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Všudepřítomné roboty, … manipulátory ve Škodovce …



výběr z youtube



zajímavé, ale kde je (umělá) 
inteligence?



umělá inteligence všudepřítomná …



… i možná tam, kde tolik nechceme(?)…



… dobrá tedy, kde jsou 
inteligentní roboty(i)?



hmm, …, ale jo, řekněme …



Auta!



DARPA Grand Challenge 2004

trasa: 240 km v Mohavské poušti 
autonomní jízda, k dispozici mapy, GPS, … 
nejlepší ujel necelých 12 km :-(



DARPA Grand Challenge 2005
Podobný terén, 212 km, 5 týmů dokončilo, nejlepší průměr přes 30 km/h



to byla pustina, co ve městě …



urban challenge 2007

ale nebylo to tak opravdové město … 
zdaleka ne tak hustý provoz, jaký známe okolo nás



současnost



humanoidní(?) roboty



The Robotics Challenge 2015

uvolni ventil! 
odkliď sutiny!



Tak co je na tom tak těžkého?

• specifikace cíle, aneb co chceme, aby robot udělal 

• měření, vnímání je nepredikovatelně zašuměné 

• co lidé opravdu potřebují a chtějí



specifikace cíle

• jeď/leť z bodu A do bodu B, bezpečně, s minimální 
spotřebou paliva 

• nalezni v obraze obličej 

• vyhraj ve hře s pravidly (např. šachy) 

• jdi do zhroucené/hořící budovy a prozkoumej ji



nalezni obličej

Úlohu definuji 
shromážděním příkladů co 
je a co není tvář a nechám 
algoritmus naučit 
!

první real-time 2001!



několika dní s německými hasiči v létě 2011 
aneb co vlastně záchranáři od robota chtějí

pomáhej při záchranné operaci



http://cmp.felk.cvut.cz/demos/robotics/mobile-robots/
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zašuměná měření
• GPS 

• kamery 

• laserové dálkoměry 

• ultrazvuk 

• radar 

• akcelerometry 

• odometrie kol 

• termální senzory



počítání otáček pásů?



kde jsem? - mapování





co je uvnitř

akumulátor

quadcore CPU

rychlost chůze 
2-4 hodiny aku 
25 kg 
vyjede/sjede 
schody



i jednoduchá akce v sobě obsahuje mnoho dílčích problémů

http://www.clopema.eu/
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chceme obecně použitelného robota 
nebo jednoúčelové pomocníky?



předcházení kolizím



předcházení kolizí



závěr


