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Abstrakt
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Abstract
This thesis is focused on realization of the swarm intelligence experiments in the simulation
softwares Vortex and MRDS. The aim is to decide whether the achieved results meet the
theoretical expectations based on the published experiment.
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1 ÚVOD
Rojová inteligence je technika umělé inteligence, založená na studiu kolektivního
chování decentralizovaných samoorganizujících se systémů. [1]
Cílem diplomové práce je realizovat vybranou robotickou úlohu z oblasti rojové
inteligence ve dvou různých simulátorech a vyhodnotit získané výsledky.
V diplomové práci je vytvořen přehled o rojové inteligenci a její využitelnosti v praxi.
Dále jsou zde prezentovány vybrané experimenty využívající principů rojové inteligence. Tyto
vybrané experimenty demonstrují základní principy rojové inteligence. V práci je také
představeno několik simulačních prostředí pro vývoj aplikací s rojovou inteligencí a několik
jejich realizací.
Na základě rešerše je vybrán experiment simulující shlukování objektů skupinou
jednoduchých robotů, který vychází z práce Makroskopický stavový model systému rojových
robotů[2]. Experiment bude simulován v robotických simulátorech Microsoft robotic
development studio a Vortex.
V práci se budu věnovat srovnání těchto dvou simulátorů. Simulátory budou porovnány
především podle obtížnosti a možností vývoje, výsledné podoby realizovaného experimentu,
výsledků z nich vzešlých a podle podpory ze strany komunity a ze strany výrobce. Výsledky
získané pomocí simulátorů pak budou porovnány s výsledky z práce Makroskopický stavový
model systému rojových robotů[2].
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2 REŠERŠE
V této kapitole jsou teoretické podklady pro práci. Je zde podrobněji popsána
rojová inteligence a problematika tohoto oboru. Dále jsou zde popsány metody
používané pro její výzkum, vývoj a virtualizaci.

2.1 Rojová inteligence
Rojová inteligence je technika umělé inteligence, založená na studiu kolektivního
chování decentralizovaných samoorganizujících se systémů [1]. Základní myšlenka vznikla
pozorováním hmyzu. Každý jedinec roje má několik základních schopností, samostatné
chování. Žádný jedinec není řízen vyšším vědomím a přesto výsledky chování skupiny
takovýchto jedinců se zdá, jako by se chovali jako celek. Nejznámější představitelé jsou
mravenci, včely a termiti.

Hlavní předností rojové inteligence je samostatnost jedinců. Pokud dojde k výpadku
funkčnosti jednoho z nich, nahradí ho jiný a na výsledné chování roje to není poznat. Díky tomu
jsou aplikace založené na rojové inteligenci velice robustní.

11

2.1.1 Typy rojů
Roje můžeme klasifikovat podle jejich skladby a chování na homogenní,
heterogenní[3] a roje se smíšenými vlastnostmi.

x

Homogenní roje
Homogenní roj má všechny jedince stejné a všichni mají stejné chování. Nejblíže k

tomu mají lesní mravenci.

x

Heterogenní roje
Heterogenní roje jsou tvořeny ze dvou a více typů. Jednotlivé typy se mohou lišit

fyzickými vlastnostmi a chováním. Příkladem roje tvořeného fyzicky rozdílnými jedinci mohou
být například termiti, kteří mají jedince typu voják, který zajišťuje bezpečnost a jedince typu
sběrač, který zajišťuje potravu.

x

Roje se smíšenými vlastnostmi
Tyto roje vykazují jak vlastnosti homogenních rojů – jedinci jsou stejní, tak vlastnosti

heterogenních - mají rozdílné chování. Avšak na rozdíl od heterogenních rojů mohou mít
všichni jedinci v daný okamžik chování stejné. Toto přepínání mezi modely chování je reakce
na jejich okolí a podmínky v něm panující. Příkladem mohou být medonosné včely. V tomto
roji jsou povinnosti rozděleny podle věku dělnice. Starší dělnice zajišťují potravu a mladší se
starají o larvy. Pokud je ovšem potravy málo, začnou potravu hledat i mladší dělnice.
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2.2 Nástroje pro výzkum, vývoj a virtualizaci
Obecně se pro výzkum a vývoj dá použít téměř jakýkoliv programovací jazyk.
Ovšem ne všechny jsou stejně efektivní, jelikož je nutno spravovat velké množství
samostatných jedinců s různými vlastnostmi. Velice často jsou pro práci s rojovou
inteligencí využíváni jednodušší roboti malých rozměrů.

2.2.1 Roboti
Roboti malých rozměrů jsou vhodní pro experimenty s rojovou inteligencí,
především pro možnosti vizualizace a zkoušek v reálném prostředí. Další výhodou jsou
jejich nízké pořizovací náklady. Nevýhodou je ovšem nemožnost modifikace jejich těla.
Typickým příkladem jsou swambots nebo jasmine microrobot.

Obrázek 1: SWARM-BOT [4]
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Obrázek 2: Jasmine microrobot [5]

2.2.2 NetLogo
NetLogo je multi-agentní programovatelné modelovací prostředí. Je používáno
deseti tisíci studenty, učitely a výzkumníky po celém světě. Také podporuje HubNet
participativní simulace. Jeho autorem je Uri Wilensky a je vyvíjeno v CCL. Tento
nástroj je poskytován zdarma. [6]

Obrázek 3: Ukázka výstupu NetLogo [6]
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2.2.3 Microsoft Robotics Developer Studio
Microsoft® Robotics Developer Studio 2010 R4 (dále již jen MRDS) [5] je
simulátor běžící na operačním systému Windows. Pro akademické, samostatné a
nekomerciální využití je možné ho získat na stránkách výrobce. Je zaměřeno na vývoj a
testování robotů.
MRDS poskytuje široký rozsah podpory pro ulehčení vývoje robotických
aplikací.
x

Interakce s roboty pomocí webového rozhraní umožňuje vzdáleně
monitorovat a ovládat roboty používáním HTML a JavaScriptu přes web.

x

Vizuálně

programovací

jazyk

(VPL)

umožňuje

programovaní

jednoduchým stylem vezmi a polož (drag-and-drop) s možností úpravy
pomocí C#.
x

DSS Manifest Editor poskytuje jednoduché aplikační nastavení a
distribuční scénáře.

x

DSS Log Analyzer umožňuje prohlížení detailů probíhající aplikace.

x

3D Visual Simulation Environment (VSE) umožňuje vytvořit aplikace
bez hardwaru.

Obrázek 4: Ukázka MRDS [7]
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2.2.4 Nezávislé projekty
Výsledkem nezávislých projektů, snažících se vytvořit nějaký nástroj pro práci s
rojovou inteligenci, jsou většinou knihovny funkcí pro některé z vyšších
programovacích jazyků, jako jsou například JAVA, C++, C# a další. Příkladem
takovýchto projektů jsou SwarmQAP nebo Swarmint. Bohužel jsou tyto projekty
většinou dílem několika lidí bez větší podpory a úzce specializované.

2.2.5 Vortex
Vortex [8] je komplexní vizuálně-simulační nástroj, který poskytuje robustní
fyzikální systém pro vytvoření virtuálních světů s objekty se vzájemnou interakcí.
Vortex je implementován ve více než 100 vojenských, komerciálních,
výukových a zábavných aplikacích. Typické aplikace pro Vortex jsou: simulace pro
trénování operátory těžkých strojů nebo řidiče vojenských vozidel. Dále jsou to
virtuální prostředí pro testování prototypů vozidel a chování autonomních robotů.

Obrázek 5: Ukázka Swarmbot3D v prostředí Vortex [4]

16

2.3 Praktické využití rojové inteligence
Rojová inteligence nachází uplatnění především v optimalizaci procesů a
algoritmů. S výhodou se využívá v telekomunikacích, v algoritmech pro hledání
nejkratší cesty mezi dvěma koncovými body. Další uplatnění našla rojová inteligence v
automobilovém prostředí, kde stacionární roboti nanášeli barvu. Každý robot mohl
nanášet všechny barvy, ale změna z jedné barvy na druhou vyžadovala dlouhou dobu.
Proto byl vyvinut algoritmus, kde každý robot nanáší jednu barvu a pouze v případě, že
má svou práci hotovou, změní barvu a pomůže robotovi, který práci nestíhá.
Zajímavou aplikací je autonomní systém navádění padáků Onyx od firmy Atair.
Systém je určen pro vojenské aplikace shazování výbušnin nebo zásob pro předsunutá
vojska. Robotický padák může být vypuštěn z výšky 1 km, dokáže unést váhu 1000 kg
na vzdálenost 40 km. Systém je tvořen tak, aby nemohlo dojít ke kolizi s dalšími
padáky. Přesnost dopadu padáku je do 50 m od cíle. [9]

Obrázek 6: Onyx – autonomní systém navádění padáků [9]
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3 EXPERIMENTY
V této kapitole budou popsány experimenty s rojovou inteligencí, jejich
realizace a také zde budou zmíněny jiné práce zabývající se touto tématikou.

3.1 Experimenty s rojovou inteligencí
V následující podkapitole bych chtěl popsat typické experimenty prováděné pomocí
rojové inteligence.

3.1.1 Mravenčí kolonie a hledání cesty
Nejtypičtější příklad experimentu s rojovou inteligencí je mravenčí kolonie
hledající cestu k potravě. Každý mravenec je samostatný a dělá své rozhodnutí.
Mravenec náhodně prohledává okolí a pokud najde potravu, tak při zpáteční cestě za
sebou zanechá feromonovou stopu. Pokud ostatní mravenci narazí na tuto feromonovou
stopu tak se po ní vydají a jestliže najdou nalezenou potravu, tuto feromonovou stopu
posílí. Postupem času se feromonová stopa vypařuje a snižuje se její síla. Čím více času
cesta zabere tím více bude odpařená. Krátká cesta v porovnání bude více posilována,
takže síla bude větší než u dlouhé cesty. Mravenci při volení cesty k potravě volí tu se
silnější feromonovou stopou. Pokud jsou na křižovatce dvou stejně silných stop,
náhodně zvolí jednu z nich. Díky tomu je ve většině případů zvolena kratší cesta.
Ovšem jestliže několik mravenců za sebou zvolí při prvním průchodu delší cestu, bude
to mít za následek to, že bude používána delší cesta. Je to statistiky málo
pravděpodobné, ale může se to stát. V experimentech se často pokouší vytvořit přesnější
a rychlejší algoritmus na tomto základě, použitím rozličných funkcí a podmínek. [10]
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Obrázek 7: Ukázka algoritmu mravenčí kolonie [10]

3.1.2 Roztřídění do skupin
Jednou z možností použití rojové inteligence je v samoorganizaci. Roboti na
základě svých vnitřních algoritmů jsou schopni shlukovat určité objekty do skupin.
Například mravenci své mrtvé shromažďují na jednom místě a postupně líhnoucí se
larvy na druhém místě. Tak postupně z neuspořádaných objektů vzniknou skupiny s
podobnými vlastnostmi. [11]

Obrázek 8: Roztřidění do skupin rojovou inteligencí [11]
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3.1.3 Spolupráce robotů při obtížném úkolu
Zajímavé experimenty jsou také ty, kde je potřeba aby se několik robotů spojilo
pro dosažení cíle, protože pro jednoho je to nesplnitelné. Typickým příkladem je
překonávání překážek a děr nebo posouvání těžkého břemeně. Tyto experimenty jsou už
poměrně složité, jelikož roboti musí být schopni identifikovat překážku a musí být
schopni značné spolupráce.

Obrázek 9: Ukázka spolupráce několika robotů [4]
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3.1.4 Spolupráce v heterogenním roji
V tomto experimentu je roj tvořen lítajícími eye-boty, kteří monitorují prostor a
foot-boty, kteří se mají dostat do cílového prostoru. Neřešilo se, jak se eye-boti dostali
do své pozice, ale to jak budou pomáhat foot-botům dostat se do cíle. Na začátku
experimentu foot-boti náhodně hledají cestu k cíli. Pokud se jeden foot-bot dostal k cíli,
tak se použila jeho trasa k navádění ostatních pomocí eye-botů. Další foot-boti byly
značně rychlejší oproti prvnímu díky informacím o trase od eye-botů. [3]

Obrázek 10: Experiment s heterogenním rojem [3]
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3.1.5 Robotický fotbal
Asi nejznámější použití rojové inteligence mezi populací je robotický fotbal.
Jedná se o dva týmy robotů hrajících proti sobě fotbal. Pravidla jsou zjednodušena na
základ dostat míček do soupeřovy brány. Každý robot se rozhoduje sám za sebe a
informace jsou mu zprostředkovány pomocí kamery snímající celou herní plochu.
Chování robotů musí být poměrně vyspělé, protože vyžaduje jistou kooperaci mezi
vlastním týmem a soupeřovým. V této disciplíně se odehrávají mezinárodní soutěže, o
to, čí tým má lepší algoritmus. [12]

Obrázek 11: Robotický fotbálek [13]
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4 VÝCHOZÍ VÝZKUM
V této kapitole se budu věnovat publikované práci, kterou jsem vybral, aby jsem
potvrdil její závěry pomocí vytvořených experimentů.

4.1 Makroskopický stavový model systému rojových robotů
Autoři Ting Lan a Wenlei Li [2] v této práci zkoumají také možnosti rojové
inteligence na experimentu s roztřiďováním. Nejprve vytvořili makroskopický model,
který následně implementovali do prostředí MATLAB. Základ práce je totožný, ovšem
autoři své výsledky získaly pouze na základě teoretických výpočtů. Z toho důvodu se
mohou hodnoty lišit, ale trend by měl potvrdit nebo vyvrátit pravdivost výsledku.

Obrázek 12: Teoretický stavový diagram robotů [2]

Na obrázku č.13 je stavový diagram použitý v práci Makroskopický stavový
model systému rojových robotů[2] pro stanovení rovnic a následného získání výsledků.
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Obrázek 13: Závislost počtu posbíraných objektů v čase t=10 na počtu robotů [2]

Na výše uvedeném obrázku č.12 je přehledně vidět, že charakteristika má svoje
maximum, kde je ideální počet robotů pro danou úlohu. V oblasti charakteristiky za
maximem je robotů příliš a musí velkou část svého času věnovat vyhodnocení interakce
mezi sebou, což má za následek pokles efektivity.
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5 POPIS EXPERIMENTU A JEHO CÍLE
Experiment vychází ze základní myšlenky práce Makroskopický stavový model
systému rojových robotů[1]. Roboti prohledávají ohraničený prostor dokud nenarazí na hledaný
objekt. Jejich cílem je hledané objekty najít a shromáždit je v prostoru určeném pro jejich
uložení. Pokud se roboti k sobě příliš přiblíží, musí upravit svoji dráhu tak, aby nedošlo ke
kolizi. V experimentu se sleduje závislost doby, za jakou roboti úkol dokončí, v závislosti na
jejich počtu. Pomocí výsledků experimentů ve dvou simulátorech se budu snažit potvrdit
výsledky práce Makroskopický stavový model systému rojových robotů. Podle výsledků práce
se má čas potřebný pro dokončení úlohy zkracovat se zvyšujícím se počtem robotů, dokud
nebude vzájemná interakce robotů tak častá, že se bude čas úlohy prodlužovat. Roboti podle
pravidel rojové inteligence budou na sobě nezávislí a zcela autonomní. Roboti nebudou
ovládáni žádnou vnější silou, která by mohla omezit množství interakcí i při vysokém počtu
robotů. Tím se zachová základní výhoda rojové inteligence, jenž je robustnost a odolnost proti
poruše.
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6 VÝVOJ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ
VORTEX
Pracovat v prostředí Vortex mi bylo umožněno po dobu tří měsíců, díky licenci,
kterou jsem získal pro vyzkoušení tohoto softwaru. Na konci zkušební doby jsem měl
vyhodnotit práci v prostředí Vortex. Vortex jsem používal a programoval v Microsoft
Visual Studio 2010. Spolu se samotným balíček s Vortexem obsahoval také několik
ukázek simulací. Za zmínku stojí například simulace vlastností povrchu na objekt valící
se po něm, model tanku nebo simulace vlivu změny gravitace na proud objektů.
Bohužel, kromě základního komentáře ve zdrojovém kódu, zcela chyběla jakákoliv
dokumentace k těmto ukázkám. Samotná dokumentace poskytovaná se softwarem byla
také zaměřena především na představení jeho možností. Pro někoho, kdo pracuje s
Vortexem poprvé, nebyly poskytovány žádné souvislé návody jak vyvíjet v tomto
prostředí. Z tohoto důvodu mi trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem se v kódu
psaném pro Vortex zorientoval a byl schopen vytvořit něco vlastního.
Při vývoji experimentu ve Vortexu jsem poznal všestrannost tohoto simulačního
nástroje. Simulovat se dalo téměř jakékoliv vozidlo, robot nebo jiný objekt a jejich
interakce mezi sebou nebo s prostředím. V manuálu bylo zmíněno, že Vortex nemá
pevně stanovené použité fyzikální jednotky, ale pro gravitaci, zrychlení, sílu a tření
vyžadoval přesné nastavení. Dále soustava jednotek nebyla více rozváděna. Kód
samotné simulace byl velice složitý a až nepřiměřeně dlouhý, díky komplexnosti
možností simulace ve Vortexu.
Pokud by se škola rozhodla zakoupit licenci pro výuku se simulačním nástrojem
Vortex, výuka by musela být nejméně v rozsahu jednoho semestru a i tak by byli
studenti schopni vytvořit pouze základní simulace. Pro rozsáhlejší projekty by musely
být sestavovány týmy, pokud by měli být hotovy v rozumném termínu.
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6.1 Realizace experimentu v prostředí VORTEX
Základní popis experimentu je následující - ve vymezené oblasti se nachází
specifikované množství objektů. Roboti v experimentu se mohou pohybovat pouze ve
vymezené oblasti, kterou mají prohledávat a sbírat objekty, na které narazí a ukládat je
v místě s nejvyšším množstvím objektů. Roboti se pohybují nezávisle na sobě a bez
vzájemné komunikace. Jediným vnějším zásahem je počáteční vyhodnocení místa
zvoleného jako úložiště. Prostor byl rozdělen podle obrázku 14 na několik oblastí, ve
kterých byl zkoumán počet objektů. Pro zlepšení výběru místa byl prostor překryt ještě
druhou sítí oblastí, která byla posunuta o polovinu délky jedné oblasti. Oblast
s největším množstvím objektů byla zvolena jako budoucí úložiště. Experiment končí,
když je 90% objektů v místě úložiště.

Obrázek 14: Znázornění rozdělení prostoru při určování úložiště
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Obrázek 15: Diagram stavů robotů v experimentu v simulátoru Vortex

Start: Počátek simulace
Hledání: Robot hledá objekt v prostoru
Transport: Robot veze objekt do úložiště
Uhýbání: Robot se přesouvá ze své současné pozice o danou vzdálenost
Srážka: Dva roboti se ocitli příliš blízko sebe
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Jednotliví roboti byli naprogramováni podle diagramu na obrázku č.15. Po
startu, kdy bylo stanoveno úložiště, se přesunuli roboti do stavu hledání.
Dále již budu popisovat jen práci jednoho robota, protože všichni roboti jsou
stejní a řídí se stejným algoritmem. Robot se rozjel do náhodného směru a pokud narazil
na okraj vymezené oblasti, otočil se do nového náhodného směru uvnitř prostoru. Takto
prohledával oblast, dokud nenarazil na objekt, který není nesen jiným robotem. Pokud
takovýto objekt nalezl, objekt naložil a přesunul se do transportního stavu, kdy jel přímo
do středu úložiště. Jakmile se dostal za hranici oblasti úložiště, položil objekt. Z toho
důvodu jsou nově dovezené objekty umístěny u hranic a vypadá to jako by byl z nich
tvořen obdélník. Poté co je objekt odložen v úložišti, robot se posouvá do stavu
uhýbání, ve kterém se musí posunout o danou vzdálenost, než znova začne hledat další
objekt. Tímto je zabráněno, aby znovu uchopil ten samý objekt, který právě položil.
Pokud se robot ocitne příliš blízko jinému robotu v jakémkoliv stavu, upraví svůj směr,
aby nemohlo dojít ke kontaktu. Roboti tuto činnost neustále opakují dokud není splněna
podmínka, že se 90% objektů nalézá v úložišti.

Obrázek 16: Ukázka experimentu v prostředí Vortex č.1
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Obrázek 17: Ukázka experimentu v prostředí Vortex č.2

Obrázek 18: Detail objektů použitých v prostředí Vortex
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A)

B)
Obrázek 19: Průběh experimentu v simulátoru;
A) výchozí stav (červeně označeni robotii, zeleně označena cílová oblast);
B) konečný stav (90% objektů se nachází v cílové oblasti)
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6.2 Specifika realizace experimentu v simulátoru Vortex
Realizace experimentu v simulátoru Vortex je specifická především svým
ideálním virtuálním světem. V tomto světě není žádné tření, zpoždění, dynamika.
Všechny tyto prvky Vortex dokáže nasimulovat, ale pro získání výsledků nejsou nutné.
Touto sníženou realističností je možné ověření základních předpokladů bez vlivu
rušivých elementů.
V experimentu jsem využíval základní modely, které jsem ovládal pomocí
vektorů, které vyjadřovali směr jejich pohybu. Simulátor Vortex mi umožňoval změnit
tyto vektory, kdykoliv a okamžitě během simulace, bez nutnosti použití nějaké zvláštní
funkce. Díky této vlastnosti bylo programování pohybu ve Vortexu poměrně
transparentní a dobře odladitelné.
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6.3 Výsledky experimentu v simulátoru Vortex
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Obrázek 20: Závislost času potřebného pro splnění úlohy na počtu robotů

Z obrázku č. 20 je jasně zřetelný trend a ideální počet robotů pro experiment se
zvolenými parametry. Pohyb robotů v prostoru i interakce mezi sebou je rychlá, proto se
vliv doby interakce projevil až při dvaceti robotech v simulaci. Prodloužení doby
potřebné pro dokončení experimentu měla za následek kolize robotlů v blízkosti
úložiště. Dva nebo více robotů se snažilo donést nalezený objekt do úložiště a při snaze
uložit objekt si navzájem překáželi. Získaná data jsou průměrem z několika měření pro
zmenšení vlivu náhodnách parametrů v experimentu.
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7 VÝVOJ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ
MRDS
Simulátor MRDS je volně dostupný nástroj pro simulaci robotů. Díky tomu, že
je zadarmo a může si ho stáhnout kdokoliv, se vytvořila poměrně velká komunita
nadšenců a výzkumníků, kteří zkouší realizovat své experimenty v tomto simulátoru.
Existuje tak množství diskusních fór s užitečnými radami a instrukcemi. Mnoho těchto
nadšenců zveřejňuje části svých aplikací, aby pomohli ostatním nebo se zeptali co dělají
špatně. Společnost Microsoft poskytuje také rozsáhlou podporu. Především databáze
všech funkcí a tříd, dostupná na internetu, značně ulehčuje vývoj aplikace. Dále
společnost Microsoft vypracovala rozsáhlý návod, kde krok po kroku ukazuje, jak
rozhýbat jednoduché roboty v prostředí MRDS. Je to značná pomoc pro někoho, kdo
přichází do kontaktu s MRDS poprvé a nemá žádné předchozí zkušenosti.
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7.1 Realizace experimentu v prostředí MRDS
Základní popis experimentu je totožný s popisem experimentu v simulátoru
Vortex. Ve vymezené oblasti se nachází specifikované množství objektů. Roboti v
experimentu se mohou pohybovat pouze ve vymezené oblasti, kterou mají prohledávat a
sbírat objekty, na které narazí a ukládat je v místě s nejvyšším množstvím objektů.
Roboti se pohybují nezávisle na sobě a bez vzájemné komunikace. Roboti si musí
navzájem uhýbat, aby nedošlo ke kolizi. Jediným vnějším zásahem je počáteční
vyhodnocení místa s nejvyšším množstvím objektů, které je zvoleno jako budoucí
úložiště. Způsob výběru úložiště je taktéž shodný se způsobem použitým u realizace
v simulátoru Vortex, který je znázorněn na obrázku č. 14. Experiment končí, když je
90% objektů v místě úložiště. Jediným rozdílem v základním pojetí oproti simulaci ve
Vortex zrušení nutnosti se posunout z úložiště po uložení objektu jak ukazuje diagram
na obrázku č.22. Tento rozdíl nemá na výsledek téměř žádný vliv, jedná se pouze o
snížení počtu zbytečných pohybů, které jsou v simulátoru MRDS komplikované.

Obrázek 21: Ukázka experimentu v prostředí MRDS č.1
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Obrázek 22: Diagram stavů robotů v experimentu v simulátoru MRDS

Start: Počátek simulace
Hledání: Robot hledá objekt v prostoru
Transport: Robot veze objekt do úložiště
Uhýbání: Robot se přesouvá ze své současné pozice o danou vzdálenost
Srážka: Dva roboti se ocitli příliš blízko sebe
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Obrázek 23: Ukázka experimentu v prostředí MRDS č.2

Obrázek 24: Detail použitého robota v prostředí MRDS
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A)

B)
Obrázek 25: Průběh experimentu v simulátoru MRDS;
A) výchozí stav (zeleně označeni robotii, oranžově označena cílová oblast);
B) konečný stav (90% objektů se nachází v cílové oblasti)
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7.2 Specifika realizace experimentu v simulátoru MRDS
Hlavní specifikací realizace v MRDS bylo ovládání robotů pomocí motorů u
robotů na rozdíl od experimentu ve Vortexu, kde bylo ovládání pomocí vektorů. Roboti
v MRDS měli diferenciální podvozek (dvě hnaná kola, rovnováha udržována opěrnými
body nebo pasivním kolem). Ovládání motorů bylo složité vzhledem k tomu, že i ve
virtuálním prostředí měli určité zpoždění v reakci a setrvačnosti, které se nedaly
odstranit. Aby se roboti mohli pohybovat relativně rychle, musel jsem ošetřit tyto
problémy pomocí otáčení nízkou rychlostí a krátkým rozjezdem. Před zavedením tohoto
ošetření se robot po dokončení otáčení na místě, kdy jeden motor se otáčí dopředu a
druhý dozadu a následném rozjezdu, kdy se oba motory otáčejí dopředu, se pohyboval
po oblouku, protože jeden motor pomalu vyrovnával rychlost. Tato pomalá reakce
motorů měla také za následek, že robot přejížděl hranici prohledávaného prostoru.
Tento problém jsem ošetřil pomocí zavedení couváním, pokud se robot dostal mimo
povolenou oblast. Simulátor tímto přidával experimentu na realističnosti, bohužel
v mém experimentu jsem to shledával spíše kontraproduktivní. Tímto se v experimentu
značně prodlužuje doba potřebná pro korekci směru a tak se značně prodloužila celková
doba potřebná pro dokončení experimentu.
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7.3 Výsledky experimentu v simulátoru MRDS
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Obrázek 26: Závislost času potřebného pro splnění úlohy na počtu robotů

Z obrázku č. 26 je jasně dobře zřetelný trend a ideální počet robotů pro
experiment se zvolenými parametry. Pohyb robotů v prostoru nebyl rychlý a interakce
mezi sebou je trvala dlouho, proto se vliv doby interakce projevil už při šesti robotech
v simulaci. Prodloužení doby potřebné pro dokončení experimentu měla za následek
kolize robotlů v blízkosti úložiště, stejně jako v experimentu v simulátoru Vortex. Dva
nebo více robotů se snažilo donést nalezený objekt do úložiště a při snaze uložit objekt
si navzájem překáželi. Získaná data jsou průměrem z několika měření pro zmenšení
vlivu náhodnách parametrů v experimentu.
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8 ZHODNOCENÍ POUŽITÝCH
SIMULÁTORŮ
Použité simulátory MRDS a Vortex jsem porovnával z několika hledisek, které
jsou důležité pro vývojáře aplikace, který si právě potřebuje zvolit vhodný nástroj pro
simulaci prováděného experimentu. Jsou to především dostupnost, podpora výrobce a
komunity a vlastnosti samotné simulace.
Vývoj experimentu v prostředí Vortex byl poměrně obtížný, vzhledem ke
komplexnosti vývojového prostředí. Vortex umožňuje simulovat velké množství
problémů a experimentů. Vortex je komerční simulátor zaměřený na přesnost. V mnou
vybraném experimentu jsem příliš mnoha předností prostředí Vortex nevyužil,
vzhledem k slabým dokumentacím a návodům pro práci v něm. Věřím, že zaškolený
pracovník s praxí vývoje aplikací v tomto prostředí by tuto práci zvládl mnohem lépe.
Vortex je komerční nástroj a cena licence je velmi vysoká. Z toho důvodu si ho mohou
pořídit jen velké společnosti. Vortex nemá téměř žádnou komunitu nadšenců a
vývojářů, kteří by zveřejňovali svoji práci v tomto simulátoru. Zmínek o Vortexu na
internetu je málo a při jejich vyhledávání spíše narazíte na odkazy vedoucí na články
v zcela jiném oboru, vzhledem k jeho neoriginálnímů jménu. Vortex je dle mého názoru
nástroj s možností vytvořit velice reálné simulace, ovšem vyžaduje velice velké
investice jak finanční, tak v oblasti lidských zdrojů. Hlavní výhoda na rozdíl od MRDS
byla okamžitá a lehká úprava parametrů jakéhokoliv objektu ve scéně.
Druhým použitým simulátorem pro realizace experimentu bylo MRDS. Díky
poměrně rozsáhlému návodu, který ukazoval krok po kroku jak začít pracovat v MRDS,
byl začátek práce poměrně jednoduchý. Simulátor MRDS je primárně určený pro vývoj
algoritmů ovládajících reálné roboty. Takže jsem při vývoji čistě virtuálního
experimentu narážel na určité problémy. Především velmi omezená možnost změny
parametrů už běžící aplikace. Další velmi stinnou stránkou MRDS je, že vytváří
aplikaci, která se těžko přenáší. Práce na nějakém větším projektu v MRDS je téměř
nemožná, pokud by všichni pracovníci neměli totožné počítače, instalaci i nastavení.
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Hlavní výhodou MRDS je možnost pořídit si ho zcela zdarma. Z toho plyne, že je
poměrně rozšířené u nezávislých vývojářů a není problém najít dostatek informací.
Jedním z hlavních nedostatků byly především obtížné úpravy parametrů během
simulace a to, že byly vykonány až byl na ně vymezen čas.
Oba simulátory mají velké nedostatky. Vortex je velice drahý, složitý a téměř
nedostupný. MRDS je na druhou stranu levné a dostupné, ale výsledná aplikace je
prakticky nepřenosná a výsledky jsou prezentovatelné pouze ve formě videa nebo
obrázku. Přesto bych z důvodu dostupnosti, ceny a podpory doporučil MRDS jako
nástroj pro simulování robotů a jejich chování ve 3D.
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9 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH
EXPERIMENTY
Při porovnání výsledků obou experimentů a porovnávané práce, můžeme s
jistotou říct, že trend je vždy stejný. Doba potřebná pro dosažení cíle se zmenšuje až do
chvíle, kdy interakce mezi jednotlivými roboty je tak častá, že začne dobu prodlužovat.
Tím se potvrdil ověřovaný předpoklad publikovaný v práci Ting Lan a Wenlei Li.
Rozdílná strmost charakteristik je zapříčiněna především rozdílnou dobou
interakce mezi roboty a několika dalšími rozdíly v realizaci, jako například rychlost
pohybu robotů robotů nebo vzdálenost, na kterou robot dokázal uchopit objekt.
Použitím lepšího a propracovanějšího algoritmu pro chování jednotilivých robotů by
také ovlivnilo výsledky, ale trend by se nezměnil.
Z těchto výsledků můžeme jasně říct, že ve vývoji aplikací s rojovou inteligencí
je nutné pro nejoptimálnější řešení zvolit vhodný počet robotů či jiných akčních prvků a
snažit se o co nejmenší dobu nutnou pro vzájemnou interakci.
Několikrát se v experimentu stalo, že robot se robot dostal do stavu, který nebyl
ošetřen a přestal vykonávat svoji funkci. Díky tomu, že roboti byly na sobě zcela
nezávislí, dokázali úlohu dokončit, ikdyž byl jeden nefunkční. Toto je typické pro
rojovou inteligenci.
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Obrázek 27: Porovnání výsledků experimentů;
A) Výsledek experimentu ve Vortexu;
B) Výsledek experimentu v MRDS
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10 ZÁVĚR
V rámci této práce byl simulován experiment simulující shlukování objektů
skupinou jednoduchých robotů ve dvou rozdílných simulačních prostředích.
Jednotlivé body požadované v zadání byly splněny následujícím způsobem:
o Byl zpracován přehled virtuálních robotických simulátorů, ukazující
možnosti simulace experimentů s rojovou inteligencí.
o Po seznámení se se základními typy úloh s rojovou inteligencí byla
vypracována rešerše, obsahující přehled s několika experimenty
ukazujícími základní vlastnosti rojové inteligence.
o Byl

vybrán

opublikovaný

experiment

s

rojovou

inteligencí

Makroskopický stavový model systému rojových robotů[1]. Výsledky
tohoto experimentu byly ověřovány výsledky získanými experimenty v
této práci.
o Experiment byl zopakován v prostredí MRDS a ve zvoleném simulátoru
Vortex. Získané výsledky byly porovnány a vyhodnoceny.
o Použité simulátory byly srovnány na základě jejich vlastností důležitých
především pro vývojáře aplikace.

45

Konkrétní výstupy práce jsou především:
o V rámci rešerše byl vybrán simulátor Vortex jako alternativa k
simulátoru MRDS. Pro práci v simulátoru byla zajištěna licence na práci
po dobu čtyř měsíců.
o Byl realizován experiment simulující shlukování objektů skupinou
jednoduchých robotů ve dvou rozdílných simulačních prostředích MRDS
a Vortex. Experiment vychází z práce Makroskopický stavový model
systému rojových robotů[2].
o Realizace experimentu v robotickém simulátoru MRDS se vyznačuje
především velkou mírou realističnosti a dobrým vizuálním zpracováním.
Nevýhodou je především zpoždění v ovládání a s tím nucené úpravy.
o Realizace experimentu v simulátoru Vortex ukazuje nejjednodušší
způsob realizace experimentu, díky tomu je dobře vidět podstata
experimentu a jeho problematika.
o Porovnáním a zhodnocením simulátorů byly ukázány jejich světlé a
stinné stánky. MRDS je volně dostupný se širokou podporou výrobce i
komunity. Simulátor Vortex má na druhou stranu jednoduše přenositelné
výsledné programy.
o Výsledky vytvořených experimentů se přibližně shodují s výsledky
publikovanými v opublikované práci Makroskopický stavový model
systému rojových robotů[1]. Těmito experimety se výsledky publikované
autory Ting Lan a Wenlei Li dají považovat za ověřené.
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Nedostatky práce vidím hlavně v nevyužití všech možností použitých
simulátorů. Bylo to zapříčiněno tím, že s použitými simulátory jsem pracoval krátkou
dobu a ani jeden ze simulátorů není primárně určen pro simulování experimentů s
rojovou inteligencí.
Vhodné rozšíření by bylo především, u realizace experimentu v simulátoru
Vortex, lepší vizualizace. Dalším možným rozšířením experimentů by bylo
naprogramování vadného jedince, který by nedělal nic a jenom bránil v cestě ostatním
jedincům nebo dělal přímo kontraproduktivní činnost. Tímto rozšířením by se pěkně
demonstrovala robustnost rojové inteligence.
Rojová inteligence je velice zajímavá technika umělé inteligence. Věřím, že je to
technika, která má své místo v algoritmech ovládající skupinu robotů a zaslouží si další
zkoumání.
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12 SEZNAM ZKRATEK
MRDS - Microsoft Robotics Developer Studio
VPL - Visuálně programovací jazyk
VSE - Visual Simulation Environment

50

