
  

Nekognitívna Robotika
 Robotika je nekognitívna



  

Robotika a Kognícia

kognícia

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica

kognícia

poznávanie, poznávacia schopnosť

poznávať ~ vedieť ~ byť ~ bytosť ~ človek 

Človek poznáva, stroj pracuje

=> robotika nie je kognitívna



  

Robotika a Kognícia

V dnešnej dobe riešime celkom iné problémy, 
ako či robot cíti alebo “je” 

Táto nepochybne zaujímavá téma patrí do 
vedecko-fantastickej literatúry, filozofické 
“dejchánky” a nočné táborové diskusie

Vývoj, výskum, sa zaoberá reálnymi 
systémami, ktoré plnia určitý cieľ, majú určité 
schopnosti, na čo pochopiteľne treba zložité 
algoritmy, keďže potrebujeme, aby sa roboty 
pohybovali v rovnakom prostredí ako človek. 



  

Prostredie

● Dynamické
● Neznáme
● Nepredvídateľné (nedeterministické)
● Mimo kontroly
● Nebezpečné
● Vyžadujúce okamžité reakcie
● Komplikované, s veľkým množstvom interakcií



  

Biologická plauzibilita

Plauzibilný

zrozumiteľný, pochopiteľný, prijateľný, 
pravdepodobný

… bolo vhodnejšie použiť metódu A, ako metódu 
B, pretože bola viac biologicky plauzibilná...

...nielen, že náš algoritmus dáva dobré výsledky, 
ale je aj biologicky plauzibilný....



  

Prečo plauzibilita

● Evolúcia pracovala milióny rokov, aby našla 
riešenia, ktoré sú efektívne

● Človek je tvor s najrozvinutejšou kogníciou, 
preto vyšší stupeň kognície dosiahneme, ak 
budeme budovať systéme človeku podobné

● Humanoidné roboty majú človeku podobné 
vlastnosti, preto by mali podobne aj “uvažovať”



  

Kde je problém?

1. Evolúcia: prirodzená evolúcia robí len nutné 
zmeny, nemôže si dovoliť design, iba vývoj

2. Prirodzená inteligencia: je neskutočne 
nepresná, chybová, pomalá, vyžaduje 
populácie rozsahu miliónov členov a tisíce 
generácií, je previazaná na vedomie

3. Substrát a jeho možnosti: úplne iná 
architektúra – chémia, fyzika, elektrika...

4. Nechceme umelé bytosti, ale stroje.



  

Odpoveď?

● Je pre nás prirodzené, že siahame po 
riešeniach, ktoré sú nám bližšie (biologicky 
plauzibilné) a ktoré nám môžu ušetriť 
vynaliezačsku prácu, ale to zďaleka neznamená, 
že neexistujú zilióny lepších riešení!

● Inými slovami:
– Biologická plauzibilita nie je plus, je to mínus, je to 

naše ospravedlnenie, že sme použili niečo, čo nám 
našepkala príroda, bez toho, aby sme urobili 
výskumnú prácu poriadne.

– A v takomto kontexte by sa mala v publikáciách 
uvádzať (inak to trhá uši, oči a človek má chuť 
búchať hlavu o stenu)



  

Odpoveď?

● Preto je dobré: 
– čo najviac rozlíšiť skúmanie riešení a metód 

nachádzajúcich sa v prírode, ich dôkladné 
porozumenie

– Hľadať metódy pre budovanie systémov umelých 
– vrátane tých, ktoré sa riešeniami prírody 
inšpirujú

● Vzdialená inšpirácia, nie napodobňovanie



  

Úlohy

● Inteligentná flexibilná výroba
● Záchranné a prieskumné operácie v teréne
● Služby vo vonkajšom priestore
● Služby v interiéri (komerčné, v domácnostiach)
● Zábava a bláznivé nápady
● Ochrana, obrana a to druhé



  

Čo viac uvidíme

● Čo existuje v našom okolí
● Čo robíme my

– Projekty bakalárske, 

– Diplomové,

– Školské

– Mimoškolské



  

Micromouse

http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=E-Puck_Bludisko 

http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Mouse_in_Maze_with_robot_E-Puck 

http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=E-Puck_Bludisko
http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Mouse_in_Maze_with_robot_E-Puck


  

Linefollower



  

Ketchup House



  

Free Ride



  

Futbal FIRA

http://www.robosoccer.sk 

http://www.robosoccer.sk/


  

RoboCup Junior - Futbal



  

RoboCup Junior – Záchranár 



  

RoboCup Junior – Tanec



  

RoboCup Junior - Konštrukcia

http://robotika.sk/rcj/ 

http://robotika.sk/rcj/


  

FLL

http://www.fll.sk/ 

http://www.fll.sk/


  

Letná Liga FLL



  

RoboTour



  

FreeScale Race Challenge



  

Pražský deň – Zachráňte medveďa



  

Pražský deň – robocarts 



  

RobotChallenge - *sumo



  

RobotChallenge – Puck Collect



  

RobotChallenge – humanoid sprint



  

RobotChallenge – flying robots
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