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Oponentní posudek disertační práce Ing. Ahmada Abbadiho 

„Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning“ 

 

Hlavním teoretickým cílem disertační práce bylo navrhnout nové přístupy pro plánování 

tras mobilního robotu s využitím kombinace metod dekompozice scény a rychle rostoucích 

stromů a v plánovacím algoritmu navíc využít znalostní bázi a expertní systém. V praktické 

části pak navržené metody implementovat a ověřit jejich efektivitu v simulačních výpočtech. 

V literatuře se s takto široce pojatým návrhem řešení problematiky navigace robotů 

nesetkáváme, práce se většinou zaměřují na dílčí hlediska, např. globální plánování trasy při 

předem známém rozmístění překážek, které nezohledňuje skutečnost, že scéna se může měnit, 

protože překážky nemusí být statické; jiným častým přístupem je naopak vůbec nepracovat 

s mapou a informaci o scéně získávat jen ze senzorů, kde ale hrozí uváznutí v lokálním 

extrému.  

Problematika řešená v práci je aktuální, cíle jsou netriviální a splňují požadavky kladené na 

disertační práci.   

Po úvodní kapitole, představující cíle práce, v další části autor velmi přehledně popisuje 

stávající přístupy v úlohách navigace robotů, např. metody využívající „silniční“ mapy 

(roadmap algorithms), dekompozici scény na menší oblasti (cell decomposition) a 

potenciálová pole (potential fields).  V kapitole 3, která se podrobněji zabývá dekompozicí, je 

zajímavá myšlenka váhově kombinovat hlediska minimalizace délky trasy a míry její 

bezpečnosti trasy ve smyslu eliminace možné kolize s překážkou. Přínosné je také původní 

řešení problému úzkých koridorů mezi překážkami, které se opírá o dělení volného prostoru 

na menší „dlaždice“.   

V 4. kapitole autor přibližuje rychle rostoucí stromy (rapidly-exploring random trees) a 

zabývá se způsoby eliminace jejich slabých stránek (např. velký počet bodů a klikaté trasy 

s ostrými změnami směru) a ukazuje možnosti využití Voroného diagramů při generování 

rychle rostoucích stromů a také techniky „vyhlazení“ trajektorie (např. pomocí splajnů). 

Součástí kapitoly je prezentace výsledků simulačních výpočtů získaných navrženými 

metodami, implementovanými v prostředí MATLAB, a také jejich statistické vyhodnocení 

pomocí nástroje Minitab. Přínosné jsou také testy rychle rostoucích stromu v třírozměrném 

prostoru, drtivá většina aplikací se zabývá pouze 2D scénami.   

Završením disertace je myšlenka využít k plánování trasy robotu expertní systém se 

znalostní bází, popsaná v kapitole 5. Z literatury (např. i prací kolegů Jiřího Dvořáka a Petra 

Krčka) jsou známy přístupy vycházející z případového usuzování (case-based reasoning), kdy 

nalezené trasy mezi dvojicemi bodů, které představují startovní a cílovou pozici, jsou 

u nových případů, pokud se v startovní a cílové pozici „příliš“ neliší, využity tak, že se 

dohledají jen krátká napojení na zaznamenané trasy, a tím se značně zkrátí čas výpočtu. 

Řešení doktoranda je však jiné, pracuje s bází pravidel. Expertní systém zde vyhodnocuje 

volné oblasti v pracovním prostoru a tato informace je pak využita k navigaci. Autor navrhl 

hybridní dvouvrstvé řešení, kdy na první vrstvě se provádí lichoběžníková dekompozice 

scény a v druhé vrstvě výpočtu se trasa „dopočítá“ pomocí rychle rostoucích stromů, přičemž 

klasifikace volných oblastí je předávána expertním systémem.         

Všechny navržené algoritmy jsou demonstrovány velkým počtem názorných simulací 

v scénách s velmi odlišným rozmístěním překážek, včetně míst s úzkými koridory, a 

jednoznačně dokládají jejich použitelnost. Algoritmy jsou efektivní i z hlediska nároků na čas 

výpočtu. Cíle práce byly splněny.  
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Po formální a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Mám jen několik připomínek: 

 Vzhledem k délce textu a množství zkratek (RRT, DC, MST, RPP, PRM, ACD, …) by 

bylo vhodné je uvést v seznamu jako jednu z příloh.   

 Na stránce 11 ve spojení „to identify … the important regions form sampling-based 

algorithms point of view“  místo „form“ má být „from“. 

 Str. 22, 45 a dále: „The Dijkstra’s algorithm“ – mělo by zde být buď „The Dijkstra 

algorithm“, anebo „Dijkstra’s algorithm“. 

 Str. 24: „This problem is overcame“ – má být „overcome“. 

 Str. 25: „That is means if a solution is exist, the probability … is approaches to one“ - 

??? 

 Str. 26: „Maximum distant  from …“ – „… distance …“. 

 Str. 33: „But is still has …“ – „it still has“. 

 Str. 66: „tree variants are more completeness“ – „… more complete …“ 

 Doktorand v práci často používá slovo „our“ – např. na str. 13 „our methodologies“, 

„our contribution“, „our work“, … I když u všech svých (v tezích uvedených) 

publikací je spoluautorem, u disertační práce to není příliš vhodné, protože ta není 

kolektivním dílem, přestože na těchto publikacích staví.   

 Nové pojmy při prvním výskytu by měly být psány kurzívou (např. (free) 

configuration space, obstacle space, str. 16).  

 Internetový odkaz na str. 143 dole k zdrojovým kódům není funkční. 

 

 

Dotazy na disertanta: 

1. Jsou v kapitole 4 (např. na str. 50-51) zohledněny rozměry robotu, anebo se robot 

uvažuje jako bod a jeho velikost je “přičtena” (např. pomocí Minkowského sumy) 

k překážkám?  

2. Navržené algoritmy jsou testovány simulačně. Uvažujete jejich aplikaci při řízení 

fyzických robotů? Co by toto propojení vyžadovalo?  

3. Vzhledem k tomu, že všechny vaše publikace jsou dílem dvou i více autorů, můžete 

vymezit váš vlastní vklad? 

 

Závěr: 

 

Ing. Ahmad Abbadi prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu a vývoje, jeho disertační práce splňuje podmínky § 47 Zákona o vysokých školách 

č. 111/1998 Sb., její podstatné části byly publikovány (a také citovány) na mezinárodním fóru 

– ve sbornících konferencí evidovaných v databázích SCOPUS a WoS i v časopisech, včetně 

časopisu Soft Computing s impaktním faktorem, a proto ji  

doporučuji k obhajobě 

před komisí studijního oboru Konstrukční a procesní inženýrství  
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Zkrácená verze disertační práce splňuje všechny náležitosti pro vydání v Edici PhD 

Thesis. Bylo by však vhodné ji ještě zkontrolovat po jazykové stránce ve smyslu poznámek 

k plné verzi disertace.  

 

V Brně dne 27. února 2016 

  

 

              
  

 Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 

 Ústav automatizace a informatiky  

 Fakulta strojního inženýrství  

 VUT v Brně 


