i specjalistą od misji. Częstym pytaniem, na górze „Dlaczego nie mogę po prostu powiedzieć 

robotowi, co ma zrobić?”, jest „Dlaczego robot nie może mnie ostrzec, gdy napotka problemy i 

powiedzieć, co mam z tym zrobić?” Część tej prośby „robot ostrzegaj mnie” z pewnością mieści się w 

ramach obecnych możliwości sztucznej inteligencji i rzeczywiście jest standardową praktyką w HCI i 

autopilotach – i powinna być standardową praktyką w robotyce. Druga część jest oszukańcza, ponieważ 

istnieje różnica między monitorowaniem odchyleń w wykonaniu a wnioskowaniem o przyczynowości 

tych odchyleń. Gdyby robot mógł wytłumaczyć, dlaczego miał problemy, mógłby po prostu je naprawić 

samodzielnie. W tej chwili najlepsze, co systemy mogą zrobić, to wyświetlić informacje, które mogą 

być istotne, aby pomóc ludzkiemu rozumowi. Podczas gdy stosunek człowieka do robota oznacza liczbę 

osób do wykonania misji, gdy misja była głównie nawigacją, łączność sieciowa rozszerzyła dostęp do 

ładunków robota w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za operacje 

(konfigurację, prowadzenie i utrzymanie bezpieczeństwa), mogą być dziesiątki osób, które chcą 

zobaczyć dane i pokierować robotem, aby uzyskać więcej. Użytkownicy mogą tworzyć spory dla robota, 

dając robotowi (lub operatorowi) sprzeczne wskazówki, które musi rozwiązać. Porządkowanie 

priorytetów jest dla operatora męczące i rozpraszające. Robot mógłby próbować osiągnąć cele, ale bez 

sprecyzowanych priorytetów trudno byłoby zmaksymalizować sukces. Jeśli zdalny użytkownik przejmie 



kontrolę nad ładunkiem lub robotem, może nie zrozumieć trudności lub niebezpieczeństw związanych 

z tym, o co prosi robota. 

Zaufanie 

Głównym problemem użytkowników robotów jest zaufanie, a konkretnie czy użytkownik może ufać, 

że robot będzie działał zgodnie z oczekiwaniami? Zaufanie jest często równoznaczne z wygodą 

użytkowania robota, na przykład, nawet jeśli użytkownik ma pewność, że robot został przetestowany 

i działa niezawodnie, jest zaniepokojony lub czuje się niekomfortowo podczas korzystania z robota. 

Zaufanie jest również związane z upodmiotowieniem, na przykład robot pozwala mi działać lepiej i chcę 

go wykorzystać, aby poprawić swoją wydajność. 

PIĘĆ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAUFANIE 

Niezawodność jest jednym z elementów zaufania, ale istnieją co najmniej cztery inne czynniki. 

Zaufanie, ponieważ odnosi się do akceptacji nowej technologii, często oznacza korzystne spełnienie 

czterech z pięciu wymienionych w niej czynników, które wpływają na to, jak dana osoba decyduje się 

na przyjęcie innowacji. Piątym czynnikiem jest względna przewaga innowacji, która jest niezależna od 

zaufania. Cztery czynniki to: 

* Kompatybilność lub stopień, w jakim robot jest zgodny z istniejącymi wartościami, przeszłymi 

doświadczeniami i potrzebami. Robot, który wymaga poważnej zmiany standardowych procedur 

operacyjnych, wprowadza niepewność i ryzyko. Robot może ułatwić jedno zadanie, ale utrudnić 

większy zestaw zadań. Innym przykładem kompatybilności jest podobieństwo zadań, do których robot 

był stosowany w przeszłości, do zadań, z których korzysta obecnie. Zastosowanie robota w nowej 

domenie wiąże się z ryzykiem niedopasowania wydajności i niezawodności. 

* Złożoność, czyli stopień, w jakim robot jest postrzegany jako trudny w obsłudze. Podczas upadku 

World Trade Center z 11 września respondenci odmówili użycia iRobot Packbota, twierdząc, że wygląda 

on zbyt eksperymentalnie. Komentarz „wyglądał zbyt eksperymentalnie” wynikał z wyglądu jednostki 

sterującej operatora. Urządzenie fizycznie składało się z joysticka do gier komputerowych 

podłączonego do laptopa i wyglądało bardziej jak zabawka niż coś, co mogłoby być używane w 

sytuacjach życia i śmierci. Wyświetlacz interfejsu był zestawem okien zaprojektowanych dla inżynierów 

i wyglądał na skomplikowany. Respondenci zdecydowali się zamiast tego na użycie robota firmy Foster-

Miller, Inc. SOLEM o mniejszej sprawności fizycznej, który miał dedykowaną jednostkę sterującą 

operatora z kilkoma opcjami i wzmocnionymi złączami. 

* Testowalność lub stopień, w jakim można eksperymentować z robotem w ograniczonym zakresie. 

Jak można się spodziewać, zażyłość zachęca do zaufania. Im więcej użytkownik może trenować z 

robotem w różnych scenariuszach, tym bardziej użytkownik ufa systemowi. W tym przypadku zaufanie 

lub brak zaufania wynika z opracowania przez użytkowników wewnętrznego modelu tego, jak robot 

spełnia lub odbiega od ich oczekiwań. Jeśli użytkownik ma pracować z robotem lub obok niego bez 

przeszkolenia, robot musi być zaprojektowany tak, aby wzbudzał zaufanie zarówno podświadomie, jak 

i świadomie. 

* Obserwowalność, czyli stopień, w jakim można zaobserwować wyniki działań lub rozważań robota. 

Obserwowalność jest również określana w badaniach HCI jako widoczność. Wcześni badacze HCI 

odkryli, że użytkownicy czuli się niekomfortowo, gdy komputer nie reagował po krótkim czasie na 

zapytania lub polecenia; użytkownicy nie wiedzieli, czy komputer pracował nad zadaniem, czy też uległ 

awarii. Aby to przezwyciężyć, powszechne stały się klepsydry, zegarki czy wirujące tęczowe ikony. 

Użytkownicy niekoniecznie muszą obserwować szczegóły tego, co robot „myśli”, ale będą chcieli 



wiedzieć, co robot próbuje zrobić. Interfejsy użytkownika robotów rutynowo zawierają teraz ikony i 

panele stanu, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć stan robota. Bardziej zaawansowane interfejsy 

użytkownika mogą wyświetlać postęp w zadaniu. 

Testowanie i metryki 

Biorąc pod uwagę, że interakcja człowiek-robot jest ważna, w jaki sposób robotnik może określić, czy 

system obsługuje dobre HRI? Często odpowiedź brzmi, że jakość HRI i przyczynę jej jakości należy 

wywnioskować z obserwacji ludzi i robotów w akcji lub w zaprojektowanych eksperymentach. Metody 

i metryki formalnych eksperymentów dotyczących interakcji człowiek-robot zazwyczaj próbują 

odtworzyć lub przedstawić zadania, środowisko, typy ludzi i robotów, które są zaangażowane w 

określonej dziedzinie. Zbierane dane dzielą się na cztery klasy, które dają co najmniej 42 różne metryki. 

Podczas testowania interakcji człowiek-robot pomocne jest wykorzystanie co najmniej trzech różnych 

klas zbierania danych, aby upewnić się, że pozyskiwane są przydatne dane oraz aby pomóc w kontroli 

krzyżowej i wyciąganiu mocniejszych wniosków. Testowanie interakcji człowiek-robot może wymagać 

zatwierdzenia przez instytucjonalną komisję rewizyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

prywatności uczestników. Formalne eksperymentowanie systemów człowiek-maszyna jest dobrze 

rozumiane, a kursy projektowania eksperymentalnego są prowadzone na wydziałach psychologii lub 

inżynierii przemysłowej. Kursy te koncentrują się na projektowaniu powtarzalnych eksperymentów z 

wystarczającą ilością danych, aby były istotne statystycznie i powtarzalne. Powtarzalność i statystyka 

znaczenie są często sprzeczne z niekontrolowanym bałaganem systemu robot-człowiek działającego 

na dużą skalę. Ponieważ formalne eksperymenty na ogół koncentrują się na wąskim aspekcie systemu, 

ważne jest, aby upewnić się, że eksperyment odwzorowuje jak najwięcej oczekiwanego środowiska, 

czynności zadaniowych i zaangażowania człowieka; w przeciwnym razie wyniki mogą nie zostać 

przeniesione do świata rzeczywistego. W przeciwieństwie do wielu eksperymentów psychologicznych, 

które mogą wykorzystywać jako uczestników ochotników studentów pierwszego roku psychologii, 

robotyka może mieć różne klasy użytkowników, a demografia tych użytkowników może mieć wpływ 

na wyniki eksperymentów. Na przykład wykorzystanie uczniów jako obiektów w eksperymentach, aby 

określić, jak dobrze wyszkoleni astronauci lub strażacy używaliby robota, raczej nie przyniesie 

znaczących rezultatów. 

Metody gromadzenia danych 

CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ (WOZ) 

Eksperymenty z ludźmi wchodzącymi w interakcje z autonomicznymi robotami na ogół przybierają 

jedną z trzech form. Jedna forma eksperymentuje z działającym systemem autonomicznym. W 

niektórych przypadkach może to nie być możliwe, biorąc pod uwagę niezbędny stopień wyrafinowania; 

na przykład naukowcy badający Dolinę Niesamowitości mogą nie być w stanie zbudować robota, który 

może autonomicznie poruszać się i zachowywać jak człowiek. Trudność budowania robotów o 

pożądanych zdolnościach autonomicznych prowadzi do form eksperymentów Czarnoksiężnika z Krainy 

Oz (WOZ), w których eksperymentator jest jak czarodziej z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz chowający 

się za zasłoną i kontrolujący robota. Uczestnikowi eksperymentu Czarnoksiężnika z Krainy Oz robot 

wydaje się być autonomiczny. Trzecią formą eksperymentów są symulacje komputerowe. Popularność 

gier komputerowych sprawia, że wykorzystanie tej technologii jest naturalne. Symulatory te wydają 

się być bardziej przydatne do eksperymentowania z kontrolą robotów niż do badania interakcji ludzi z 

robotem. Pomocne mogą być jednak symulacje rzeczywistości mieszanej, w których człowiek pracuje 

z robotem wyświetlanym w pełnym rozmiarze na ekranie lub JASKINIĄ rzeczywistości wirtualnej. 

Niezależnie od formy eksperymentu, celem jest zebranie znaczących danych. Cztery szerokie klasy 

metod zbierania danych z eksperymentu to: 



WYWIADY, ANKIETY, DZIENNIKI 

* Wywiady, ankiety i publikacje. Metody te rejestrują subiektywne wrażenia z technologii post hoc lub 

po interakcji. Ankiety mogą być długie i zaangażowane lub krótkie, na przykład 10-pytowa Skala 

Użyteczności Systemu. Te metody często same w sobie nie wystarczają, ponieważ respondenci mogli 

zapomnieć o problemach, które pojawiły się podczas interakcji, mogą nie chcieć sprawić, by 

eksperymentator poczuł się źle lub powstrzymywać się ze strachu ,że negatywne opinie wpłyną na ich 

pracę. 

OBSERWACJA 

* Obserwacja. Obserwację można przeprowadzić za pomocą filmów etnograficznych i robienia notatek, 

które rejestrują subiektywną interpretację obserwatora tego, co się dzieje. Obserwator zachowuje się 

jak niema „mucha na ścianie”. Etnografię w terenie można ujednolicić za pomocą szablonów takich jak 

na rysunku.  

 

Subiektywność związaną z etnografią można zmniejszyć, stosując formalne metody analizy 

protokołów, w których wielu obserwatorów niezależnie ocenia aktywność za pomocą schematu 

kodowania, takiego jak RASAR-CS. Schemat kodowania definiuje zdarzenia, takie jak kiedy i jak 

operator określa stan robota, wykonuje z nim określone zadanie i tak dalej. Zdarzenia zdefiniowane w 

schemacie kodowania są powiązane z dużą miarą HRI; na przykład zdarzenie „operator pyta, czy jego 

partner może stwierdzić, czy ramię robota jest całkowicie podniesione” oznaczałoby, że operator 

pracuje na poziomie świadomości sytuacyjnej 1 lub 2. Kodowanie jest subiektywne i, aby zmniejszyć 

błędy, potrzebnych jest wielu obserwatorów, zwanych oceniającymi, aby przeglądać i oceniać wideo i 

audio. Niezależne wyniki są następnie analizowane pod kątem zgodności między oceniającymi. 

BIOMETRIA 

* Biometria. Aspekty interakcji człowieka z robotem można zmierzyć lub wywnioskować na podstawie 

ruchów fizycznych i reakcji fizjologicznych. Śledzenie wzroku jest szeroko stosowane w HCI w celu 

określenia, jakie okna i ikony są oglądane przez użytkownika. Zmiany stresu spowodowane 



zwiększonym obciążeniem pracą lub strachem i lękiem mogą być sygnalizowane zmianami częstości 

oddechów, rytmu serca i reakcji skórnej galwanicznej. Pomiar biometryczny jest generalnie inwazyjny, 

ponieważ człowiek musi nosić czujniki biometryczne.  

Czujniki często ograniczają ruchy użytkownika lub są niewygodne. Na pomiary może mieć wpływ pot i 

czynniki środowiskowe użytkownika, zakłócając wiarygodne pomiary w warunkach terenowych na 

zewnątrz. Biometria jest zwykle używana w eksperymentach laboratoryjnych lub wysoce 

kontrolowanych eksperymentach terenowych. 

TESTY SPECJALISTYCZNE 

* Testy specjalistyczne. Eksperymentatorzy HRI mogą zawiesić aktywność i poprosić uczestników o 

wypełnienie ankiety lub wykonanie testu. Na przykład eksperyment może zostać zatrzymany w kilku z 

góry określonych punktach, a uczestnik poproszony o wypełnienie ankiety NASA-TLX, popularnego 

narzędzia. Ankieta jest subiektywna, ale ponieważ jest przeprowadzana bezpośrednio po aktywności, 

może być dokładniejsza niż ankieta post hoc. Mniej subiektywnym podejściem może być przerwanie 

eksperymentu i przeprowadzenie testu. Jednym z takich testów jest Globalna Technika Oceny 

Świadomości Sytuacyjnej (SAGAT). Wadą tego typu testów jest to, że są one destrukcyjne i mogą 

zakłócać wierność scenariusza, a tym samym wyniki mogą być zagrożone. 

Metryka 

KATEGORIE WSKAŹNIKÓW HRI 

Po zebraniu dane o systemie można zbadać za pomocą wskaźników interakcji człowieka z robotem. 

Murphy i Schreckenghost zidentyfikowali wskaźniki, które zaproponowali lub wykorzystali różni 

badacze. Większość (29) metryk mierzyła pewien aspekt wydajności systemu, ale niektóre metryki 

mierzyły reakcję człowieka podczas interakcji z robotem lub jego aktywnością. Wskaźniki wydajności 

systemu zostały podzielone na pięć kategorii: 

WYDAJNOŚĆ : Wydajność. Czy system człowiek-robot był skuteczny? Ile czasu poświęcono na operacje 

autonomiczne w porównaniu z operacjami ręcznymi? 

WYDAJNOŚĆ: Wydajność. Czy system człowiek-robot był szybszy niż system tylko człowiek? Ilu ludzi 

zajęło obsługę robota? 

NIEZAWODNOŚĆ : Niezawodność. Ile razy człowiek musiał interweniować? 

BEZPIECZEŃSTWO: Bezpieczeństwo. Czy robot stanowił zagrożenie dla ludzi? Czy miał świadomość 

ludzi w swojej kopercie roboczej? 

WSPÓŁAKTYWNOŚĆ : Współaktywność. Czy podział pracy między człowiekiem a robotem działał 

dobrze? Czy robot wymagał nieoczekiwanego nadzoru nad delegowanymi zadaniami? Jak często robot 

napotykał problem lub musiał prosić o pomoc? 

Interakcja człowiek-robot i siedem obszarów sztucznej inteligencji 

Dobra interakcja człowieka z robotem wymaga sztucznej inteligencji. Z pewnością interfejsy języka 

naturalnego wymagają zrozumienia języka naturalnego, jednego z siedmiu podstawowych obszarów. 

Jednak reprezentacja wiedzy jest niezbędna, zwłaszcza do uchwycenia wspólnej płaszczyzny i 

przekonań, pragnień i intencji. Wnioskowanie jest ważne, ponieważ interakcja jest wrażliwa na 

kontekst. Wpływ wizji komputerowej na interakcję człowiek-robot jest często pomijany, ale potrzebny 

jest do dostrzeżenia komunikacji niewerbalnej (np. gesty, pozy, mimika) oraz umiejscowionej wspólnej 

płaszczyzny (np. czerwona filiżanka kawy nad tam). Uczenie się przyczynia się również do zdolności 



robota do dostosowywania się do indywidualnych preferencji. Interakcja człowiek-robot angażuje 

również rozproszoną sztuczną inteligencję, ponieważ w wielu przypadkach człowiek i robot dzielą się 

zadaniami i obowiązkami. Dobra interakcja między człowiekiem a robotem zależy również od ogólnej 

autonomii agenta w wykonywaniu zadania. Podejścia, które wyrażają autonomię jako stopień 

inicjatywy, o którym mowa w rozdziale 3, są atrakcyjne, ponieważ wyraźnie określają, co jest 

delegowane do robota z jakimi oczekiwaniami; autonomia jest ujęta w relacji z człowiekiem, a nie z 

zadaniem. Przypomnijmy, że w przypadku „braku autonomii” robotowi przydzielono zadanie, ale 

postępuje zgodnie ze sztywnym programowaniem związanym z zadaniem lub celem, podobnie jak 

tempomat w samochodzie. W autonomii procesu robot może wybrać algorytm lub proces, aby 

osiągnąć swoje cele zadania. Człowiek wie, że robot pracuje nad zadaniem, ale nie musi nadzorować 

ani zatwierdzać szczegółów. W autonomii stanu systemu robot może generować i wybierać między 

opcjami, aby osiągnąć swoje cele. Robot może zdecydować, czy wykonać zadanie sam, czy poprosić o 

to człowieka. Ten rodzaj autonomii wykracza poza ostrzeganie, że stan kontroli poza pętlą jest istotny. 

Chodzi bardziej o zrozumienie możliwości członków zespołu w zakresie realizacji celu. Zamierzona 

autonomia pozwala robotowi zmieniać cele, aby spełnić zamierzoną rolę w zespole, na przykład 

pomagać zespołowi, przejmując niektóre funkcje innego gracza, który jest rozproszony lub nie działa 

dobrze. Wreszcie, w ramach autonomii ograniczeń, robot może tworzyć własne role i cele, rozluźniając 

ograniczenia swoich działań. Każdy z tych stopni inicjatywy implikuje różne metody interakcji, stopnie 

zaufania i testowanie. Na przykład w celowej autonomii robot musi zauważyć i zdiagnozować 

upośledzoną wydajność członka zespołu, aby przejąć odpowiednią część zadania. Stopień zaufania do 

przymusu autonomii jest znacznie wyższa niż w przypadku autonomii procesu. Testowanie i ocena są 

również znacznie różne i bardziej wymagające, ponieważ robot ma większą inicjatywę. 

Podsumowanie 

Interakcja człowiek-robot ma fundamentalne znaczenie dla inteligentnych robotów, ponieważ ludzie 

są zaangażowani w roboty jako operatorzy, członkowie zespołu i osoby postronne. Robot zazwyczaj 

działa w jednym z trzech podstawowych trybów: jako agent zadaniowy, agent pomocniczy lub 

zapewniający zdalną obecność. Interakcja z człowiekiem może być kombinacją fizycznych, 

poznawczych i społeczno-emocjonalnych sposobów współpracy. Zrozumienie i zaprojektowanie 

dobrej interakcji człowiek-robot opiera się na pracy z dziedziny interakcji człowiek-komputer, 

psychologii i komunikacji, ale wykracza poza nie. Na przykład HCI oferuje Osiem Złotych Zasad 

projektowania interfejsów użytkownika, ale nie podaje żadnych zasad unikania Doliny Niesamowitości. 

Pierwszym krokiem w projektowaniu interakcji człowiek-robot dla aplikacji jest zrozumienie domeny 

aplikacji, co jest zwykle realizowane za pomocą kognitywnej analizy zadań w przypadku domen 

normatywnych lub poznawczej analizy pracy w przypadku dziedzin formatywnych. Po zrozumieniu 

domeny role i obowiązki każdego agenta, dynamika środowiska i zadania oraz wszelkie ograniczenia 

regulacyjne powinny być jasne. Dzięki temu można zastosować bezpieczną formułę stosunku człowieka 

do robota w celu określenia wymaganej siły roboczej. Każdy użytkownik lub rola może potrzebować 

innego interfejsu użytkownika w celu skonstruowania i utrzymania wszystkich trzech poziomów 

świadomości sytuacyjnej. Pilot może wymagać świadomości sytuacyjnej w zakresie stanu nawigacji i 

platformy, ale specjalista ds. ładunku może nie dbać o te atrybuty i potrzebować wiedzy sytuacyjnej na 

temat postępów misji i działania ładunku. Komunikacja w języku naturalnym, w której użytkownik 

zapewnia wyraźną interakcję werbalną i gestykulacyjną oraz niejawną pozę, gesty i mimikę, jest 

atrakcyjna, ale nadal wykracza poza praktyczne możliwości sztucznej inteligencji. Nie ma zasad 

podziału obowiązków między człowiekiem a robotem; jednak projektant musi mieć świadomość, że 

ukryte założenia, jakie ludzie mają na temat delegowania i dzielenia się zadaniami z innymi ludźmi, 

dotyczą również robotów. Niestety roboty nie wychwytują ukrytych aspektów pracy w grupach. Gdy 

te niejawne założenia dotyczące delegowania i udostępniania nie są wyraźnie uwzględnione, pojawia 



się problem kontroli człowieka poza pętlą, w którym zadanie lub proces napotyka problem, a człowiek, 

który jest zaangażowany w inne zadanie, musi przejąć kontrolę niespodziewanie, ale nie ma możliwości 

ani czasu na rozwiązanie problemu. Chociaż zaufanie jest zwiększane przez czynniki niezwiązane z HRI 

niezawodności i możliwości testowania robota, dobra interakcja między człowiekiem a robotem 

powinna jeszcze bardziej zwiększyć zaufanie. Projekt interakcji może zwiększyć zaufanie, zachowując 

zgodność i spójność z istniejącymi procedurami organizacji i zestawami umiejętności pracowników, 

zmniejszając złożoność systemu, a nawet pozory złożoności, a także zapewniając interfejsy 

użytkownika, które zwiększają obserwowalność lub widoczność tego, co robot robi. HRI wymaga 

innego stylu testowania i oceny niż wydajność algorytmiczna. Eksperymenty z udziałem ludzi będą 

prawdopodobnie podlegały regulacjom i będą wymagały przeglądu przez instytucję lub organ rządowy 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności uczestników. Wracając do pytań postawionych we 

wstępie, odpowiedź na pierwsze pytanie: Ile osób potrzeba do uruchomienia robota? jest to, że 

stosunek człowieka do robota zależy od ekologii: środowiska, zadania i samego robota. Stosunek 

najgorszego przypadku można obliczyć za pomocą wzoru na bezpieczny stosunek człowieka do robota 

Npeople = Nvehicle + Nplayloads + 1. Projektant może następnie określić, czy stosunek można zmniejszyć, jeśli 

interfejsy użytkownika, ograniczenia poznawcze wprowadzone przez duże obciążenie pracą i ludzkie 

problemy ze sterowaniem out-of-the-loop i pozwalają na to przepisy. Jak podzielić obowiązki lub role? 

zależy również od ekologii. Bardziej wydajnemu robotowi można delegować więcej funkcji i inicjatywy. 

Zdefiniowanie wszystkich interesariuszy i ich ról stanowi bardziej subtelne wyzwanie. Łatwo zapomnieć 

o interesariuszach, takich jak menedżer programu usług edukacyjnych, który musi zobaczyć stan 

wszystkich robotów i zdalnie rozwiązywać problemy, ale ci interesariusze mogą mieć krytyczne 

znaczenie dla przyjęcia robotyki. Odpowiedź na pytanie: Jak ludzie lubią wchodzić w interakcje z 

robotami? jest nieco łatwe, ponieważ ludzie lubią wchodzić w interakcje z robotem tak wygodnie i 

naturalnie, jak to tylko możliwe, ale wygoda i naturalizm mogą być trudne do osiągnięcia. Ludzie „za” 

robotem preferują multimodalne interfejsy użytkownika, które są dostosowane do ich potrzeb, 

pomagają w osiągnięciu poziomu 3 SA i zwiększają zaufanie, że robot wykonuje delegowaną część 

pracy. Ludzie „z przodu” i „obok” robotów naziemnych podświadomie wchodzą z nimi w interakcje 

społeczne, zgodnie z paradygmatem Computers Are Social Actors. Ludzie wywnioskują intencje i 

kompetencje z wyglądu robota. Reagują również na stopień naturalizmu w ruchach i manierach, 

podążając za krzywą Uncanny Valley.  Reagują na roboty naruszające ich przestrzeń osobistą, podążając 

za proksemikami. Biorąc pod uwagę pytanie: czy roboty i ludzie muszą się rozumieć (np. mieć wspólny 

model poznawczy)?, stopień, w jakim roboty i ludzie potrzebują wspólnej płaszczyzny lub posiadania 

modeli swoich przekonań, pragnień i intencji, jest nieznany . Posiadanie wyraźnych modeli 

poznawczych wiąże się z zaufaniem interpersonalnym, ale może nie być konieczne, aby zaufać 

robotowi w wykonywaniu dobrze zdefiniowanych zadań. Dlaczego nie mogę po prostu powiedzieć 

robotowi, co ma robić, bo wtedy nie muszę się martwić o interfejsy i sterowanie? jest niestety błędnym 

pytaniem, ponieważ ignoruje wyzwania związane z projektowaniem robotów rozumiejących język 

naturalny. Zaprojektowanie dobrej interakcji człowieka z robotem kończy projektowanie warstw 

interaktywnych. 



Projektowanie i ocena systemów autonomicznych 

* Opisz pięć pytań projektowych, które wpływają na stopień zaawansowania algorytmicznego 

wymaganego dla określonej zdolności autonomicznej (Jakie funkcje musi zapewniać robot? Jakiego 

horyzontu planowania wymagają te funkcje? Jak szybko algorytmy muszą aktualizować dane 

wyjściowe? Jakiego rodzaju model świata potrzebny robotowi i dokąd wchodzi człowiek?) 

* Podaj przykłady każdego z trzech źródeł awarii robota: awarie zewnętrzne, awarie fizyczne i błąd 

ludzki. 

* Mając cel oceny robota, wybierz i uzasadnij odpowiedni rodzaj eksperymentu: eksperyment 

kontrolowany, ćwiczenia, eksperyment z koncepcją i uczestnik-obserwator. 

* Wymień sześć kategorii danych do zebrania podczas eksperymentów (dziennik aktywności, kontekst, 

widok robota, stan robota, widok robota z zewnątrz, widok interakcji człowiek-robot) i omów strategie 

pozyskiwania danych. 

Przegląd 

Zaczęliśmy od Części dotyczących autonomii, automatyzacji i architektur, aby zapewnić ramy do 

poznawania elementów sztucznej inteligencji wykorzystywanej w robotyce. Tu powracamy do pojęć 

wprowadzonych w tych Częściach, aby powrócić do pytania: Jak zaprojektować inteligentnego robota? 

Opowiadamy się za ekologicznym podejściem do projektowania, w którym robot i jego inteligencja 

wpisują się w ekologiczną niszę systemu. Przypomnijmy, że podejście ekologiczne uwzględnia wpływ 

robota, środowiska i zadania na udany projekt. Projektant musi zastanowić się, co robot może zrobić: 

Co może wyczuć bezpośrednio lub pośrednio, na przykład zasięg ? Jakie są jego zdolności lokomocyjne 

i manipulacyjne? Jaka moc obliczeniowa jest potrzebna? Co może zrobić, czego człowiek nie może lub 

co musi zrobić, ponieważ człowiek nie może? Projektant musi również wziąć pod uwagę środowisko: 

czy można je zamodelować jako zamknięty świat lub zaprojektować tak, aby wspierać automatyzację? 

Na co pozwala środowisko? Czy te afordancje są wystarczające, czy też wymagane jest uznanie? Jaka 

jest skala i przejezdność każdego regionu środowiska? Wreszcie, samo zadanie wpływa na projekt: Czy 

nawigacja po zadaniach czy coś innego? Czy system wielorobotowy może lepiej służyć celom? Jakie są 

ukryte cele, takie jak monitorowanie zaufania i zdrowia? Czy cele wymagają namysłu? Ekologiczne 

podejście można zastosować do projektowania konkretnych możliwości, a także do całego projektu 

systemu robota. Rozważ uczenie , gdzie stworzenie skutecznego algorytmu uczenia się wymaga 

zrozumienia, co robot próbuje zrobić, a także tego, czego robot może wyczuwać i z czego się uczyć; 

przywołuje to ekologiczne podejście do projektowania, które uwzględnia zadanie, robota i środowisko. 

Przypomnijmy również, że w Części 4 opisano, że architektura hybrydowa jest czymś więcej niż tylko 

stylem programowania; pomaga projektantowi określić, ile sztucznej inteligencji jest potrzebne, 

zadając pięć kluczowych pytań projektowych. Są: Jakie funkcje musi zapewniać robot? Jakiego 

horyzontu planowania wymagają funkcje? Jak szybko algorytmy muszą aktualizować dane wyjściowe? 

Jakiego modelu świata potrzebuje robot? i Gdzie wchodzi człowiek? Część kończy się próbą zestawienia 

poprzednich Częściach w praktycznym kontekście projektowym. Rozpoczyna się od nakreślenia, jak 

zaprojektować konkretną autonomiczną zdolność, począwszy od ogólnej filozofii projektowania, 

przeglądu pięciu pytań, które projektant musi zadać z perspektywy architektonicznej, oraz 

przedstawienia studium przypadku pomyślnego wykorzystania tego procesu projektowania. Następnie 

przypomina czytelnikom, że różne taksonomie i metryki wprowadzone w książce, a zwłaszcza w części 

3, nie zastępują dobrego projektu systemu inteligencji. Część kończy się sekcją dotyczącą całościowej 

oceny projektów systemów, takiej jak identyfikacja awarii, typy eksperymentów do przeprowadzenia 

dla określonego celu oceny oraz zalecane dane do zebrania. 



Projektowanie określonych zdolności autonomicznych 

Kanoniczna architektura operacyjna przedstawiona w Części 4 jest czymś więcej niż ramą, może być 

również wykorzystana jako pomoc w projektowaniu autonomicznej zdolności, ponieważ przedstawia 

pięć pytań, na które projektant musi odpowiedzieć. Te pytania kierują projektanta w kierunku 

spełnienia wyraźnych, a zwłaszcza ukrytych oczekiwań związanych z umiejętnościami. Projektowanie 

zdolności autonomicznych może być mylące, jeśli projektant traktuje warstwy w architekturze 

operacyjnej jako mapę drogową. Mierniki, takie jak Poziomy autonomii systemów bezzałogowych 

(ALFUS),95, które próbują porównywać zdolności autonomiczne, mogą skłaniać projektantów do 

myślenia, że bardziej złożona sytuacja wymaga bardziej wyrafinowanej inteligencji, ale jak pokazano w 

części 6, zwierzęta o niższej inteligencji są wysoce skuteczne w niezwykle złożonych środowiskach. 

Ostatecznie strategia powinna określać niezbędne możliwości, a następnie badać, w jaki sposób można 

je osiągnąć, biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe, programowe, środowiskowe i ludzkie. 

Filozofia projektowania 

Filozofia projektowania zaczyna się od założenia, że autonomiczna zdolność obejmuje wszystkie 

funkcje i warstwy architektury kanonicznej. Niektóre z tych funkcji mogą być obsługiwane przez 

człowieka, często z powodu ograniczeń uniemożliwiających komputerowi wykonywanie tych funkcji. 

Zapominanie o wyjaśnieniu, w jaki sposób te funkcje są obsługiwane, może spowodować 

nieoczekiwane zapotrzebowanie na siłę roboczą, co widać po zaskakująco wysokich kosztach siły 

roboczej, jakie napotyka armia amerykańska przy rozmieszczaniu bezzałogowych systemów latających. 

Z drugiej strony projektant może uznać, że zdolność autonomiczna nie wymaga namysłu i że kruchość 

„efektu „fly-at-the-window” jest akceptowalna. Podobnie projekt autonomicznego pojazdu, który jest 

używany do oportunistycznego eksplorowania zagraconego środowiska, może kłaść nacisk na dodanie 

autonomicznej deliberacji zamiast nawigacji, gdzie robot zapewnia mapowanie i monitorowanie stanu 

zdrowia, podczas gdy użytkownik decyduje, gdzie się udać i co jest interesujące do dalszego zbadania. 

Chodzi o to, aby projektant świadomie decydował, jakie autonomiczne zdolności są potrzebne do 

realizacji misji i jak te zdolności będą wdrażane z perspektywy systemowej. Misja prawdopodobnie 

będzie wymagała wielu autonomicznych zdolności. Na przykład nawigacja po punktach orientacyjnych 

może obejmować cztery możliwości: planowanie trasy, tworzenie wystąpień zachowań 

umożliwiających podążanie drogą i omijanie przeszkód, ustawianie monitora lub licznika czasu, który 

uruchamia ponowne planowanie, jeśli robot nie dotrze do punktu nawigacyjnego w określonym czasie 

oraz udostępnianie interfejsu użytkownika który wyświetla postęp i przedstawia wyświetlacz 

diagnostyczny w przypadku wystąpienia problemu. Drugą autonomiczną funkcją robota może być 

wyszukiwanie intruzów za pomocą kamery na podczerwień, która wykorzystuje oprogramowanie do 

ignorowania grup małych sygnatur cieplnych zgodnych ze zwierzętami i ostrzega operatora o 

obecności człowieka. Trzecią autonomiczną zdolnością tego samego robota może być wykrywanie i 

usuwanie usterek, które monitoruje stan podsystemów i powoduje zastąpienie równoważnego 

czujnika lub komponentu. System z wieloma możliwościami autonomicznymi będzie prawdopodobnie 

miał różne potrzeby w zakresie modeli światowych, monitorowania i interfejsów. Architektura 

operacyjna jest wystarczająca, aby przypomnieć projektantowi, że te funkcje powinny być brane pod 

uwagę, ale architektura nie pomaga projektantowi w rozważaniu, jak skoordynować te różne 

wymagania. Jak zarządzać różnymi wymaganiami projektowymi, to rola systemów i widoków 

architektury technicznej; opisują, jak zaprojektować funkcję monitorowania lub interfejs użytkownika 

w celu obsługi różnych możliwości. 

Pięć pytań dotyczących projektowania autonomicznego robota 



Istnieje pięć ogólnych pytań, które projektant powinien zadać, projektując każdą konkretną 

autonomiczną zdolność. 

Jakie funkcje wewnętrzne robot musi wykonywać, aby uzyskać tę zdolność? Czy trzeba generować 

plan? Czy będzie monitorować realizację planu? Czy będzie musiał wybierać zasoby lub strategie na 

podstawie różnych warunków pogodowych lub typów terenu? W jaki sposób te strategie zostaną 

przekształcone w zachowania oraz włączone i wyłączone (wdrożone)? Jak wykona zachowania? Czy 

podczas misji będzie jakaś nauka online? Czy po misji będzie nauka, od operatora lub offline? 

Jakiego horyzontu planowania (teraźniejszość; teraźniejszość i przeszłość; teraźniejszość, przeszłość, 

przyszłość) wymaga zdolność? Horyzont planowania pomaga kształtować oczekiwania. Zdolności 

reaktywne, takie jak odruchowe omijanie przeszkód, działają w teraźniejszości i są bardzo szybkie, ale 

podobnie jak odruch kolanowy ludzkiej rzepki, mogą nie być optymalne. Optymalne algorytmy na ogół 

wymagają zachowania stanu przeszłości i często prognozowania wyników w przyszłość, co może wiązać 

się z konstruowaniem modeli. Każdy horyzont planowania jest domyślnym zobowiązaniem do 

wewnętrznych modeli i struktur. 

Jak szybko muszą działać algorytmy umożliwiające tę zdolność? Z pewnością wiele algorytmów 

sterowania lotem UAV musi działać z bardzo wysokimi prędkościami, chociaż pamiętaj, że zwykle nie 

są one uwzględnione w sformułowaniu „sztucznej inteligencji” autonomicznego robota. Ale jeśli robot 

musi omijać poruszającą się przeszkodę lub pocisk, może to wymagać bardzo szybkiego wykonania. Ta 

szybkość wykonania wskazuje, że zdolność może znajdować się wyłącznie w warstwie reaktywnej, 

ponieważ funkcjonalność deliberatywna jest wolniejsza z powodu dodatkowego czasu obliczeniowego 

wymaganego do utrzymania modeli stanu i świata. Często pożądana percepcja zdolności trwa dłużej 

niż jest to pożądane i, jak pokazano w Części 6, dane z czujników są często przetwarzane zarówno w 

sposób reaktywny, jak i celowy; na przykład robot może wykorzystać dane z czujnika, aby uniknąć 

kolizji, podczas gdy inny proces jednocześnie wykorzystuje dane z czujnika, aby określić, czy obiekt był 

kulą osłabienia i czy można bezpiecznie wznowić jego tor. 

Jakich modeli potrzebuje konkretny algorytm? Lokalny? Światowy? Obydwa? Powszechnie przyjmuje 

się, że możliwości autonomiczne wymagają wyrafinowanych, szczegółowych modeli. Pierwsze modele 

iRobot Roomba odniosły sukces właśnie dlatego, że nie stworzyły modelu świata; nie musieli planować 

pokoju, aby go posprzątać. Podobnie wiele systemów tworzy modele w oparciu o możliwości czujnika 

w porównaniu z obszarem zainteresowania; jeśli obwiednia robocza robota jest określona przez 

promień trzech metrów, po co budować szczegółowy model, który obejmuje promień dziewięciu 

metrów? Czy reprezentacje 3D są niezbędne dla robota, czy są po prostu atrakcyjne do wizualizacji? 

Modelowanie znacznie zwiększa złożoność obliczeniową i tworzy wąskie gardła, a ponadto może 

autonomicznie tworzyć martwe punkty — jeśli obiektu lub warunku nie ma w modelu, oznacza to, że 

nie istnieje. 

Gdzie wchodzi człowiek? Jak widać w Części 18, człowiek zawsze jest w jakiś sposób związany z robotem 

i należy to uwzględnić w projekcie od samego początku. Czy człowiek tylko zleca robotowi, ale robot 

jest w pełni odpowiedzialny za tworzenie instancji, monitorowanie i rozwiązywanie wszelkich 

problemów całej misji? Jest to mało prawdopodobne ze względu na obecny stan sztucznej inteligencji 

i kształtowanie misji. Dlatego algorytmy są ograniczone, a zrozumienie domeny jest niepełne, że 

operatorzy muszą być dostępni, aby poradzić sobie z nieuniknionymi awariami autonomii i 

niespodziankami. Czy misje naprawdę są całkowicie oddelegowane do robota, to jest agentów 

wykonujących zadania, czy też są to misje polegające na zdalnej obecności lub pomocy ludzkiemu 

operatorowi? Jeśli człowiek jest zaangażowany w jedną lub więcej zdolności, który agent - robot czy 

człowiek – wykonuje jakie funkcje; na przykład, czy człowiek monitoruje postępy robota? Czy któreś z 



funkcji są wspólne dla człowieka i robota, a jeśli tak, to w jaki sposób? Na przykład robot może zalecić 

ścieżkę lub alokację zasobów, ale ostateczną decyzję podejmuje operator. 

Studium przypadku: Konkurs bezzałogowej robotyki naziemnej 

PROCES PROJEKTOWANIA EKOLOGICZNEGO 

Zgłoszenie Colorado School of Mines (CSM) w konkursie Unmanned Ground Robotics Competition w 

1994 roku stanowi przykład procesu projektowania. Mimo że wydarzenie ma już dziesiątki lat, prostota 

pomaga zobaczyć, jak zasady projektowania łączą się z wynikami. Celem konkursu było, aby mały 

pojazd bezzałogowy (nie większy niż wózek golfowy) poruszał się autonomicznie po odkrytym torze z 

białych linii namalowanych na trawie. Wpis do CSM zdobył pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 

5000 $. Zespół zastosował ekologiczny proces projektowania składający się z siedmiu kroków. Każdy 

etap projektowania jest najpierw przedstawiany pogrubioną czcionką i omawiany. To, co faktycznie 

zostało zrobione przez zespół CSM, zaznaczono kursywą. To studium przypadku ilustruje efektywne 

wykorzystanie niezwykle niewielu zachowań oraz wykorzystanie afordancji w połączeniu ze 

zrozumieniem niszy ekologicznej. Podkreśla również, że nawet prosty projekt może wymagać wielu 

iteracji, aby był wykonalny. 

Krok 1: Opisz zadanie. Celem tego kroku jest określenie, co robot musi zrobić, aby odnieść sukces. 

Zadanie polegało na tym, aby pojazd robota podążał ścieżką zawierającą zakręty, nieruchome 

przeszkody na ścieżce i piaskownicę. Robot, który posunąłby się najdalej bez całkowitego wykroczenia 

poza granice, byłby zwycięzcą, chyba że dwa lub więcej robotów przebyło tę samą odległość lub 

ukończyło trasę, wówczas zwycięzcą byłby robot z najszybszym czasem. Maksymalna prędkość 

wynosiła pięć mil na godzinę. Jeśli robot częściowo wyszedł poza granice (ale jedno koło lub część 

bieżnika pozostało w środku), odjęto karę za odległość. Jeśli robot uderzy w przeszkodę wystarczająco 

mocno, aby ją przesunąć, naliczana jest kolejna kara dystansowa. Dlatego konkurencja faworyzowała 

wjazd, który mógłby ukończyć trasę bez naliczania kar, w porównaniu z szybszym wjazdem, który 

mógłby przekroczyć linię graniczną lub uderzyć w przeszkodę. Uczestnicy otrzymali trzy przejazdy w 

ciągu jednego dnia i dwa dni, aby przygotować się i przetestować na torze w pobliżu toru; czasy 

rozgrywek wyznaczała loteria. 

Krok 2: Opisz robota. Celem tego kroku jest określenie podstawowych zdolności fizycznych robota oraz 

wszelkich ograniczeń. Teoretycznie można by się spodziewać, że projektant miałby kontrolę nad 

projektem samego robota, co mógłby zrobić, jakie czujniki nosi i tak dalej. W praktyce większość 

robotyków pracuje albo z dostępną na rynku platformą badawczą, która może mieć ograniczenia co do 

tego, jaki sprzęt i czujniki można dodać, albo ze stosunkowo niedrogim zestawem typu platformy, w 

którym ograniczenia masy i mocy mogą mieć wpływ na to, co może rozsądnie zrobić. Dlatego 

projektantowi zwykle podaje się pewne stałe ograniczenia na platformie robota, które będą miały 

wpływ na projekt. W tym przypadku konkurencja stwierdziła, że pojazd robota musiał mieć ślad co 

najmniej 3 stopy na 3,5 stopy, ale nie większy niż wózek golfowy. Co więcej, robot musiał mieć własne 

źródło zasilania i wykonywać wszystkie obliczenia na pokładzie (nie była dozwolona komunikacja 

radiowa z zewnętrznym procesorem) oraz mieć 20-funtowy ładunek. 

Rysunek pokazuje wpis CSM, Omnibot. Materiały przekazała firma Omnitech Robotics, Inc. Bazą 

pojazdu był dziecięcy jeep Fisher Price Power Wheels na baterie zakupiony w sklepie z zabawkami. 

Podstawa dokładnie spełniała minimalną powierzchnię. Zastosowano w nim układ kierowniczy 

Ackerman (podobny do samochodu), z silnikiem napędowym napędzającym koła z tyłu i silnikiem 

sterującym z przodu. Pojazd miał kąt skrętu 22°. Komputer pokładowy był obsługiwany przez komputer 

PC 33 MHz 486 przy użyciu sterowników silników Omnitech CANAMP. Zestaw czujników składał się z 

trzech urządzeń: enkoderów wału na silnikach napędowych i sterujących do martwego naliczenia, 



kamery wideo zamontowanej na maszcie w pobliżu środka pojazdu oraz sonaru panoramującego 

zamontowanego pod kratą z przodu. Wyjście z kamery wideo zostało zdigitalizowane przez czarno-

biały framegrabber. Sonar był przetwornikiem ultradźwiękowym Polaroid klasy laboratoryjnej. 

Urządzenie do panoramowania może przesuwać się o 180 stopni. Całe kodowanie zostało wykonane 

w C++. 

 

Dzięki silnikom i przekładniom Omnibot mógł poruszać się z prędkością zaledwie 1,5 mil na godzinę. 

To ograniczenie oznaczało, że mógł wygrać tylko wtedy, gdyby posunął się dalej z mniejszą liczbą 

punktów karnych niż jakikolwiek inny wpis. Oznaczało to również, że system sterowania musiał mieć 

częstotliwość aktualizacji co najmniej 150 ms, w przeciwnym razie robot mógł wyjechać poza granice, 

nie zauważając, że zbacza z kursu. Czarno-biały framegrabber wyeliminował użycie koloru. Co gorsza, 

częstotliwość aktualizacji framegrabbera wynosiła prawie 150 ms; każdy algorytm przetwarzania 

obrazu musiałby aktualizować się bardzo szybko, w przeciwnym razie robot poruszałby się szybciej, niż 

mógłby wyczuć i zareagować. Odbicia od nierównej trawy zmniejszyły standardowy zasięg sonaru z 

25,5 stóp do około 10 stóp. Krok 3: Opisz środowisko. Ten krok jest krytyczny z dwóch powodów. Po 

pierwsze, jest to kluczowy czynnik określający umiejscowienie robota. Po drugie, identyfikuje 

percepcyjne możliwości zachowań: w jaki sposób zdarzenie percepcyjne stworzy instancję nowego 

zachowania i jak będzie funkcjonować schemat percepcyjny danego zachowania. Przypomnij sobie z 

Częśću 4, że paradygmat reaktywności faworyzuje percepcję bezpośrednią lub percepcję opartą na 

afordancji, ponieważ ma szybki czas wykonania i nie wymaga rozumowania ani pamięci. Pole zostało 

wytyczone na trawiastym polu o łagodnych zboczach. Trasa składała się z pasa o szerokości 3 stóp, 

oznaczonego białą farbą Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych i miało mniej więcej kształt 

nerki.  



 

Dokładna długość trasy i rozmieszczenie przeszkód na trasie nie były znane aż do dnia zawodów, a 

drużynom nie wolno było mierzyć trasy ani przeprowadzać na niej prób. Wszystkie przeszkody były 

nieruchome i składały się z bel siana owiniętych w biały lub czerwony plastik. Bele miały około 2 stopy 

na 4 stopy i nigdy nie sięgały dalej niż 3 stopy w głąb pasa. Sonar był w stanie niezawodnie wykryć bele 

pokryte plastikiem pod większością kątów zbliżenia z odległości 8 stóp. Pojazdy miały kursować 22 

maja między 9:00 a 17:00, niezależnie od pogody czy zachmurzenia. Oprócz wizualnych wyzwań 

związanych ze zmianą oświetlenia z powodu chmur, bele wprowadziły cienie na białych liniach w 

godzinach od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00. Piaskownica miała zaledwie 4 stopy długości i była 

umieszczona na prostym odcinku toru. Analiza otoczenia pozwoliła na uproszczenie zadania. 

Umieszczenie przeszkód pozostawiło otwartą przestrzeń o szerokości 4 stóp. Ponieważ Omnibot miał 

tylko 3 stopy szerokości, tor mógł być traktowany jako pozbawiony przeszkód, gdyby robot mógł 

pozostać na środku pasa z tolerancją 0,5 stopy. Ta zależność między wielkością robota a skalą otoczenia 

wyeliminowała potrzebę unikania zachowania przeszkód. Analiza otoczenia pozwoliła również 

zidentyfikować afordancję sterowania robotem. Jedynym obiektem zainteresowania robota była biała 

linia, która powinna ukazywać wysoki kontrast z zieloną (ciemnoszarą) trawą w aparacie. Ale dokładna 

wartość oświetlenia białej linii zmieniała się wraz z pogodą. Jednak po dalszych rozważaniach zespół 

zdał sobie sprawę, że gdyby kamera była skierowana bezpośrednio na jedną linię, zamiast próbować 

zobaczyć obie linie, większość najjaśniejszych punktów na obrazie należałaby do tej linii. Jest to 

zmniejszenie stosunku sygnału do szumu, ponieważ większa część obrazu zawiera linię. Niektóre jasne 

punkty byłyby spowodowane odbiciami, ale zakładano, że są one rozmieszczone losowo. Dlatego też, 



gdyby robot próbował utrzymać środek ciężkości białych punktów na środku obrazu, pozostałby na 

środku pasa. 

Krok 4: Opisz, jak robot powinien zachowywać się w odpowiedzi na otoczenie. Celem tego kroku jest 

zidentyfikowanie zestawu jednego lub więcej kandydujących zachowań pierwotnych; kandydaci ci 

zostaną później udoskonaleni lub wyeliminowani. Gdy projektant opisuje, jak robot powinien się 

zachowywać, zachowania zwykle stają się widoczne. Należy podkreślić, że celem tego kroku jest 

skoncentrowanie się na tym, co robot powinien zrobić, a nie jak to zrobi, chociaż często projektant 

widzi jednocześnie co i jak. W przypadku wpisu CSM początkowo zaproponowano tylko jedno 

zachowanie: follow-line. Schemat percepcyjny wykorzystałby białą linię do obliczenia różnicy między 

położeniem środka ciężkości białej linii a tym, gdzie powinien być, podczas gdy schemat silnika 

przekształci tę różnicę w polecenie dla silnika sterującego. 

TABELA ZACHOWANIA 

Jeśli chodzi o wyrażanie zachowań dla zadania, często korzystne jest skonstruowanie tabeli zachowań 

jako jednego ze sposobów na zebranie wszystkich zachowań na jednej kartce papieru. Zwolnienie dla 

każdego zachowania jest pomocne w potwierdzeniu, że zachowania będą działać poprawnie, bez 

konfliktów (pamiętaj, że przypadkowe zaprogramowanie robota odpowiadającego męskim ciernikom 

z Części 7 jest niepożądane). Często projektantowi przydaje się sklasyfikowanie schematu 

motorycznego i percepcji. Zastanówmy się na przykład, co się stanie, jeśli implementacja ma czysto 

refleksyjny schemat motoryczny przejścia do celu i zachowanie polegające na unikaniu przeszkód. Co 

się stanie, jeśli zachowanie polegające na unikaniu przeszkód spowoduje, że robot straci percepcję 

celu? Ups. Schemat percepcyjny nie zwraca żadnego celu, a zachowanie polegające na przejściu do 

celu zostaje zakończone! Prawdopodobnie projektant założył, że zachowanie to będzie wzorcem o 

ustalonym działaniu, a tym samym będzie trwało w kierunku ostatniego znanego położenia celu. Jak 

widać z Tabeli Zachowań w tabeli , zespół CSM początkowo zaproponował tylko jedno zachowanie, 

follow-line.  

 

follow-line składał się ze schematu motorycznego, pozostania na ścieżce (centroid), który był 

refleksyjny (bodziec-odpowiedź) i taksówek (ukierunkowywał robota względem bodźca). Schemat 

percepcyjny, computecentroid (obraz, biel), wyodrębnił z obrazu afordancję centroidu bieli jako linii. 

Użyto tylko składowej x lub położenia poziomego środka ciężkości, c_x. 

Krok 5: Popraw każde zachowanie. W tym momencie projektant ma ogólną koncepcję organizacji 

systemu reaktywnego i jego pożądanych działań i może teraz skoncentrować się na projektowaniu 

każdego indywidualnego zachowania. Podczas konstruowania podstawowych algorytmów dla 

schematów motorycznych i percepcyjnych ważne jest, aby projektant wziął pod uwagę normalny 

zakres warunków środowiskowych, w których oczekuje się, że robot będzie działał (np. stan 

stacjonarny) oraz warunki, w których zachowanie będzie ponieść porażkę. Zachowanie podążania za 

linią oparto na analizie, że jedynymi białymi obiektami w środowisku były białe linie i bele siana pokryte 

białym, zgodnie z opisem w regulaminie. Chociaż było to dobre założenie, doprowadziło to do 

humorystycznego wydarzenia podczas drugiego biegu zawodów. Gdy robot podążał wzdłuż białej linii, 

jeden z sędziów wszedł w pole widzenia kamery. Niestety sędzia miał na sobie białe buty, a Omnibot 



odwrócił się mniej więcej pomiędzy butami a linią. Kapitan drużyny CSM, Floyd Henning, zorientował 

się, co się dzieje i krzyknął do sędziego, aby się ruszył. Ostrzeżenie nadeszło za późno; przednie koła 

robota przekroczyły już linię. Jego kamera była teraz skierowana poza linię i nie było szans na 

wyzdrowienie. Nagle, tuż przed tym, jak skrajne lewe tylne koło miało opuścić granicę, Omnibot 

wyprostował się i zaczął jechać równolegle do linii! Ścieżka skręciła w prawo, a Omnibot wszedł z 

powrotem na ścieżkę i ponownie pozyskał linię. Robot w końcu wyszedł poza granice na szpilce do 

włosów w dalszej części kursu. Tłum oszalał, a ekipa CSM wymieniła zdezorientowane spojrzenia. Co 

się stało, że Omnibot wrócił do normy? Schemat percepcyjny używał 20% najjaśniejszych pikseli obrazu 

do obliczenia centroidu. Kiedy Omnibot wędrował po trawie, szedł prosto, ponieważ odbicie na trawie 

było w dużej mierze przypadkowe, a pozycje znikały, pozostawiając środek ciężkości zawsze na środku 

obrazu. Dozorcy kosili trawę tylko w miejscach, gdzie była ścieżka. Obok ścieżki znajdowała się 

równoległa próbka nieskoszonej trawy naładowana chwastami z nasion mniszka lekarskiego. Rząd 

białych puchów działał jak biała linia, a gdy mlecze znalazły się w zasięgu widzenia, Omnibot posłusznie 

skorygował swój kurs, aby był równoległy do nich. Tylko szczęściem było, że ścieżka zakrzywiła się tak, 

że kiedy mlecze się skończyły, Omnibot szedł prosto i przecinał się ze ścieżką. Chociaż Omnibot nie 

został zaprogramowany do reagowania na buty i mlecze, zareagował poprawnie, biorąc pod uwagę 

swoją niszę ekologiczną. 

Krok 6: Przetestuj każde zachowanie niezależnie. Podobnie jak w przypadku każdego projektu inżynierii 

oprogramowania, moduły lub zachowania są testowane indywidualnie. Najlepiej byłoby, gdyby 

testowanie odbywało się w symulacji przed testowaniem modułów robota działającego w jego 

środowisku. Wiele dostępnych na rynku robotów ma imponujące symulatory lub symulatory 

wbudowane w pakiet Robot Operation System (ROS). Należy jednak pamiętać, że symulatory często 

modelują jedynie mechanikę robota, a nie zdolności percepcyjne. Symulacja jest przydatna do 

potwierdzenia, że kod schematu silnika jest poprawny, ale często jedynym sposobem weryfikacji 

schematu percepcyjnego jest wypróbowanie go w świecie rzeczywistym. 

Krok 7: Przetestuj z innymi zachowaniami. Ostatnim etapem projektowania i wdrażania systemu 

reaktywnego jest wykonanie testów integracyjnych; testowanie integracyjne to etap, na którym 

zachowania są łączone. Testowanie integracyjne obejmuje również testowanie zachowań w 

rzeczywistym środowisku. Chociaż zachowanie podążania za linią działało dobrze w przypadku 

testowania z białymi liniami, nie działało dobrze w przypadku testowania z białymi liniami i 

przeszkodami. Przeszkody, lśniące białe bele siana stojące w pobliżu linii, często były jaśniejsze niż 

trawa. (Zauważ, że bele owinięte na czerwono były używane tylko do oznaczania obszaru 

początkowego i nie były widoczne dla robota.) Dlatego schemat percepcyjny dla kolejnych linii 

uwzględniał piksele należące do beli podczas obliczania centroidu. Niezmiennie robot zafiksował się na 

beli i podążał za jej obwodem, a nie po linii. Bele były określane jako „rozproszenia wzrokowe”. Na 

szczęście bele były stosunkowo małe. Gdyby robot mógł „zamknąć oczy” na około dwie sekundy i po 

prostu jechać w linii prostej, w większości pozostawałby na kursie i byłby w stanie ponownie przejąć 

linię. Nazywało się to zachowaniem ruchu naprzód. Zachowanie wykorzystywało kierunek robota (kąt 

skrętu, dir) do wytworzenia jednolitego pola potencjalnego, mimo że nie było sumowania wektorów. 

Problem polegał na tym, że robot wiedziałby, kiedy zignorować sygnał wizji i wykonać ruch do przodu. 

Rozwiązaniem problemu, kiedy należy zignorować sygnał wejściowy z kamery, było użycie sonaru jako 

wyzwalacza ruchu naprzód. Echosonda była skierowana na linię i za każdym razem, gdy zwracała odczyt 

zasięgu, przesuwanie do przodu zajmowało kontrolę na dwie sekundy. Ze względu na trudności w pracy 

z DOS, wpis CSM musiał używać stałego harmonogramu dla wszystkich procesów. Byłoby łatwiej i 

bardziej niezawodnie, gdyby każdy proces wykonywał każdy cykl aktualizacji, nawet jeśli wyniki zostały 

odrzucone. W rezultacie wyzwalacz sonaru dla ruchu do przodu zasadniczo hamował podążanie za 

linią, podczas gdy brak wyzwalacza sonaru hamował ruch do przodu. Oba zachowania występowały 



cały czas, ale tylko jedno miało wpływ na to, co robił robot. Rysunek pokazuje to hamowanie, podczas 

gdy nowa tabela behawioralna jest pokazana w tabeli. 

 

 

Ostateczna wersja projektu działała na tyle dobrze, że zespół CSM zajął pierwsze miejsce. Robot okrążył 

tor, aż znalazł się około 10 jardów od mety i natknął się na płytką piaskownicę, która miała 

przetestować przyczepność platformy. Piaskownica budziła pewne obawy, ponieważ piasek ma jasny 

kolor i może być interpretowany jako część linii. Ponieważ piasek znajdował się na poziomie gruntu, 

odczyt zasięgu nie mógł być użyty jako inhibitor. Ostatecznie zespół zdecydował, że skoro piaskownica 

ma tylko połowę długości beli, nie będzie to miało wystarczającego wpływu na robota, aby warto było 

zmieniać delikatny harmonogram istniejących procesów. Zespół miał rację, twierdząc, że piaskownica 

okazała się zbyt mała, aby stanowić znaczącą wizualną rozrywkę. Zapomnieli jednak o kwestii trakcji. 

Aby uzyskać lepszą przyczepność, zespół wsunął prawdziwe opony na śliskie plastikowe koła, ale 

zapomniał przymocować opony do kół. W piasku robot zakręcił kołami w oponach. Po upływie limitu 

czasu zespołowi pozwolono popchnąć robota (zrobiono to sfrustrowanym kopnięciem przez głównego 

programistę), aby sprawdzić, czy ukończyłby cały kurs. Rzeczywiście tak było. Żaden inny robot nie 

dotarł aż do piaskownicy. Oczywiste jest, że do tego zastosowania wystarczył system reaktywny. 

Wykorzystanie prymitywnych zachowań reaktywnych było niezwykle tanie obliczeniowo, dzięki czemu 

robot mógł aktualizować siłowniki niemal z szybkością aktualizacji framegrabbera wizyjnego. Zespół 



CSM opracował robota, który pasuje do jego wąskiej niszy ekologicznej. Zachowania nie działałyby w 

podobnej domenie, takiej jak podążanie chodnikami, a nawet ścieżka z białych linii ze skrzyżowaniem, 

ponieważ nisza nie zawierała tych atrybutów. Jednak proces projektowania ekologicznego nie 

ogranicza się do wąskich nisz. Podobny proces projektowania można by wykorzystać do opracowania 

robota, który spełniałby wyraźne wymagania dla szerszego zbiegu środowisk i zadań z dodatkową 

odpornością. Ten robot prawdopodobnie wymagałby rozważnej funkcjonalności. 

Taksonomie i metryki a projektowanie systemu 

Częstym błędem w projektowaniu jest mylenie taksonomii i metryk do porównywania systemów 

autonomicznych przedstawionych w Części 3 z wytycznymi projektowymi i mapami drogowymi. W 

szczególności taksonomia delegacji między człowiekiem a maszyną, stworzona przez Sheridana dla 

NASA i wykorzystywana jako źródło stylów architektury poziomu autonomii (LOA), jest często 

traktowana jako mapa drogowa programowania. Skupienie się na taksonomii kieruje projektantów do 

ewolucyjnego podejścia do mapy drogowej: najpierw zaprogramuj roboty do obsługi wspólnej kontroli, 

następnie zaprogramuj wsparcie decyzji i tak dalej, a ostatecznie zostaną dodane wystarczające 

możliwości, aby baza kodu dla w pełni autonomicznych robotów istniała. Filozofia projektowania 

promowana w tej książce zaczyna się od określenia pożądanych możliwości konkretnego robota, 

niezależnie od ilości potrzebnej sztucznej inteligencji. Następnie projektant określa, który agent – 

robot, człowiek czy oprogramowanie – jest odpowiedzialny. Na przykład nisza ekologiczna dla jednego 

robota może polegać na wspieraniu decyzji w przypadku niektórych zadań, ale ten sam robot może 

wymagać wspólnej kontroli nad innymi zadaniami. Taksonomie i wizualizacja organizacji 

oprogramowania jako warstw są często traktowane jako rozwojowe mapy drogowe oparte na idei, że 

należy najpierw zaprogramować systemy o „najniższych” inteligentnych możliwościach, a następnie 

dodać programowanie, aby umożliwić robotowi wykonanie kolejnego zestawu funkcji lub możliwości. 

Z takim podejściem wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, podważa wartość projektowania systemów. 

Na przykład mały dom będzie potrzebował tych samych podstawowych funkcjonalnych przestrzeni, 

takich jak łazienka, kuchnia, sypialnie i przestrzeń życiowa, co dwór; dom na ogół nie jest domem, jeśli 

zawiera tylko łazienkę lub tylko kuchnię. Taksonomie i warstwy mają tendencję do zachęcania do 

podejścia „najpierw buduj domy tylko z sypialniami, następnie buduj domy z sypialniami i łazienkami, 

a następnie buduj domy z sypialniami, łazienkami i kuchniami” zamiast „zbuduj mały dom z sypialnią, 

łazienką, i kuchnię i dodaj drugie piętro lub skrzydło później”. Dom musi od samego początku 

zapewniać pewną funkcjonalność, aby był wartościowy. Po drugie, podejście warstwowe hamuje 

rozszerzalność. Jeśli dana osoba budowała dom stopniowo przez lata i mieszkała tam, gdy go 

budowała, pierwsza część domu normalnie miałaby miejsce na kuchnię, łazienkę i jakąś przestrzeń 

życiową, która może być również wykorzystana jako sypialnia , ale dom zostałby zaprojektowany tak, 

aby ułatwić przyszłe dobudowy. Na przykład można zbudować większy fundament lub niektóre ściany 

lub części dachu skonstruować w taki sposób, aby ułatwić dobudowanie do domu. Dodanie do domu, 

który nie został zaprojektowany z myślą o przyszłych dobudowach, może być drogie i prowadzić do 

brzydkiego domu z niezręcznym wykorzystaniem przestrzeni. Niedawne dyskusje w społecznościach 

zajmujących się robotyką doprowadziły do prób stworzenia schematów klasyfikacji, które 

porównywałyby autonomię jednego systemu robota z innym. Jednym z przykładów takiego schematu 

klasyfikacji są poziomy autonomii systemów bezzałogowych (ALFUS) Narodowego Instytutu 

Standardów i Technologii Stanów Zjednoczonych (ALFUS).95 Mierniki służące do porównywania lub 

szacowania autonomii systemu mogą wprowadzać w błąd, ponieważ ilość pracy potrzebnej do 

zbudowania domu nie jest miarą tego, czy dana konstrukcja jest domem. Weź pod uwagę, że budowa 

budynku z ładną kuchnią, ale bez miejsca do spania, może zająć tyle samo czasu, co dom z sypialnią i 

minimalistyczną kuchnią, ale piękna kuchnia to nie dom. Budowa domu z XIX wieku prawdopodobnie 

wymagała większego wysiłku fizycznego niż obecny podmiejski dom, który został zoptymalizowany pod 



kątem łatwości budowy. Jednak oba są funkcjonalnymi odpowiednikami. System robota powinien mieć 

określoną autonomiczną zdolność, ponieważ cele systemu wymagają tej zdolności, a nie dlatego, że ta 

konkretna zdolność była łatwiejsza do zaprogramowania niż inna zdolność. Ekologiczne podejście 

zachęca projektanta do myślenia poza uproszczoną wizualizacją warstw i wpływem na projektowanie 

określonych podstawowych funkcji. Dom z trzema sypialniami, zbudowany na zboczu wzgórza w 

podatnej na trzęsienia ziemi Kalifornii, zostanie zbudowany z innego rodzaju fundamentów i 

materiałów budowlanych niż dom z trzema sypialniami o podobnej wielkości, położony wzdłuż plaży 

na Florydzie. Podobnie w robocie na wybór platform, czujników i algorytmów ma wpływ złożoność 

środowiska. Ale dom w Kalifornii nie jest z natury „lepszy” niż dom na Florydzie. Wracając do przykładu 

małego domu, podczas gdy zarówno mały dom, jak i rezydencja będą miały te same podstawowe 

funkcjonalne przestrzenie, rezydencja zaprojektowana z myślą o bardziej złożonym stylu życia 

rozrywkowych gości może mieć większą kuchnię, więcej sypialni i łazienek oraz dodatkowe funkcje, 

takie jak basen i kino domowe. Podobnie złożoność misji ma wpływ na projekt robota. Dom z pięcioma 

sypialniami może mieć małe podwórko, ponieważ właściciele nie chcą spędzać czasu na ogrodnictwie, 

podczas gdy domek z jedną sypialnią może mieć znacznie większe podwórko, ponieważ właściciele 

chcą spędzać czas na ogrodnictwie. Podobnie na projektowanie robotów ma wpływ pożądana przez 

człowieka niezależność. 

Holistyczna ocena inteligentnego robota 

W Części 3 przedstawiono wyzwanie niedeterminizmu w testowaniu autonomii. Kolejne Częśćy 

dostarczyły dowodów na to, że autonomiczna zdolność może w rzeczywistości być wynikiem 

współdziałania wielu algorytmów lub struktur danych. Te poszczególne algorytmy można 

przetestować, ale w pewnym momencie ich zdolność zostanie oceniona w kontekście całościowego 

systemu robota. Pytanie brzmi: „Czy zwiększona inteligencja zadziałała i ogólnie dodała wartość do 

systemu?” W tej sekcji nie omówiono konkretnych metod testowania, ponieważ są one w dużym 

stopniu zależne od algorytmu, sprzętu i aplikacji. Zamiast tego oferuje ogólne ramy do 

przeprowadzania oceny inteligentnego robota. Najpierw zapewnia taksonomię błędów, aby ostrzec 

projektanta o typach błędów, których należy szukać. Następnie opisuje cztery rodzaje eksperymentów 

lub ustawień, w których ocenia się roboty. Sekcja zaleca określone kategorie danych do zebrania w 

celu udowodnienia hipotez, debugowania problemów i oportunistycznego poznania nowych rzeczy o 

robocie. Kończy się studium przypadku, w jaki sposób zebranie dużego zestawu danych pomogło w 

ustaleniu problemu z czujnikiem. 

Taksonomia niepowodzeń 

Rysunek przedstawia taksonomię typów awarii robotów przedstawionych w141 jako rozwinięcie 

wcześniejszej wersji autorstwa Carlsona i Murphy. Awarie robotów, zgodnie z taksonomią, mają trzy 

źródła. 



 

 

AWARIA ZEWNĘTRZNA 

1. Awaria zewnętrzna, która jest poza bezpośrednią kontrolą robota lub obsługi. Przykładem jest robot 

zniszczony w wybuchu miny. 

FIZYCZNE AWARIE 

2. Fizyczna awaria samego robota. Awarie fizyczne można dalej klasyfikować według podsystemów: 

mobilność, komunikacja, wykrywanie, sterowanie lub obliczenia oraz moc. Awarie mobilności są 

rzadko spotykane, podczas gdy przerwy w zasilaniu (np. zwarcia) i łączności są częstsze.38 Niski 

wskaźnik awarii mobilności i wysoki wskaźnik awarii zasilania i łączności może nie być zaskakujący, 

ponieważ projektanci często koncentrują się na doskonaleniu efektorów mobilności i zignoruj systemy 

„drugorzędne”. 

LUDZKI BŁĄD 

3. Błąd ludzki. Niedawne badanie robotyki katastrof wskazuje, że ponad 50% awarii robotów było 

spowodowanych błędami ludzkimi. Tak wysoki wskaźnik błędów ludzkich sugeruje, że źródłem błędu 

jest projektant, a nie operator. Awarie mogą mieć jeden z dwóch skutków. Awaria terminala oznacza 

zakończenie misji; albo misja została przerwana, albo robot zginął w miejscu. Nieterminowa awaria 

oznacza, że misja jest kontynuowana, ale z obniżonymi możliwościami. 

Cztery rodzaje eksperymentów 

Tabela przedstawia cztery rodzaje eksperymentów, które są wykorzystywane przez robotyków do 

testowania zdolności autonomicznych.  



 

Każdy typ ma siłę napędową, ostateczny cel lub motywację, miejsce, w którym odbywa się 

eksperyment, oraz ogólną klasę oczekiwanych wyników. Ponadto autorem ogólnej struktury 

eksperymentu może być robotnik lub interesariusz korzystający z robota. Eksperyment może odbyć się 

w realistycznych warunkach, zwanych również wysokiej wierności. Należy pamiętać, że realistyczne 

warunki odtwarzają zarówno fizyczne właściwości zamierzonego obszaru roboczego, jak i właściwości 

operacyjne obszaru roboczego; na przykład wszystko jest zgodne ze standardowymi procedurami 

bezpieczeństwa i procedurami operacyjnymi stosowanymi w tej aplikacji lub przez tego interesariusza. 

Warunki wahają się od ustawień laboratoryjnych, które poświęcają realizm w zamian za statystyczną 

powtarzalność, po wykorzystanie robota w prawdziwej misji. 

EKSPERYMENT KONTROLOWANY 

W kontrolowanych eksperymentach celem jest przetestowanie hipotezy lub ilościowe ustalenie 

wydajności określonej zdolności robota. Eksperyment odbywa się w warunkach laboratoryjnych (w 

pomieszczeniu lub na zewnątrz), gdzie robotnik wyraźnie komponuje eksperyment i kontroluje 

warunki w celu uzyskania statystycznie ważnych wniosków. Nacisk kładziony jest na powtarzalność. 

ĆWICZENIE 

Zgodnie z definicją podaną w Alberts i Hayes, celem ćwiczenia jest przetestowanie systemu w bardziej 

realistycznym środowisku, zgodnie z oskryptowanym zestawem czynności. Ćwiczenie odbywa się w 

„zainscenizowanym świecie”, w którym środowisko robota jest zainscenizowane tak, aby było 

realistyczne, ale powtarzalne, co pozwala na testy fizyczne o wyższej wierności. Oczekuje się, że skrypt 

będzie miał wyższą wierność operacyjną niż w laboratorium. Ćwiczenia mogą być skomponowane 

przez robotnika lub interesariusza. Ćwiczenia są zwykle wykorzystywane przez robotyków, aby 

wypróbować robota w bardziej realistycznych warunkach lub uzyskać informacje zwrotne od 

interesariuszy. Ćwiczenia, takie jak Top Official National Internal Counterterrorism Exercise (TOPOFF) 

lub demonstracje zaawansowanej koncepcji technologicznej Departamentu Obrony USA, są 

wykorzystywane przez interesariuszy w celu promowania znajomości praktycznego korzystania z 

technologii i zachęcania innych interesariuszy do wyrażenia pozytywnej opinii , co z kolei przyspieszy 

przyjęcie tej technologii. Przestrzeganie skryptu i chęć zaimponowania uczestnikom i obserwatorom 

robotem często prowadzi do inżynierii skryptu i środowiska, aby podkreślić mocne strony robota. W 

związku z tym ćwiczenia nie są tak cenne, jak można by oczekiwać, jeśli chodzi o ocenę rzeczywistej 

wydajności robota na poziomie systemu lub uzyskanie wglądu w interakcje człowiek-robot. 

EKSPERYMENT KONCEPCYJNY 



Eksperymentowanie z koncepcjami jest być może celem większości robotów jako celem ćwiczenia; że 

rezultatem ćwiczenia będzie analiza luk w tym, czego brakowało w projekcie systemu, 

zidentyfikowanie możliwych nowych zastosowań oraz ogólna koncepcja operacji. Eksperymenty 

koncepcyjne mają na celu zbadać przydatność systemu technologicznego do misji, od początku do 

końca, co określa się mianem koncepcji operacji. Koncepcja operacji obejmuje nie tylko misję, ale także 

logistykę przemieszczania robota do pozycji, ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi, brak prądu do 

ładowania akumulatorów podczas normalnej zmiany i tak dalej. Scenariusz ćwiczenia zostałby 

skomponowany przez interesariuszy, aby zaoferować możliwość wprowadzenia technologii, ale nie 

zmieniania niczego innego w normalnych operacjach. Technolodzy musieliby zbierać dane bez 

ingerencji w działanie robota lub przebieg ćwiczenia. W ramach eksperymentów koncepcyjnych 

uczestnicy kontynuują misję, nawet jeśli robot ulegnie awarii, dostarczając w ten sposób cennych 

informacji zwrotnych na temat słabych punktów systemu. Eksperymenty koncepcyjne są 

wykorzystywane w robotyce i interakcji człowiek-maszyna od 2002 roku, w szczególności w serii 

Summer Institute poświęconej robotyce katastrof. 

UCZESTNIK-OBSERWATOR 

Warunki fizyczne i operacyjne o najwyższej wierności do oceny robota występują podczas 

rzeczywistego użytkowania. W tym przypadku robotnik działa jako uczestnik-obserwator w świecie 

przyrody (w przeciwieństwie do świata inscenizowanego), podobnie jak w przypadku, gdy 

etnografowie osadzają się w odległym plemieniu. Dane uzyskane z tych rzeczywistych aplikacji są z 

natury mniej ilościowe niż inne formy testowania i oceny, ale studia przypadków są przydatne do 

określenia, w jaki sposób robot będzie rzeczywiście używany w praktyce, co należy zrobić, aby ułatwić 

te zastosowania i zidentyfikować kiedy robot zawodzi i dlaczego. 

Dane do zebrania 

Ocena systemu robota wymaga danych. O ile zbieranie danych jest oczywiste, łatwo zapomnieć o 

zebraniu pełnego zestawu danych. Eksperymenty na ogół podają zmienną zależną, zmienną niezależną 

i warunki pracy, robota i inny sprzęt używany do eksperymentu, a także metodę eksperymentalną, a 

także wyniki. Jednak niedawna analiza 18 badań autonomicznego startu i lądowania w mikro-UAV 

wykazała, że jedyną wspólną miarą zgłoszoną we wszystkich badaniach był typ pojazdu, dlatego warto 

przejrzeć, jakie dane należy zebrać. W przypadku trzech z czterech typów eksperymentów, ćwiczeń, 

eksperymentów koncepcyjnych i eksperymentów uczestnik-obserwator, książka Disaster Robotics 

identyfikuje sześć kategorii danych eksperymentalnych do zebrania, jeśli to możliwe: dziennik 

aktywności, kontekst, widok robota, stan robota, dane zewnętrzne widok robota i widok interakcji 

człowiek-robot. Książka opisuje również podstawowe elementy protokołu zbierania danych dla 

robotyki terenowej, w tym zarządzanie danymi. W przypadku czwartego typu eksperymentów, 

eksperymentów kontrolowanych, celem zbierania danych jest udowodnienie lub obalenie hipotezy. 

Hipoteza może być bardzo szeroka, często w stylu „działa autonomiczna zdolność”, ale musi istnieć 

definicja „działań”, a także dane potwierdzające lub obalające hipotezę oraz wystarczająca ilość 

informacji o danych, aby zapewnić zaufanie do wyniki. Na przykład hipoteza kontrolowanych 

eksperymentów z możliwością autonomicznego startu i lądowania mikro-UAV może polegać na 

wykazaniu, że robot może niezawodnie wylądować w każdych warunkach pogodowych lub że robot 

może lądować tak samo jak człowiek. lub że pilot może przejąć kontrolę podczas przerwanego 

lądowania. Pierwsza hipoteza sugeruje, że w eksperymencie będą powtarzane starty i lądowania w 

różnych warunkach pogodowych i będą miały metryki do pomiaru błędu. Tymi wskaźnikami mogą być 

odległość od celu, odległość i różnica w nagłówkach lub jakakolwiek inna miara, która odzwierciedla 

definicję „dzieła”. Druga hipoteza zakładałaby statystyczne porównanie ludzkich pilotów i autopilotów, 

gdy człowiek i robot lądują w zestawie prawie identycznych sytuacji. Miernik może obejmować 



sparowany test T, aby potwierdzić, że osiągi człowieka i robota są różne. Oba eksperymenty 

przypominałyby klasyczne eksperymenty laboratoryjne z zajęć z chemii i fizyki. Trzecia hipoteza 

wymagałaby zupełnie innego rodzaju eksperymentu, zgodnie z psychologicznym projektem 

eksperymentalnym opisanym w Części 18. 

DANE EKSPERYMENTALNE 

Dane zebrane dla klasycznego eksperymentu, za Duncanem i Murphym, składałyby się z: 

* Zmienne zależne, zmienne niezależne i stałe. Zmienne niezależne to zmienne, które są zmieniane lub 

manipulowane w celu wytworzenia mierzalnej zmiany zmiennej zależnej. W przypadku lądowania 

autonomicznego zmienną zależną może być średni błąd między rzeczywistym miejscem lądowania a 

miejscem docelowym, a zmiennymi niezależnymi algorytmy (np. autonomiczny, ręczny, autonomiczny 

o różnych parametrach itp.), różni operatorzy, początkowa wysokość zniżania, powierzchnia lądowania 

itp. Wszystko inne powinno być stałe. Jeśli istnieją aspekty eksperymentu, które nie są stałe, na 

przykład wiatr, temperatura, pora dnia, zachmurzenie lub inne warunki operacyjne, muszą być 

mierzone i ich wpływ na wszelkie wyniki jest wyraźnie uwzględniony i omówiony. Te niekontrolowane 

warunki pracy mogą być niewielkie lub mogą być mylącymi czynnikami, które podważają wszelkie 

wnioski dotyczące hipotezy. 

* Dane operacyjne. Mogą istnieć dane, które są rejestrowane, co do których oczekuje się, że nie 

zostaną wykorzystane w hipotezie, ale mogą mieć później wartość. Rejestrowanie całkowitego czasu 

lotu może odkryć ważne informacje. Na przykład, jeśli UAV nie jest w stanie wylądować w ciągu 2,5 

minuty, a operator musi przejąć kontrolę, można to włączyć do algorytmu lub procedur operacyjnych. 

Podobnie rejestrowanie toru lotu może być przydatne, ponieważ prostszy lub gładszy tor może 

wskazywać na lepsze osiągi lub identyfikować przebiegi, w których wystąpiła anomalia. 

* Sprzęt lub aparatura. Eksperyment musi rejestrować, jakiego robota, ładunku, systemu operacyjnego 

i tak dalej użyto. Eksperymenty informują również o tym, jaki sprzęt został użyty do zebrania danych 

na wypadek, gdyby miało to znaczenie. Na przykład użycie kamery do przechwytywania ruchu dałoby 

inną rozdzielczość śledzenia ruchu opadania niż kamera w telefonie komórkowym. 

* Metoda eksperymentalna. Należy zbierać dane o całym procesie. W przypadku testowania 

autonomicznego lądowania metoda eksperymentalna może wyglądać następująco. UAV startuje 30 

razy z losowej wysokości między 10 a 30 metrów nad poziomem gruntu iw losowej względnej lokalizacji 

i orientacji kompasu w promieniu 10 metrów od celu lądowania. Operator zainicjowałby autonomiczne 

lądowanie. Eksperymentalny bieg zostanie przerwany, gdy a) UAV przyziemi i wyłączy się, b) gdy 

operator przerwie lądowanie z powodu pogody lub nieprzewidzianego zachowania, lub c) lot zostanie 

przerwany po pięciu minutach bez pomyślnego przyziemienia. 

SZEŚĆ KATEGORII DANYCH 

Książka Disaster Robotics identyfikuje sześć kategorii danych, które należy zebrać podczas ćwiczeń 

terenowych, eksperymentów koncepcyjnych i sytuacji uczestnik-obserwator. Są one przydatne do 

ogólnych eksperymentów, a także do wstępnych testów: 

* Dziennik aktywności. Dziennik aktywności zawiera sekwencję zdarzeń. Dziennik aktywności może 

informować o udoskonaleniach projektu, takich jak przewidywany czas trwania lotu. Na przykład prace 

nad inspekcją strukturalną wykazały, że bezzałogowe statki powietrzne mogą wykonać mapę boku 

wielopiętrowego budynku w ciągu 8–12 minut, a załoga generalnie musiała wylądować i poruszać się, 

aby zachować bezpieczne operacje podczas mapowania następnej strony. Bez względu na to, ile stron 

ma budynek, maksymalny czas lotu wynosił 12 minut. Dlatego też bezzałogowiec z dłuższym czasem 



pracy na baterii, a co za tym idzie dłuższym czasem lotu, nie był konieczny. Projektanci mogliby 

wykorzystać te informacje do stworzenia tańszego bezzałogowego statku powietrznego o krótszym 

czasie trwania na rynku kontroli strukturalnej. Dziennik aktywności może naświetlić interesujące zalety 

robotów. Na przykład rozmieszczenie UGV w przypadku zdarzenia radiologicznego zajmuje średnio tyle 

samo czasu, co przeszkolony ratownik, aby się ubrać, ale UGV może szybciej zejść z zasięgu i pozostać 

dłużej. 

* Kontekst. Kontekst może pomóc wyjaśnić nietypowe zachowanie, a także dlaczego robot czasami 

działa dobrze, a dlaczego czasami nie. W jednym przypadku śledzony UGV. opracowany do inspekcji 

rur i kanalizacji, został wykorzystany do przeszukania domu mieszkalnego zmiażdżonego przez lawinę 

błotną. Gąsienice zerwały się z UGV i misję trzeba było przerwać. Kontekst domu mieszkalnego, w 

szczególności kontekst, w którym dom miał kudłatą wykładzinę, był niezbędny do zrozumienia, 

dlaczego robot zawiódł. W przypadku wrażliwych sytuacji interakcji człowieka z robotem kontekst tego, 

ile snu zespół ma, ogólny stres i presja, którą odczuwa, itd., zapewnia kontekst psychologiczny. 

* Widok oka robota, stan robota i widok zewnętrzny robota. Te zestawy danych są przydatne do 

debugowania i analizy błędów. Na przykład, jeśli robot zaczyna lekko oscylować w czasie T przed 

zderzeniem, nagranie wideo pokazujące oscylację służy dwóm celom. Jest to zarówno wskazówka, co 

mogło pójść nie tak, a także daje znacznik czasu, aby zacząć przeglądać dzienniki stanu robota (Co 

robił?) i widok oka robota (Co widział?). Widok zewnętrzny można uzyskać z kamery na kasku 

obserwatora bezpieczeństwa lub dedykowanej kamery śledzącej do działań w pobliżu. Może warto 

mieć samolot pościgowy lub drugi robot podążający za pierwszym robotem. 

* Widok interakcji człowieka z robotem. Niezależnie od kamery rejestrującej widok robota z zewnątrz, 

pomocne może być oddzielne nagranie rejestrujące to, co mówią i robią członkowie zespołu. Może to 

być pomocne przy debugowaniu lub ustaleniu przyczyny awarii, zwłaszcza w identyfikacji interfejsu 

użytkownika i wąskich gardeł interakcji. Etnograf pełniący rolę obserwatora i sporządzającego notatki 

jest również pomocny, ponieważ może zidentyfikować problemy z interakcją człowiek-robot i możliwe 

przyczyny, które mogą być trudne do wydobycia z filmu. 

Studium przypadku: Eksperymenty koncepcyjne 

Wartość eksperymentowania nad koncepcją i zbierania danych ilustruje następujący przypadek, w 

którym analityk odkrył, że problem z wydajnością systemu, początkowo przypisywany błędowi 

człowieka, był w rzeczywistości spowodowany nieoczekiwanym zachowaniem czujnika. Odkrycie 

zaskakującego zachowania czujnika było wynikiem wysokiej wierności eksperymentów koncepcyjnych 

jako metody, wykorzystania etnografa, który zauważył anomalię w zachowaniu operatora, oraz 

wszechstronnego gromadzenia danych, które umożliwiły analizę post hoc. 

Eksperyment koncepcyjny z 2013 roku w Disaster City symulował reakcję na trzęsienie ziemi w skrzydle 

medycyny nuklearnej dużego szpitala. Częściowo zawalony wielopiętrowy budynek, zwany Prop 133, 

w Disaster City symulował szpital, a źródło radiologiczne cezu było ukryte gdzieś w budynku. Zobacz 

rysunki a i b.  



 

 

Zespoły ratownictwa pożarowego z materiałami niebezpiecznymi (HazMat), przeszkolone w zakresie 

zdarzeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE), musiały 

zareagować na trzęsienie ziemi, przeszukać obszar i szpital pod kątem promieniowania i osób w 

niebezpieczeństwie oraz zlokalizować wszelkie materiały radiologiczne i usuń go. Eksperyment 

koncepcyjny wprowadził robota naziemnego, bezzałogowego statku powietrznego i narzędzia do 

wizualizacji, z których każdy miał skrócić czas potrzebny na podjęcie decyzji. Hipotezy zostały 

potwierdzone, ale robot naziemny nie działał zgodnie z oczekiwaniami.   

Wdrożenie robota naziemnego było następujące: iRobot Packbot 510 z czujnikiem Canberra Radiac, 

małym czujnikiem powszechnie używanym przez zespoły HazMat, pokazanym na rysunku c. został 

rozpakowany i skonfigurowany w tym samym czasie, co tradycyjne zespoły HazMat rozpoczynające 

zakładanie odzieży ochronnej. Konfiguracja robota nie była znacząco szybsza niż zespołów ręcznych, 

więc zarówno robot, jak i zespół ludzi rozpoczęły poszukiwania źródła promieniotwórczego w tym 

samym czasie. Ale gdy robot zaczął poruszać się w dół zasięgu, zapewniał ciągłe odczyty radiologiczne, 

czego zespół manualny nie był w stanie wykonać. Dowódca incydentu ustalił, że promieniowanie nie 

było tak złe, jak się obawiano, i zaczął przenosić personel i sprzęt bliżej miejsca. W międzyczasie robot 

dotarł do zawalonego budynku szybciej, niż respondenci mogli przejść w dół, zbadał zewnętrzną część 

budynku, a następnie wszedł do budynku w poszukiwaniu materiału radiologicznego. Chociaż 

pomieszczenia były małe, operatorowi i specjaliście od HazMat prawie 30 minut zajęło znalezienie 

jasnoniebieskiego cylindra zawierającego cez na podłodze między dwoma biurkami. Podczas spotkania 

po akcji po ćwiczeniu niespodziewanie długi czas lokalizacji był początkowo przypisywany błędowi 

operatora, ale etnograf stacjonujący z robotem zaobserwował i poinformował, że operator stale 

narzekał, że odczyty radiologiczne były niespójne i wydawały się bardziej stabilne i bardziej czytelne 

kiedy robot cofał się, aby ominąć przeszkody. Student Dexter Duckworth z zespołu badawczego 

przejrzał zebrane obszerne dane i odkrył, że problem nie wynikał z błędu ludzkiego. Student potrafił 



zrekonstruować ścieżkę robota względem źródła (rysunek d.) i powiązać odczyty promieniowania z 

położeniem wzdłuż ścieżki. Dane pokazały, że odczyty z robota były rzeczywiście wyższe, gdy robot był 

odwrócony od źródła. Było to bardzo zaskakujące, ponieważ czujnik Radiac był dookólny i przeszedł 

wszystkie testy kalibracyjne i jest de facto standardem dla czujników radiologicznych w Stanach 

Zjednoczonych. Zespół skontaktował się z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA), która brała 

udział w wykorzystaniu robotów podczas wypadku jądrowego w Fukushimie Daiichi i jego późniejszej 

likwidacji, aby sprawdzić, czy agencja była świadkiem tego dziwnego zachowania czujnika, jako 

najczęściej używanego robota w Fukushimie. był iRobot Packbot 510. JAEA odpowiedziała, że 

pracownicy nigdy nie próbowali używać Packbota do lokalizacji źródeł promieniotwórczych, używali go 

tylko do ogólnych badań radiologicznych. Agencja miała jednak wyjaśnienie tego, co się dzieje. Czujnik 

Radiac został zaprojektowany do noszenia przez człowieka, zwykle przypięty do paska. Na tej wysokości 

czujnik rejestruje promieniowanie pod dowolnym kątem, ponieważ ludzkie ciało pochłania 

stosunkowo mało. W scenariuszu Disaster City Radiac został zamontowany z przodu wnęki ładunkowej 

Packbota, z jednej strony na ciężkiej metalowej ramie. Metalowa rama blokowała promieniowanie, 

zmieniając Radiac w czujnik kierunkowy wycelowany w tył robota. Zespoły JAEA i HazMat z 

przyjemnością dowiedziały się o tym zachowaniu, aby mogły być tego świadome, gdyby używały 

robotów do lokalizacji źródła radiologicznego. 

Podsumowanie 

Ten Część skoncentrował się na odpowiedziach Jak zaprojektować inteligentnego robota? poprzez 

zapewnienie zasad projektowania całego systemu robota. Pomimo częstości prób ilościowego 

określenia, o ile bardziej autonomiczny jest jeden system w porównaniu z innym, za pomocą „warstw” 

lub metryk, porównania te mają tendencję do odwracania uwagi od ekologicznego podejścia do 

projektowania. Podejście ekologiczne wymaga od projektanta rozważenia współzależności między 

robotem, środowiskiem i zadaniem. Wyraźne uwzględnienie tych współzależności może doprowadzić 

projektanta do odkrycia afordancji i zachowań, które mogą uprościć programowanie i zwiększyć 

niezawodną wydajność. Niezależnie od proaktywnego wysiłku projektowego, projekt może być 

niedoskonały lub roboty mogą zawieść z innych powodów. Awarie mogą wynikać z jednego z pięciu 

zorientowanych sprzętowo podsystemów samego robota, które nazywane są awariami fizycznymi. 

Mogą wynikać z błędu ludzkiego, który może stanowić 50% awarii . Robot może zawieść z powodu 

zdarzenia lub warunków w świecie zewnętrznym, takich jak zmiażdżenie podczas eksploracji 

zawalonego budynku. Sprawdzenie, czy system będzie działał inteligentnie, może być trudne, 

ponieważ robot zwykle pracuje w otwartym świecie. Jak zauważono w Części 3, algorytmy mogą być 

niedeterministyczne i z pewnością otwarty świat wzmacnia spektrum nieoczekiwanych zdarzeń, które 

mogą być zbyt liczne lub trudne do jednoznacznego modelowania. Oczywiście ocena systemu robota 

jest bardziej złożona niż testowanie algorytmu. W zależności od celów lub motywów oceny, projektant 

może chcieć wybrać między formalnie kontrolowanym eksperymentem laboratoryjnym, ćwiczeniem, 

eksperymentem koncepcyjnym lub wprowadzeniem systemu robota do świata przyrody. Szczególnie 

ważne jest, aby nie mylić ćwiczenia z eksperymentowaniem koncepcji, ponieważ ćwiczenia gwarantują, 

że cele zostaną pomyślnie osiągnięte, ale eksperymentowanie z koncepcją bada potencjalne problemy 

na poziomie systemu i zachęca do niepowodzeń. Niezależnie od rodzaju eksperymentu użytego do 

oceny systemu robota, projektant powinien starać się zebrać wiele różnych ogólnych danych: dziennik 

aktywności, kontekst, widok oka robota, stan robota, widok zewnętrzny robota i człowiek-robot widok 

interakcji. Nie zawsze można zbierać wszystkie rodzaje danych, ale im więcej, tym lepiej. Teraz, gdy 

czytelnik jest już zaznajomiony z projektowaniem autonomicznych zdolności i systemu robotów, 

kolejny, ostatni Część zajmie się etyką. W pewnym sensie ten Część przygotowuje grunt pod etykę, 

ponieważ projektant robotów jest zobowiązany etyką zawodową do stosowania najlepszych zasad w 



projektowaniu autonomicznych zdolności i powinien być świadomy większych problemów etycznych 

związanych z używaniem robotów. 

 

 



Etyka 

* Opisz różnicę między moralnością operacyjną, moralnością funkcjonalną i pełną sprawczością 

moralną i określ odpowiedzialność projektanta za każdą z nich. 

* Wymień cztery rodzaje agentów etycznych (wpływ etyczny, ukryty, wyraźny, pełny) i podaj przykład 

każdego z nich. 

* Opisz co najmniej jeden problem z każdym z Trzech Zasad Robotyki Asimova jako wskazówką do 

opracowania robotów moralnych. 

Przegląd 

Wyraźnie widoczne użycie dronów przez wojsko USA zwiększyło dyskomfort społeczny związany z 

robotami i przyspieszyło rozwój etyki robotów. Opinia publiczna zadaje pytania takie jak: Czy 

uzbrajanie robotów w broń nie jest nieetyczne? Ta kwestia jest gorąco dyskutowana w kręgach 

sztucznej inteligencji. Kolejne częste pytanie opinii publicznej, czasami stwierdzenie brzmi: jeśli 

programiści zastosują Trzy Prawa Asimova, czy to nie wystarczy, aby uchronić nas przed obrażeniami, 

śmiercią lub powstaniem? To pytanie odnosi się do odwiecznie popularnych opowieści science fiction 

Asimova „Ja, Robot”, ale ignoruje fakt, że historie te dotyczyły tego, w jaki sposób te trzy prawa 

powodowały konflikty i niezamierzone konsekwencje. Trzecie pytanie postawione przez opinię 

publiczną brzmi: czy nie jest nieetyczne tworzenie robotów i traktowanie ich jak niewolników? Te 

pytania stają się tak powszechne, że Unia Europejska przeprowadziła niedawno wieloletnie badanie 

RoboLaw. W badaniu przeanalizowano, czy roboty były zwolnione z przepisów dotyczących produktów 

i ludzi, a tym samym wymagały specjalnych przepisów, a jeśli tak, to jakie te przepisy miałyby być. 

Odpowiedzi na te trzy pytania mają konsekwencje dla projektowania systemów robotów. Pojawił się 

czwarty temat etyki dotyczący społecznego wpływu zmiany miejsca pracy w wyniku zwiększonego 

korzystania z robotów, ale ponieważ temat ten nie jest wyraźnie problemem projektowania robotów, 

wykracza poza nasz zakres  

Projektanci często wikłają się w spekulacje na temat przyszłych możliwości robotów („Pewnego dnia, 

gdy roboty będą miały pełną autonomię…”) i zapominają o swoich zawodowych obowiązkach 

projektowania bezpiecznych systemów dla dowolnych możliwości autonomicznych, które są zgodne z 

dobrymi czynnikami ludzkimi i zasadami inżynierii. Na przykład niedawna katastrofa samochodu Tesla 

najwyraźniej miała miejsce w sytuacji, gdy autonomia nawigacyjna zawiodła, a człowiek nie przejął 

kontroli; wydaje się to być przykładem problemu kontroli człowieka poza pętlą, opisanego w Części 18. 

W tym przypadku sądy nie pociągnęły producenta do odpowiedzialności za zaprojektowanie systemu, 

który naruszał dobrze znane zasady dotyczące czynnika ludzkiego, ale z pewnością podnosi kwestię 

etyki zawodowej, która jest domeną moralności operacyjnej. 

Względy etyczne sztucznej inteligencji i robotyki są motywowane co najmniej czterema kategoriami 

zastosowań, których użycie wiąże się z naszym postrzeganiem moralności. Jedna kategoria to aplikacje, 

w których roboty są zaprojektowane do „czynienia dobra”, a zatem społeczeństwo jest zobowiązane 

do ich używania, tak jak pracownicy służby zdrowia byli zobowiązani do korzystania z penicylin i maszyn 

płucno-sercowych. Dżokeje-roboty na wielbłądach, które zastępują dzieci i roboty ratownicze, to dwa 

przykłady robotów, które mają „czynić dobro”. Inna kategoria dotyczy robotów, które są używane, 

ponieważ są moralnie lepszymi agentami. Roboty straży granicznej w Korei Południowej obserwujące 

strefę zdemilitaryzowaną nie dają się przekupić i nie zawahają się zareagować na intruzów. Są więc 

bardziej niezawodni niż ludzcy strażnicy i moralnie lepsi. Trzecia kategoria obejmuje aplikacje, w 

których oczekujemy, że roboty będą nas odpowiednio traktować. Ta kategoria jest szczególnie 

widoczna w debacie o uzbrojonych robotach, ale obejmuje ona również sytuacje, w których 



autonomiczny samochód może zdecydować się na działanie, które rani cię, ale ratuje wiele innych. 

Innym przykładem odpowiedniego leczenia jest oszustwo: Czy dopuszczalne jest, aby robot kłamał, 

abyśmy zachowywali się w naszym najlepszym interesie? Czwarta kategoria jest odwrotnością trzeciej; 

zawiera aplikacje, w których powinniśmy odpowiednio traktować roboty. Na przykład, w którym 

momencie robot zajmujący się opieką zdrowotną i usługami przechodzi od bycia inteligentnym 

asystentem do bycia niewolnikiem? 

W tej Części postaram się dać czytelnikowi ramy do myślenia o etyce projektowania. Najpierw definiuje 

etykę i etykę zawodową. Przedstawia cztery kategorie podmiotów etycznych Moora. Klasyfikacja 

sugeruje, że większość autonomicznych robotów prawdopodobnie nie będzie bezpośrednio zajmowała 

się etyką lub będzie działać jako w pełni etyczni podmioty. Kolejne cztery sekcje obejmują moralność i 

hierarchię moralną zaproponowaną przez Wallacha i Allena: moralność operacyjną, moralność 

funkcjonalną i pełną sprawczość moralną. Obejmuje aktualny stan wiedzy w zakresie projektowania 

funkcjonalnych i pełnych czynników moralnych. Część następnie analizuje trzy prawa Asimova i 

wyjaśnia, dlaczego nie są one wystarczające do dobrego projektu. Następnie Część przeformułowuje 

etykę pod kątem rodzajów sztucznej inteligencji potrzebnej do wspierania projektów etycznych lub 

agentów etycznych. 

Rodzaje etyki 

ETYKA ZAWODOWA 

Etyka w robotyce ma dwa znaczenia. W sensie filozoficznym „Etyka jest gałęzią filozofii zajmującą się 

tym, jak należy określać wartości moralne, w jaki sposób można osiągnąć moralny skutek w 

określonych sytuacjach, jak rozwija się zdolność moralna lub sprawczość moralna i jaka jest jej natura 

oraz jakie wartości moralne postępują ludzie i trzymaj się.” Drugim znaczeniem etyki w robotyce jest 

etyka zawodowa. Etyka zawodowa „dotyczy kwestii moralnych, które wynikają ze specjalistycznej 

wiedzy, którą zdobywają profesjonaliści, oraz tego, w jaki sposób należy zarządzać wykorzystaniem tej 

wiedzy podczas świadczenia usług na rzecz społeczeństwa”. Projektanci robotów muszą być świadomi 

obu rodzajów etyki. Podczas gdy publiczne dyskusje skupiają się przede wszystkim na filozoficznych 

aspektach robotów, projektanci są odpowiedzialni za przestrzeganie etyki zawodowej ze względu na 

kwestie odpowiedzialności. Może to być skomplikowane, ponieważ nie istnieje „zawód inteligentnego 

robotyka”, a zatem etyka zawodowa specyficzna dla robotyki nie została jasno ustalona. Jednak 

robotyka AI opiera się na zawodach, które mają etykę, takich jak inżynieria, informatyka, psychologia, 

a także obszary zastosowań medycyny i pielęgniarstwa, które również mają etykę zawodową. 

Organizacje zawodowe promują etykę w swoich dziedzinach, a programy przyznające stopnie naukowe 

w tym zawodzie oferują zajęcia lub moduły z etyki. Na przykład Association for Computing Machinery 

ma 24-częściowy kodeks etyki i postępowania zawodowego. Na przykład część 2.5 kodeksu stanowi: 

„Przedstaw kompleksowe i dokładne oceny systemów komputerowych i ich wpływu, w tym analizę 

możliwych zagrożeń”. Kod ACM wyjaśnia, że stwierdzenie, że robot jest autonomiczny, a zatem 

projektant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia, nie jest profesjonalne. Części 3.4 

i 3.5, „Upewnij się, że użytkownicy i osoby, na które system będzie miał wpływ, mają jasno 

wyartykułowane potrzeby podczas oceny i projektowania wymagań; później system musi zostać 

poddany walidacji w celu spełnienia wymagań” oraz „Wypowiedzenie i wsparcie polityk, które chronią 

godność użytkowników i innych osób dotkniętych systemem komputerowym” są szczególnie istotne. 

Prawdziwy informatyk od samego początku włączyłby interakcję człowieka i robota w projekt robota. 

Kategoryzacje pełnomocników etycznych 

Z pragmatycznego punktu widzenia projektant musi określić, kiedy roboty muszą być etyczne iw jakim 

stopniu muszą być zaprogramowane, aby były etyczne. Zarówno Moor, Wallace, jak i Allen uważają 



robota za podlegający gdzieś spektrum rozważań etycznych. Spektrum odzwierciedla omówienie 

autonomii operacyjnej w Części 4, gdzie robot może mieć dobrze ograniczone możliwości 

autonomiczne lub może mieć pozwolenie na rozumowanie i rozluźnianie ograniczeń. 

Cztery kategorie Moora 

Moor przedstawia cztery kategorie agentów w odniesieniu do etyki. Kategorie te są pomocne 

projektantowi w formułowaniu etycznych oczekiwań robota i dyskusji o moralności. 

Cztery kategorie Moora to: 

PRZEDSTAWICIELE WPŁYWU ETYCZNEGO 

Środki wpływu etycznego. Są to roboty przeznaczone do zastosowań wspierających, jak nazywa Moor, 

normy etyczne. Roboty poszukiwawczo-ratownicze mają pomagać w działaniach, które mają 

konsekwencje etyczne: przyspieszenie reakcji ratujących życie i ożywienie gospodarcze są pożądane i 

wartościowe. Zauważ, że robot nie oczekuje rozumowania na temat etyki; jest to robot etyczny po 

prostu ze względu na zastosowanie. 

NIEWŁAŚCIWE PRZEDSTAWICIELE ETYCZNE 

Niejawni agenci etyczni. Są to roboty, które nie są zaprogramowane do uwzględniania etyki, ale ich 

programowanie musi być zaprojektowane tak, aby zminimalizować negatywne skutki etyczne. Moor 

podaje przykład autopilotów w samolotach. Pierwotnie autopiloci zwracali kontrolę pilotom w 

momencie, gdy dochodzili do granic swojego działania. Ta nagła zmiana czasami zaskakiwała pilotów i 

prowadziła do wypadków. Jednak autopilot może wyczuć, kiedy zbliża się do swoich granic. Tak więc, 

ponieważ stawką jest życie, autopilot musi być zaprogramowany tak, aby ostrzegał pilotów, że być 

może będą musieli przygotować się do przejęcia w najbliższej przyszłości. Innym przykładem jest ukryte 

oczekiwanie, że szpitalny robot dostarczający leki nie uderzy pacjentów chodzących o kulach, mimo że 

pisanie oprogramowania do wykrywania powierzchni o cienkich profilach, takich jak kule, jest 

trudniejsze niż wykrywanie ludzi i ścian. 

WYRAŹNI AGENCI ETYCZNI 

Wyraźne środki etyczne. Są to roboty, które mogą wnioskować o etycznych konsekwencjach działań. 

Wracając do przykładów we wstępie, można sobie wyobrazić, że samochód autonomiczny można 

zaprogramować tak, aby poświęcał swoich pasażerów w celu ocalenia większej liczby pasażerów w 

innych samochodach. Wydaje się, że w zasięgu ręki są autonomiczne samochody, które mogą dzielić 

się informacjami i, w ciągu milisekund, przewidywać prawdopodobieństwo śmierci i obrażeń. 

PEŁNI AGENCI ETYCZNI 

Pełni agenci etyczni. Są to roboty, które mogą podejmować, wykonywać i uzasadniać decyzje etyczne, 

w przeciwieństwie do jawnych agentów etycznych, które są ograniczone do określonych sytuacji i 

zakresów działań. Jak zauważa Moor, projekt w pełni etycznych agentów jest przedmiotem wielu 

dyskusji na temat etyki robotów, chociaż nie jest jasne, czy można zbudować robota z wymaganą ilością 

inteligencji i prawdziwą autonomią polityczną. Cztery kategorie dotyczą nie tylko definicji etyki, ale 

także definicji autonomii operacyjnej. Kategoria ukrytego agenta etycznego wzmacnia pojęcie etyki 

zawodowej. Inteligentny robot musi być bezpieczny i musi uwzględniać najlepsze praktyki i najwyższe 

standardy zawodu robotyka. Wyraźny agent etyczny podejmuje decyzje etyczne, ale w wyraźnych 

granicach. Realizuje swoje istniejące programowanie dotyczące etyki, podczas gdy pełnoprawny agent 

etyczny może generować nowe programy. Różnicę między pełnoprawnym a pełnoprawnym 

podmiotem etycznym można wyrazić za pomocą poziomów terminologii inicjatywnej z Części 4. W tej 



terminologii w pełni sprawny podmiot etyczny ma autonomię przymusu, ponieważ inicjatywa może 

zmienić zasady lub granice swojego działania w odniesieniu do etyki, podczas gdy wyraźny podmiot 

etyczny ma jedynie autonomię systemowo-stanową. 

Kategorie moralności 

Wendall i Allen przedstawiają podobną, ale inną taksonomię niż Moor. Ich taksonomia odzwierciedla 

przejście od robota jako urządzenia lub narzędzia do w pełni autonomicznego agenta pod względem 

moralności, którą przejawia. 

MORALNOŚĆ OPERACYJNA 

* moralność operacyjna, gdzie odpowiedzialność i odpowiedzialność za moralną funkcję robota leży w 

gestii projektantów i użytkowników narzędzi. Odpowiedzialność i odpowiedzialność są ekwiwalentem 

etyki zawodowej i kładą nacisk na autonomiczne umiejętności, które zawsze w pewnym sensie wiążą 

się z moralnością. Nawet jeśli robot nie jest deterministyczny, niekoniecznie oznacza to, że etyka 

zawodowa i odpowiedzialność zawodowa są sprzeczne. 

MORALNOŚĆ FUNKCJONALNA 

* moralność funkcjonalna, gdzie robot ma autonomiczne zdolności (np. autopilot) lub pracuje w 

aplikacjach z wrażliwością etyczną (np. pomoce w podejmowaniu decyzji medycznych) nadal mieści się 

w etyce zawodowej, ponieważ autonomia jest funkcją projektu. Na przykład, jeśli zawiedzie zdolność 

autonomicznego prowadzenia samochodu i osoba zostanie zabita, projektant może zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności. 

PEŁNA SPRAWCZOŚĆ MORALNA 

* pełna sprawczość moralna, gdzie robot jest godny zaufania i ma wysoce wyrafinowane zdolności 

deliberacyjne, które obejmują podejmowanie decyzji w sytuacjach etycznych. 

Etyka programowania 

Robot z funkcjonalną lub pełną sprawczością moralną będzie musiał zostać zaprogramowany, aby miał 

etykę. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób zostałoby to wdrożone. Filozofowie spekulowali na temat 

tego, w jaki sposób można osiągnąć takie programowanie, analizując, w jaki sposób uważają, że ludzie 

nabywają etyki. Robotycy zaczęli przyglądać się bardziej realistycznym i praktycznym narzędziom 

obliczeniowym, ale nie ma konsensusu ani nowego trendu. 

Podejścia z filozofii 

Filozofowie dyskutowali o tym, jak ich zdaniem ludzie nabywają etyki przy założeniu, że roboty będą 

powielać ten proces. 

KONSEKWENCJALIZM 

DEONTOLOGIA 

ETYKA WARTOŚCI 

Istnieją trzy podejścia odgórne: konsekwencjalizm, w którym robot uzasadnia konsekwencje opcji; 

deontologia, gdzie robot uzasadnia opcje pod względem swoich obowiązków, obowiązków i praw; oraz 

etyka cnót, w której robot rozwija dobry charakter, aby mógł reagować w najbardziej moralny sposób. 

Te trzy podejścia mogą uchwycić sposób, w jaki ludzie uczą się zachowywać etycznie, ale nie jest jasne, 

jak wdrożyć to algorytmicznie. Wszystkie trzy wymagają postępów w reprezentacji i rozumowaniu. 



Chociaż etyka cnót może wydawać się najłatwiejsza, ponieważ wytwarza zachowania, a nie prowadzi 

rozważania, oznacza to, że do wytworzenia tych zachowań stosuje się rozumowanie analogiczne; 

rozumowanie analogiczne jest nadal poza zakresem praktycznej sztucznej inteligencji. Alternatywą dla 

metod odgórnych są metody oddolne, w których robot uczy się być dobrym. Jest to zbyt ogólne, aby 

mogło być przydatne dla projektantów. Przypomnij sobie z Częśću 16, że jest wiele rodzajów uczenia 

się i że uczenie się wymaga sprecyzowania tego, czego się uczy lub przynajmniej określenia wkładu do 

uczenia się nowych pojęć. 

Podejścia od robotyki 

Istniejące roboty zazwyczaj podlegają wpływowi etycznemu lub niejawnej agencji etycznej. Obecne 

roboty nie zostały zaprogramowane z możliwościami rozważania potrzebnymi do bardziej 

wyrafinowanych, jednoznacznych reakcji etycznych. Nie oznacza to, że pewnego dnia aplikacja wezwie 

robota do działania z wyraźnym lub pełnym zaangażowaniem etycznym. Jednym z przykładów jest 

skupienie się Arkina na robotach jako potencjalnie zdolnych do prowadzenia operacji wojskowych w 

sposób bardziej moralny niż sposób, w jaki czasami postępują ludzie. Ludzie znani są z tego, że 

nadużywają swojej pełnej moralności do popełniania zbrodni wojennych, podczas gdy roboty, jako 

jawne podmioty moralne, nie przekraczają granic reguł zaangażowania. Roboty prawdopodobnie 

wykorzystywałyby deliberatywne algorytmy, takie jak etyczny gubernator. 

Trzy prawa robotyki Asimova 

Słynna seria opowiadań „Ja, Robot” Isaaca Asimova została osadzona w przyszłości, w której roboty 

rządzą się trzema zasadami, z których pierwsza to, że robot nie może wyrządzić krzywdy człowiekowi. 

Zasady te są często przytaczane jako ostateczny cel robotów, które wchodzą w interakcje z ludźmi, 

ignorując fakt, że historie dotyczyły wbudowanych konfliktów i wystarczającej niejasności, aby 

prowadzić do zabawnych i niezamierzonych konsekwencji. Reguły były narzędziem literackim celowo 

zaprojektowanym tak, aby wspierać fabuły. Ponieważ zasady są mocno ugruntowane jako de facto 

złoty standard moralności funkcjonalnej robotów, ważne jest, aby zrozumieć zasady. 

TRZY PRAWA ROBOTYKI 

Trzy prawa wzięte dosłownie z tego to: 

1. Robot nie może zranić człowieka ani przez bezczynność dopuścić do zranienia człowieka. 

2. Robot musi być posłuszny rozkazom ludzi, z wyjątkiem sytuacji, w których takie rozkazy byłyby 

sprzeczne z Pierwszym Prawem. 

3. Robot musi chronić swoją egzystencję, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z Pierwszym lub Drugim 

Prawem. 

Problemy z Trzema Prawami 

Te trzy prawa, zbiorowo i indywidualnie, są problematyczne dla etycznego projektowania robotów. 

Murphy i Woods wymieniają i omawiają wady; istotę ich analizy podsumowano poniżej. 

Łącznie te trzy prawa zakładają, że wszystkie roboty mają przynajmniej funkcjonalną moralność i 

prawdopodobnie są nawet w pełni moralnymi podmiotami. Jednak roboty mogą nie mieć 

wystarczającej woli i zdolności poznawczych, aby podejmować decyzje moralne, które mają wpływ 

etyczny. Przepisy lekceważą moralność operacyjną i nie uwzględniają odpowiedzialności wynalazców i 

producentów za decyzje projektowe. 



Pierwsze prawo określa robota jako odpowiedzialnego agenta bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości 

robot jest produktem. Jako produkt projektanci i producenci ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo i muszą być w stanie udowodnić, że postępowali rozsądnie i rozważnie. 

Drugie prawo określa, że roboty muszą być posłuszne ludziom bez ograniczeń co do tego, którzy ludzie 

i w jakich okolicznościach. W rzeczywistości ludzie pracują w wyraźnych hierarchiach i nie każdy 

odpowiada za robota i jego zadanie. Wyobraź sobie terrorystę porywającego robota, aby wywołać 

chaos gospodarczy. Najwyraźniej polecenia niektórych osób miałyby wyższy priorytet niż polecenia 

innych osób. 

Trzecie prawo mówi, że robot powinien się chronić. To prawo sugeruje, że robot ma wystarczające 

inteligentne możliwości, aby projektować i monitorować niebezpieczne warunki. W rzeczywistości 

oczekuje się, że ludzie przejmą kontrolę, gdy robot nie może się kontrolować, aby uratować robota 

przed awarią (lub uratować ludzi). 

Trzy prawa odpowiedzialnej robotyki 

TRZY PRAWA ODPOWIEDZIALNEJ ROBOTYKI 

Murphy i Woods idą dalej i proponują przepisanie Trzech Praw Asimova, które nazwali trzema prawami 

odpowiedzialnej robotyki: 

1. Człowiek nie może wdrożyć robota bez systemu, który spełnia prawne normy bezpieczeństwa i 

najwyższą etykę zawodową. 

2. Robot musi odpowiadać ludziom odpowiednio do ich ról. 

3. Robot musi być wyposażony w wystarczająco usytuowaną autonomię, aby chronić swoją 

egzystencję, o ile taka ochrona zapewnia płynne przekazywanie kontroli, które nie jest sprzeczne z 

pierwszym i drugim prawem. 

Alternatywne pierwsze prawo wprowadziłoby moralność operacyjną jako podstawowy „przypadek” 

rozmieszczenia robota i przeniosłoby odpowiedzialność za moralne działania na projektanta i 

operatora. To alternatywne pierwsze prawo miałoby zastosowanie do uzbrojenia robotów i ograniczeń 

ich obecnych możliwości. Zwróć uwagę, że pierwsze prawo alternatywne wymaga od społeczności 

robotycznej wrażliwości na przepisy, a budowanie czegoś tylko dlatego, że możesz, nie uchyla 

odpowiedzialności etycznej. Alternatywne drugie prawo uznaje relacje niehierarchiczne oraz potrzebę 

bezpieczeństwa i hierarchii dowodzenia. Pozwala także na przypadki, gdy robot jest mądrzejszy od 

człowieka i niezależnie od tego, czy człowiek chce mieć kontrolę, robot będzie działał lepiej (np. latać 

przewodowo). Innym aspektem drugiego prawa jest to, że sposobem odpowiedzi nie musi być język 

naturalny. Robot szpitalny dostarczający leki, przechwycony przez gościa, może potrzebować 

powiedzieć „nie”, aby wskazać, że nie może przyjmować zamówień ani odpowiadać na pytania. 

Alternatywne trzecie prawo sprzeciwia się założeniu, że ludzie mogą rozwiązać każdy problem w 

dowolnym czasie, co nie jest prawdą, jak wykazały badania nad problemem kontroli człowieka poza 

pętlą, omówione w Części 18. To trzecie prawo faktycznie zachęca do rozwoju autonomii, przynajmniej 

na skalę taktyczną, aby umożliwić robotowi monitorowanie i prognozowanie przyszłego stanu 

własnego bezpieczeństwa. 

Sztuczna inteligencja i etyka wdrażania 

Robot z funkcjonalną lub pełną sprawczością moralną musi być pod pewnymi względami inteligentny. 

Potrzebne są reprezentacje wiedzy, aby umożliwić kodyfikację wyraźnych zasad etycznych, takich jak 

zasady zaangażowania wojska lub konwencja genewska, oraz ukrytych zasad etycznych. Planowanie i 



rozwiązywanie problemów, wnioskowanie i poszukiwanie są potrzebne do rozważania stanu robota 

oraz do wnioskowania o tym, jak wpływa lub wpłynie na ludzi. Zrozumienie świata, a zwłaszcza tego, 

co robią ludzie, będzie prawdopodobnie wymagało wizji komputerowej. Uczenie się jest reklamowane 

jako sposób na przyswojenie przez roboty zasad i zachowań etycznych, chociaż nie jest jasne, czego 

robot miałby się uczyć i z jakich danych wejściowych. Istnieje ukryte oczekiwanie, że roboty z 

funkcjonalną i pełną sprawczością moralną będą w stanie wydawać rozkazy innemu robotowi i sprawić, 

by zrozumiał intencje pomimo niejasności w języku naturalnym. 

Podsumowanie 

Wszystkie roboty mają wpływ etyczny, choć może to być ukryty, ale roboty niekoniecznie są 

podmiotami moralnymi, które mają albo funkcjonalne, albo pełne moralne działanie. Projektanci 

ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednie negatywne konsekwencje (moralność operacyjną), 

których można się spodziewać; Inteligencja robota musi zapewniać podejmowanie decyzji i wykonanie 

w czasie rzeczywistym (moralność funkcjonalna), ale projektanci nadal ponoszą odpowiedzialność. Trzy 

prawa Asimova przyciągnęły publiczną wyobraźnię jako wygodny punkt odniesienia dla etyki robotów, 

ale prawa te są głęboko wadliwe i nie można ich wdrożyć i stosować w praktyce. Wracając do pytań 

postawionych we wstępie, odpowiedzi mogą być znacznie inne niż oczekiwano. Czy uzbrajanie 

robotów w broń nie jest nieetyczne? Decyzja o uzbrojeniu robotów jest decyzją człowieka, a zatem 

należy do dziedziny polityki. Z pewnością nieetyczne jest dla projektanta robotyki budowanie broni w 

robotach bez odpowiednich środków bezpieczeństwa lub gwarantowanej niezawodności. Pytanie: Jeśli 

programiści zastosują Trzy Prawa Asimova, czy to nie wystarczy, aby uchronić nas przed obrażeniami, 

śmiercią lub powstaniem? powinien w tym momencie wywołać chichot u czytelnika, ponieważ prawa 

nie nadają się do stosowania jako realistyczne ramy programowania etycznych robotów. Prawa 

pokazują, jak trudno jest uchwycić złożoność ludzkiego społeczeństwa. Część nie odnosił się 

bezpośrednio do Czy nie jest nieetyczne tworzenie robotów i traktowanie ich jak niewolników? To 

pytanie nie dotyczy projektu inteligentnego robota, ale raczej ludzkiej etyki. Powinno być jednak jasne, 

że zdolności wymagane do tego, aby robot miał pełną sprawczość moralną, oznacza, że ma on 

inteligencję podobną do rówieśników. Nie jest jasne, kiedy robot przekracza próg od bycia narzędziem 

do bycia kognitywnym podmiotem z prawami do ochrony równymi co najmniej naczelnym, jeśli nie 

człowiekiem. 


