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Tartalmi összefoglaló

Az  utóbbi  időkben  robbanásszerű  fejlődés  indult  meg  a  mobilis  mikrorobot-rendszerek 
területén, amit az Európai Unió 6. keretprogramjában a nano- és mikrorobotika súlyponti szerepe is 
jól jellemez.  A számos felvetődő probléma nagyobbik része működési jellegű (pl.  navigáció),  van 
azonban néhány a működést megelőző, „off-line” tervezési kérdés is. Kutatásaim során két ilyen – 
megoldatlan  –  problémával  kerültem  szembe.  Mikrorobot-rendszerek  mellett  a  hagyományos 
robotikában  is  megoldásra  vár  a  markerbázisú  navigációban  használt  markerek  megfelelő 
elrendezésének kérdése. Mikrorobotikai alkalmazások esetében – ahol a heterogén, nagy populációjú 
rendszereknek  kiemelkedő  szerepük  van  –  különös  nehézséget  jelent  a  rendszer  irányítása  és 
programozhatósága  is.  Az  értekezés  e  két  kérdéskörben  keres  megoldásokat  a  felmerülő 
problémákra.

A dolgozat első részének témája a mobilis robotikában alkalmazott markerbázisú navigációhoz 
szükséges optimális markerelrendezés meghatározása. Az értekezés módszerei elsősorban az ipari 
környezetben jobban elterjedt, síkban mozgó mobilis robotjárművek navigációját támogatják.

A dolgozatban – a téma irodalmi áttekintését követően – először egy olyan új optimumkritérium 
kerül  ismertetésre,  amely  síkban  mozgó,  fedélzeti  szenzorrendszerrel  rendelkező,  marker-bázisú 
navigációt  alkalmazó  robotjárművek  munkaterében  a  felhasznált  mesterséges  vagy  természetes 
markerek  elrendezésének  optimalizációjához  ad  segítséget.  Egy  ilyen  optimumkritérium  igen 
összetett, ezért külön foglalkozni kell az optimalizáció menetével. Kutatásaim során kidolgoztam egy 
eljárást,  amely  a  fenti  optimumkritérium,  valamint  más,  hasonlóan  bonyolult  optimalizációs 
problémák kezelésére is alkalmas. Működése azon alapul, hogy a jellemzően sok-dimenziós feladatot 
egy-dimenziósra egyszerűsíti,  és így más, hasonló célú algoritmusokhoz képest gyorsan szolgáltat 
eredményt.  A  dolgozat  kitér  a  többágensű  rendszerek  markerbázisú  navigációjának 
markerelrendezési  optimumkritériumának  kérdésére  is.  Az  optimumkritérium  ebben  az  esetben 
elsősorban a forgalomsűrűség statisztikai elemzésére épül, ezért egy olyan módszert dolgoztam ki, 
amely  a  vizsgált  rendszer  környezetét  és  feladatait  leíró  modell  alapján,  önmagában  ismert 
gráfelméleti  alapokra  építve  elvégzi  az  elemzést.  A forgalomsűrűség-elemzés  a  markerelrendezés 
optimalizálásán túl alkalmas navigációs, útvonaltervezési stb. algoritmusok támogatására is.

A  dolgozat  második  részének  témája  egy  hierarchikus  irányítási  modellre  épülő 
robotprogramozási rendszer. A dolgozatban nem ismertetem részletesen a specikációt, a leírás 
elsősorban az újdonságokra szorítkozik.

A dolgozatban először bemutatok egy lehetséges hierarchikus, dinamikus irányítási modellt. A 
modell  kitér a hierarchikus irányításnak olyan részterületeire,  mint az egyes szintek kapcsolata és 
szerepe, a kommunikáció, vagy a dinamikus hierarchiaelrendezés segítségével történő feladatkiosztás. 
Elkészült egy – a modellre épülő – új,  párhuzamos, objektum-orientált robotprogramozási nyelv 
specikációja  is,  amely  egyaránt  alkalmazható  egyedi  robotok  és  heterogén  robotcsoportok, 
robotrendszerek programozására. Az értekezésben ismertetem a nyelv lényegi pontjait.  Bemutatom 
továbbá  egy  speciális  rendszerelemekkel  kiegészített  alacsony  szintű,  könnyen  implementálható 
virtuális robot gép főbb ismérveit. A virtuális gépnek úgy utasításkészlete, mint struktúrája megfelel 
a  robotika  speciális  igényeinek,  ezáltal  hatékony  környezetet  biztosít  különféle  számítási 
teljesítményű  vezérlőegységek  egységes  programozásához.  A  dolgozatban  végül  bemutatok  egy 
kommunikációs  protokollkészletet  is,  amely  alkalmas  olyan  heterogén,  hierarchikus  egyed-
elrendezésű  rendszerek  kommunikációjának  lebonyolítására,  amelyekben  egyaránt  megtalálhatók 
egyszerű felépítésű, alacsony teljesítményű és bonyolultabb, nagyobb teljesítményű eszközök is.



Abstract

In the eld of  mobile microrobotic systems there has started a boom lately, which can also be 
well  represented with the  nano- and microrobotics line of  the 6th framework of  the  European 
Union.  The majority  of  the  emerging  problems are  connected  with  operation (e.g.  navigation); 
however, there are some off-line tasks as well. In the course of  my research I encountered two such 
problems,  which  are  waiting  to  be  solved.  Besides  microrobotics,  the  problem  of  landmark 
arrangement in the eld of  landmark-based navigation also has to be resolved in traditional robotics. 
In the case of  microrobotic applications, where heterogeneous systems with a large population have 
a distinguished role, the control and the programming capability of  the system is particularly dif
cult to deal with. In the dissertation I seek solutions within these two issues.

The  topic  of  the  rst  part  of  the  thesis  is  how  we  can  optimally  arrange  the  necessary 
landmarks for the landmark-based navigation, which is used in mobile robotics. The methods that 
have been used in the dissertation support mainly the navigation of  the planar mobile robots, which 
are widespread in industrial environments.

In the dissertation I present a new optimum criterion that helps in optimizing the arrangement 
of  articial and natural landmarks that are used in the workspace of  planar robots,  having an on-
board sensor system and using landmark based navigation.  Such an optimum criterion is rather 
complex, so the process of  optimization should be handled particularly. I have developed a method 
that  is  suitable  for dealing with the mentioned optimum criterion as  well  as  overcoming other, 
similarly complicated optimization problems. The method’s basic principle is that it simplies multi-
dimensional tasks to one-dimensional ones, thus, it can produce a quicker result compared to similar 
algorithms.  In  the  dissertation  I  entertain  the  subject  of  the  landmark  arrangement  optimum 
criterion  of  the  landmark  based  navigation  of  multi-agent  systems.  In  this  case,  the  optimum 
criterion is based on the statistical analysis of  trafc density; therefore, I have worked out a method 
that performs the analysis according to a model describing the environment and the tasks of  the 
analyzed system, based on graph theory. The trafc density analysis – beyond the optimization of  
landmark arrangement – is suitable for supporting navigation, path planning, etc. algorithms.

The  topic  of  the thesis’  second  part  is  a  robot  programming  system  that  is  based  on  a 
hierarchical control model. The specication is not described in detail, but the description focuses 
mainly on the novelties.

First I describe a possible hierarchical, dynamic control model. It deals with such subsections of  
hierarchical  control  as the connection between and the role  of  levels,  communication,  and task 
distribution by dynamic hierarchy arrangement. The specication of  a new, parallel, object-oriented 
robot programming language, which is based on the model, has also been created. This language can 
be used for programming individual robots, heterogeneous groups of  robots and robotic systems. 
The main components of  the language are expounded in the dissertation. The main criteria of  a 
low-level virtual robot machine, which is completed with special system elements and can easily be 
implemented, are also introduced. The instruction set of  the virtual machine, as well as its structure 
meets the special claims of  robotics; thus, the machine provides an efcient environment for unied 
programming  of  control  units  with  various  computing  performance.  Finally,  I  present  a 
communication protocol set, which is suitable for managing the communication of  heterogeneous, 
hierarchical agents’ systems which contain devices with simple architecture and low performance as 
well as more complex ones with greater performance. 
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1 Bevezetés

A  mikro-  és  nanotechnológia  fejlődése  rendkívül  sok  új  lehetőséget  biztosít  úgy  az 
orvostudományban,  mint  a  mikroelektronikai  iparban,  és  még  számos  egyéb  területen  is.  Ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy az Európai Unió 6. keretprogramjában a tématerület [26] kitüntetett 
szerepet  kapott.  Bár a  kutatások elsősorban hosszú távú eredményeket  céloznak meg – különös 
tekintettel a nanotudományokra –, és emellett nagy kockázati tényezőkkel számolnak, ennek ellenére 
az ipari szektor számos résztvevője jelenleg is komoly összegeket fektet a kutatások finanszírozásába.

Napjainkban talán a mikrorobotika e terület legintenzívebben fejlődő része. A mikrorobotika 
rendkívüli heterogenitása, a hagyományos robotikához képest megváltozott körülményei számos új 
technológiai  módszer,  algoritmus  kidolgozását  igénylik.  Kutatásaim  során  elsősorban  heterogén 
multiágensű mobilis mikrorendszerekkel foglalkozom. A hagyományos robotikában a navigációval 
kapcsolatban  sok  kérdés  többé-kevésbé  megoldott:  egyrészt  többnyire  helyhez  kötött,  illetve 
rögzített pályán mozgó robotok alkalmazása indokolt, másrészt a mobilis robotika kutatásaiban a 
navigáció terén is számos eredmény született (természetesen sok még a megválaszolatlan kérdés). A 
mikro- és nanotechnológia azonban újabb kérdéseket vet fel a robotok navigációjával kapcsolatban. 
Elsősorban  ilyen  rendszerekben  felmerülő  navigációs  kérdésekre  kerestem,  keresek  válaszokat, 
eredményeim egy része azonban jól alkalmazható a hagyományos robotika területein is, így téziseim 
célterülete sok helyen a „robotika általában” (hagyományos és mikrorobotika egyaránt).

A mikrorobotikával foglalkozó kutatók számos nyitott kérdésre keresnek válaszokat. A kérdések 
egészen az alapoktól, a laboratóriumi vagy üzemszerű működést megelőző lépésektől (navigációt, 
tájékozódást  segítő  elrendezések;  működés  folyamatának  megtervezése;  eszközök  programozása 
stb.) a magasabb szintű alkalmazásokig (navigációs rendszer pilótafunkciója; anyagok megmunkálása 
stb.)  terjednek.  A  legtöbb  kutatás  az  „on-line”,  működés  közbeni  algoritmusok,  módszerek 
kidolgozását célozza meg. Dolgozatom célkitűzése, hogy olyan „off-line” kérdésekre adjon választ, 
amelyek  ugyan megelőzik  a  robotrendszer  működési  folyamatát,  mégis  nagy  hatást  gyakorolnak 
annak teljesítményére, és így elengedhetetlen részét képezik a robotika és ezen belül a mikrorobotika 
tématerületének.

Mikrorobotikai  kutatásaim  során  először  a  mobilis  mikrorobotok  navigációs  kérdéseivel 
foglalkoztam. A navigáció pilótafunkciójával – vagyis, hogy milyen módon jut el a robot a kijelölt 
helyre – számos kutató foglalkozik.  Érdeklődésem a navigálást előkészítő és elősegítő műveletek 
elvégzésének  irányába  terelődött.  A  kérdésekre  nem  csak  a  mikrorobotika  területén,  hanem  a 
hagyományos mobilis robotikában – bár jelentősége ott kisebb – sem találtam kielégítő válaszokat. 
Téziseim egy része kiterjeszthető a hagyományos mobilis robotika területére is.

A mobilis robotok igen sokféle navigációs elvet alkalmazhatnak. Ismert környezetben az egyik 
legfontosabb ezek közül a markerbázisú navigáció, ahol a robotok a környezet kitüntetett pontjait, 
markereit  keresve  határozzák  meg  saját  pozíciójukat,  orientációjukat.  A  markerek  lehetnek 
természetes markerek – mint például egy szekrény vagy asztal sarka –, és lehetnek mesterségesek. A 
mesterséges markerek használatának nagy előnye, hogy igényeinknek megfelelően helyezhetjük el 
őket  úgy,  hogy  a  navigációt  a  lehető  legnagyobb  mértékben  támogassák  (gyorsabb,  pontosabb 
helymeghatározást  eredményezzenek  stb.).  A  markerek  optimális  elrendezésének  meghatározása 
ugyanakkor nem triviális, bonyolult algoritmusokat igényel. Leegyszerűsítve, a feladat abból áll, hogy 
felírjuk  az  optimumkritériumot,  majd  a  kapott  függvény  szélsőértékeinek  (extrémumainak) 
megkeresésével eljuthatunk a legjobb elrendezéshez. Egy ilyen függvény azonban egy nagyobb – sok 
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határoló felületet tartalmazó – területen olyan bonyolultságú lehet, hogy az eredmény meghatározása 
elfogadhatatlanul hosszú ideig tartana (becslések alapján a mai számítási kapacitások mellett  akár 
évszázadokig  is).  Speciális  optimalizációs  algoritmusok  (pl.  genetikus  algoritmusok)  alkalmazása 
nagymértékben csökkent ezen az időtartamon, ugyanakkor amellett, hogy a tervezés során sokszor 
előre nem igazán meghatározható az eredményes működésre fordítandó időtartam, szintén lassúnak 
bizonyulhatnak.  Az algoritmus futásidejét  úgy tudnánk komoly mértékben csökkenteni,  ha azt  a 
sokdimenziós teret, melyet a markerek pozíciói feszítenek ki,  drasztikusan lecsökkenthetnénk. Az 
általam  kidolgozott  optimalizációs  algoritmus  (ld. 3. fejezet)  egyesével  helyezi  el  a  markereket  a 
környezetben, ezáltal egy-, illetve kétdimenziósra egyszerűsítve az optimalizációt.

Az optimumkritérium felállításakor a környezet számos paraméterét figyelembe vettem: pozíció-
meghatározó  rendszer  hibái,  távolságok  stb.  Multiágensű  környezetben  a  kérdés  bonyolultabb, 
hiszen  figyelembe kell  vennünk,  hogy  egy  adott  útvonalon hány  robot  közlekedik  egyszerre.  A 
rendszer  működését  megelőzően  csak  statisztikai  becslést  adhatunk  a  forgalomsűrűségre.  Ezt 
integrálva az optimumkritériumba jó hatásfokú eljárást kaptam.

A  fent  leírt  markerelrendezés  fedélzeten  elhelyezett  szenzorrendszerrel  rendelkező  mobilis 
robotok  navigációjában  alkalmazható.  A  mikrorobotika fejlődésével  –  természetesen  a  robotika 
egyéb területein is – ugyanakkor egyre több olyan rendszer is létezik, ahol egy központi, ún. globális 
szenzorrendszer figyeli a beavatkozás terét, határozza meg a robot, robotok pozícióját, orientációját, 
és  erről  tájékoztatja,  vagy  akár  ennek  alapján  vezérli  őket.  Ilyen  rendszereknél  is  szükség  lehet 
markerek segítségével  történő navigációra. Ha a globális  szenzorrendszer érzékelői  fixen rögzítve 
lehetnek a környezet koordinátarendszerében (a kamerák vagy a környezet mozgatása nélkül figyelni 
tudja a teljes területet), a markerek használata kiküszöbölhető egy előzetes kalibráció segítségével. Ez 
ugyanakkor  egyrészt  igen  nagy  precizitást  igényel,  amely  nem mindig  kivitelezhető,  másrészt  a 
körülmények  kisebb-nagyobb  változása  minden  alkalommal  újabb  kalibrációs  folyamatot  tesz 
szükségessé,   ez  ugyanakkor  nagymértékben  megnövelheti  az  üzemi  költségeket,  illetve  a  hibás 
mérések, vezérlés esélyét. A markerbázisú helyzetmeghatározás nagymértékben csökkenti e hibákat. 
Egy ilyen rendszerben szintén alkalmazhatjuk a  korábban leírt  algoritmust  a  markerek optimális 
elrendezéséhez, az optimalizáció során azonban nem a terület határoló felületein, hanem a teljes 
kétdimenziós  térben  kell  elhelyezni  a  markereket,  így  markerenként  egy  két-paraméteres 
optimalizációt kell végrehajtani.

A  heterogén  mobilis  mikrorobotikai  rendszerek  másik  fontos  „off-line”  kérdése  a  robotok 
irányításának  megtervezése  és  azok  programozása.  Egy  multiágensű  mikrorobotikai  rendszer 
többnyire jóval nagyobb számú egyedből áll, mint a hagyományos robotokból felépített rendszerek. 
Egy ilyen rendszer a ma elterjedt robotprogramozási nyelveken nem, vagy komoly megkötésekkel és 
nehézkesen  programozható.  A  különféle  feladatokra  egymástól  nagyon  eltérő  megoldásokat, 
megközelítéseket  alkalmaznak,  amelyek úgy felépítésükben,  mint  az  alkalmazott  technológiákban 
különböznek  egymástól.  Célszerűnek  tűnt  tehát  egy  olyan  programozási  rendszer  megalkotása, 
amely  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  olyan  egyedek,  amelyek  nagymértékben  különböznek 
egymástól, egy rendszerbe integrálhatóak és közösen programozhatóak legyenek.

Az  egységesített  programozási  rendszer  egyik  előnye,  hogy  a  különféle  robotokhoz  nem 
szükséges  különféle  nyelveket  megtanulnunk,  és  nem  kell  fejben  tartani  rendszerünk  összes 
ágensének paramétereit. Igazi áttörést azonban az jelentene, ha egy olyan robotprogramozási nyelvet 
használhatunk,  amelyben  egyetlen  program  segítségével  írhatnánk  le  egy  teljes  robotrendszer 
működését,  és  csak  minimálisan  kéne  foglalkoznunk a  robotok  vezérlésének  szinkronizációjával, 
illetve a rendszer ágensenként szétbontott feladataival. A dolgozat célja, hogy olyan rendszerre adjon 
javaslatot,  amelyben  e  feladatok  könnyen  megoldhatóak.  A  kidolgozott  rendszer  az  egyágensű 
vezérlés megvalósítása mellett a több egyedből álló környezet magas szintű programozhatóságát is 
biztosítja.
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Kitűzött célok
A  disszertáció  kitűzött  célja,  hogy  a  bevezetésben  leírt  –  elsősorban  heterogén  mobilis 

mikrorobotikával  kapcsolatos  –  kérdésekre  válaszokat  adjon.  A  dolgozat  megoldást  kínál  a 
markerbázisú  navigáció  mesterséges  markereinek  optimális  elrendezésére  fedélzeti  és  külső 
szenzorrendszerrel ellátott rendszerekre egyaránt. Nagy egyedszámú multiágensű rendszerekben a 
robotok  statisztikai  eloszlásának  vizsgálata  további  lehetőséget  biztosít  a  markerek  megfelelő 
elrendezésének meghatározására.

A  disszertáció  további  célja,  hogy  ajánlást  tegyen  egy  olyan  hierarchikus  felépítésű 
robotprogramozási  rendszerre,  amelynek  segítségével  hatékonyan  lehet  robotokat  irányítani, 
robotcsoportokat,  robotrendszereket.  A  robotrendszer  leegyszerűsítve  egy  hierarchikus  irányítási 
modellre épülő objektum-, ill. feladat-orientált robotprogramozási nyelv, amelyet egy sajátos virtuális 
robotgép és egy kommunikációs eszköztár támogat.

Választott eszközök, módszerek
A mobilis robotrendszerek fejlődésével újabb és újabb feladatok megoldása válik szükségessé. 

Munkám során heterogén rendszerek problémáival foglalkozom. Bár a hagyományos robotikában is 
találhatók heterogén felépítésű rendszerek,  mégis a mikrorobotika területe az,  amelyet  rendkívüli 
változatosság jellemez a mikroméretekben megjelenő sajátos hatásoknak köszönhetően. 

Részt  vettem  egy  piezoelektromos  elven  működő  mikrorobot  (MINISTER  –  Miniature 
Stepping Robot) kialakításában. A rendszer egy nemzetközi projekt keretében valósult meg, amelyet 
a Volkswagen alapítvány támogatott  [27].  Mivel  jó lehetőséget  nyújt az algoritmusok,  módszerek 
tesztelésére, munkám során és a munka eredményeit ismertető dolgozatban gyakran mikrorobotokat 
alkalmazok  a  megoldások  ismertetésére.  A  használt  algoritmusok  egyes  részei  a  hagyományos 
robotikában is felhasználhatóak.

A  dolgozatban  részletesen  kifejtett  tudományos  eredményeimet  elsősorban  szimulált 
környezetekben ellenőriztem, de néhány eredmény fizikai rendszerekre történő implementálása is 
megtörtént,  illetve  folyamatban  van.  Az  algoritmusokat  elsősorban  C,  illetve  C++  nyelven 
valósítottam  meg,  bizonyos  szimulációs  eredmények,  számítások  és  ábrák  azonban  MATLAB 
környezetben készültek.

Köszönetnyilvánítások
Ez úton szeretnék köszönetet mondani konzulenseimnek, Dr. Arató Péter egyetemi tanárnak és 

Dr.  Vajta  László  egyetemi  docensnek,  akik  számos  tanáccsal  és  komoly  szakmai  irányítással 
segítették munkámat. Köszönetet szeretnék továbbá mondani Dr. Lantos Béla egyetemi tanárnak, 
valamint  az  azóta  elhunyt  Prof.  Dr.-Ing.  Ulrich  Rembold-nak  a  Karslruhei  Egyetem 
Folyamatirányítás  és  Robotika  Intézete  korábbi  vezetőjének,  akik  szintén  sokat  segítettek 
kutatásomban.

Szeretnék  ezen  felül  köszönetet  mondani  mindazoknak,  akik  úgy  tanácsaikkal,  mint  bíráló 
megjegyzéseikkel segítették kerekre formálni munkámat: Mészáros Ferenc (közlekedéstudományban 
alkalmazott  módszerek),  Nagy  István  és  Vogel  Miklós  (mobil  robot  navigáció),  Helybély  Ádám 
(programozástechnológia), Urbancsek Tamás (telekommunikáció).

Végül  szeretnék  köszönetet  mondani  feleségemnek  és  szüleimnek,  hogy  kitartóan  tűrték  a 
felkészülés időszakát, és emberileg mindenben támogattak.
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2 Mobil- és mikrorobotok navigációja

A mobilrobotika egyik lényeges kutatási területe a navigáció. Fontos kérdés ugyanis, hogy egy 
ismert  vagy  ismeretlen területen milyen útvonalon mozogjanak az  egyes robotjárművek – olyan 
módon, hogy ne zavarják egymást és a környezetet – biztonságosan, de mégis a lehető legrövidebb 
útvonalon.  Ez  a  kérdés  igen  összetett,  hiszen  rendkívüli  változatosság  mutatkozik  a  használt 
módszerekben – különös tekintettel a mikrorobotikára –, mind a helyváltoztatás, mind a pozíció-
meghatározás tekintetében. Ezen felül az adott környezetben található objektumok elhelyezkedése 
újabb nehézségeket támaszt a navigációs rendszer számára.

A  kutatások  célja,  hogy  lehetőség  szerint  minden  ilyen  jellegű  problémát  minimálisra 
csökkentsünk, és – amennyire lehet – általános megoldásokat adhassunk a felmerülő feladatokra. 
Kutatásom elsősorban  mikrorobotok  navigációjára  irányult,  a  legtöbb  módszer,  eljárás  azonban 
megfelelően alkalmazható más mobilis platformokat alkalmazó rendszerekben is.

A  robotnavigációnak  egyik  legjelentősebb  részterülete  a  robot  pozíciójának  meghatározása. 
Ennek  megfelelően  számos  pozíció-meghatározási  módszert  ismerünk  úgy  a  hagyományos 
robotikában,  mint  a  mikrorobotikában.  A  pozíció-meghatározás  egyik  legfontosabb  módszere  a 
markerekhez, mint viszonypontokhoz képesti relatív pozícióérték meghatározása, illetve amennyiben 
a területről ismert térkép áll  a navigációs rendszer rendelkezésére, az eredmény térképre történő 
illesztése. Kutatásaim első része arra a kérdésre irányult, hogy milyen módon lehet a markereket egy 
munkatérben olyan módon elhelyezni, hogy a navigációs rendszer a lehető legpontosabban legyen 
képes a helymeghatározást elvégezni.

E fejezetben megpróbálom áttekinteni azokat a navigációs- és méréstechnikai elveket, amelyek 
kiemelt  szerepet  játszottak  a  fent  vázolt  probléma  megoldásában,  vagy  legalábbis  a  felmerült 
kérdések részleges megválaszolásában. A fejezet témakörei a következők:

 Relatív helymeghatározás, fedélzeti érzékelők
 Távolságmérési technológiák
 Markerbázisú navigáció
 Markerelrendezés optimumának meghatározása
 Mikrokörnyezetekben történő navigációs lehetőségek

Borenstein, a Michigani Egyetem kutatója néhány kollégájával egy rendkívül részletes áttekintést 
készített  a mobilrobot-navigációhoz tartozó pozíció- és orientációmeghatározási  módszerekről és 
alkalmazásokról („Where am I?” [28]), ezért a fejezetben nagyon sok esetben az ő munkásságából 
vettem át  információkat,  így  ezt  nem jelzem külön hivatkozásokkal.  Természetesen  azóta  újabb 
módszerek és eljárások is megjelentek a mobilrobot-tájékozódásban (a fontosabbakra megpróbálok 
kitérni), Borenstein-ék áttekintő munkája ugyanakkor ma is korszerűnek számít.

2.1 Pozíciómeghatározási módszerek, érzékelők
Az elmúlt néhány évtizedben igen sok pozíció- és orientációmeghatározási módszert dolgoztak 

ki, amelyeknek számos előnye és hátránya ismert. A legtöbb esetben a módszereket kombinálják, és 
úgy  határozzák  meg  a  navigációs  rendszer  szabályozókörének  visszacsatolóágához  többnyire 
elengedhetetlen  pozícióértékeket.  Minden  pozíciómeghatározási  módszerhez  saját  érzékelők 
tartoznak, amelyeknek tulajdonságait, korlátait a pozíciómeghatározás során gyelembe kell venni.
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Odometria és egyéb relatív helymeghatározási módszerek
Az odometria talán a legelterjedtebb navigációs lehetőség a mobilis robotika alkalmazásaiban. 

Nagy  előnye,  hogy  rövid  távon  igen  nagy  pontosságú  helymeghatározást  és  –  feldolgozási 
sebességének köszönhetően – gyakori mérést tesz lehetővé, ezen felül az odometria szenzorainak 
előállítási költsége is alacsony.

Az odometriai mérések a mozgásinformációk időben történő integrálásán alapszanak. Ez azt 
jelenti,  hogy  a  robotjárművek  helyzetét  mindig  előzetesen  ismert  pozícióhoz  (ill.  orientációhoz) 
képesti  relatív  helymeghatározással  állapítjuk  meg.  A gyakorlatban  –  kerekes  járművek  esetén  – 
legtöbbször a kerekek fordulatainak számát konvertáljuk megtett távolsággá, de számos más relatív 
helymeghatározási módszert (Dead-Reckoning, DR) is alkalmazhatunk.

Az  odometria  (és  általában  a  DR-mérések)  jelentős  hátránya,  hogy  a  relatív  mérések  hibái 
kumulálódnak,  és  az  idő (illetve  a  megtett  távolság  és  forgási  szög)  függvényében folyamatosan 
növekedhetnek  (2-1 ábra).  Az orientáció  hibája  ezen felül  igen  nagy mértékű pozícióhibához  is 
vezethet. Ezen problémák ellenére a kutatók úgy vélik, hogy az odometria a mobilrobot-navigációs 
rendszerek elengedhetetlen eszköze. 

Abszolút 
pozíció mérési 
bizonytalanság

DR mérési 
bizonytalanság

Megtett, 
valódi 

útvonal

2-1 ábra  Dead-Reckoning mérési bizonytalanság növekedése a megtett úton

Az odometria összekapcsolható abszolút pozíciós mérésekkel, így amikor a kumulált hiba egy 
bizonyos mértéket meghalad, a pozíciót pontosítani lehet. Ez utóbbi mérések általában jelentősen 
több időt vesznek igénybe,  a kettő módszer együttes használatával  azonban gyakori,  ugyanakkor 
viszonylag pontos meghatározásra van lehetőség.

Az odometria arra épül, hogy a kerekek fordulatainak száma megtett távolsággá konvertálható. 
Ez  az  eljárás  azonban  több  problémát  vet  fel.  Az  egyik  felmerülő  gondot  okozó  jelenség  a 
megcsúszás,  amely  kétféle  hibát  eredményezhet.  Előfordulhat,  hogy a  kerék fordul,  miközben a 
robot pozíciója nem változik (kipörgés),  ugyanakkor előfordulhat az is,  hogy a tehetetlen tömeg 
továbbhalad,  míg  a  kerék  áll.  Problémát  jelent  továbbá,  ha  a  kerék  geometriai  paraméterei 
megváltoznak. Ez többnyire a gumiabroncs eresztéséből adódik. A fő gond azonban általában az 
elfordulás  szögének  méréséből  adódik,  mivel  kisebb  szögeltérések  is  számottevő  pozícióhibát 
eredményezhetnek.  Az  előbb  említett  hibák  súlyos  mértékben  befolyásolhatják  a  szögmérés 
pontosságát is.

Az  odometria  mellett  más  DR  méréstechnikai  elvet  is  alkalmazhatunk,  amelyek  a  megtett 
távolság és szög értékeken túl sebesség-, illetve időmérésen is alapulhatnak. Elterjedt módszer, hogy 
egy  ultrahangos  vagy  fénynyalábos  szenzor  segítségével  (pl.  doppler-hatás)  a  jármű  sebességét 
mérjük, és a sebességet időben integrálva határozzuk meg a megtett távolságot, amelyből ezután a 
pozíciót származtathatjuk.

A relatív helymeghatározási módszerek szenzorai elsősorban optikai adók, illetve doppler-elven 
működő szenzorok.  Az  optikai  adók (2-2 ábra)  egy  tárcsa  körbefordulását  érzékelik  a  tárcsában 
elhelyezett rések és tömör részek váltakozásával, két elcsúsztatott jel segítségével pedig az irány is 
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meghatározható.  Doppler-elven  működő  mérések  esetén  a 
visszaverődő, modulált fény- vagy hanghullám frekvenciaeltolódása 
határozza meg a jármű sebességét.

Iránymérés
A  járművek  irányát  (a  markereken  alapuló  mérések  mellett) 

többnyire  giroszkópos  elven  mérik.  A  mechanikus  giroszkóp 
(pörgettyű) alapvetően egy a tengelye körül szabadon forgó kerék, 
amely ha a tengelyre merőleges erőhatás éri, a perdület-megmaradás 
törvényének  köszönhetően  a  tengelyre  és  a  külső  erőhatásra 
egyaránt  merőleges  irányba  fordul  el.  Ha  az  eszközt  további  két 
tengellyel látjuk el úgy, hogy a három tengely egymásra merőleges 
legyen, a giroszkóp tetszőleges irányba szabadon el tud fordulni. A 
pörgő  kerék  ekkor  megőrzi  forgási  tengelyének  eredeti  irányát, 
függetlenül attól, hogy a kerete hogyan fordul el, így mérni lehet a 
jármű  elfordulásának  szögét.  A  gyakorlatban  általában  egyetlen 
kiegészítő  tengely  is  elegendő,  ilyen  esetben  azonban  kicsit 
bonyolultabb a számítás (2-3 ábra).

A  giroszkópoknak  mára 
számos  változata  létezik  más-más  mérési  elvre  épülve. 
Robotikai  alkalmazásokban  elsősorban  optikai  és  MEMS 
(Mikroelektronikai  mechanikus  rendszerek)  giroszkópokat 
alkalmaznak.  Az  optikai  giroszkópok  nagy  előnye,  hogy 
nincsenek  mozgó  alkatrészek,  ezáltal  többnyire 
megbízhatóbbak.  Ezzel  szemben  a  MEMS  giroszkópok 
előnye,  hogy  olyan  méréstechnikai  elvet  alkalmaznak  (pl. 
CMOS  technológia),  amely  mikroszkopikus  méretekben  jól 
működik,  valamint  integrált  „áramkörként”  nyomtatott 
áramkörbe  illeszthető  módon  is  előállíthatók.  A  jelenlegi 
kutatások egy része optikai  MEMS giroszkópok kialakítására 
irányul.

Abszolút pozíció-meghatározás
A fent említett  módszerek hátránya,  hogy a  mérés mindig az utolsó,  ismert  fázishoz képest 

történik,  ezért  a  hibák  kumulálódnak.  Az  abszolút  helymeghatározási  módszerekhez  azonban 
mindenképpen  szükség  van  a  környezetben  olyan  pontokra,  amelyekhez  viszonyítva  a  robot 
meghatározhatja pozícióját. További, az előzőnél komolyabb hátrány, hogy e méréstechnikai elvek 
alapján történő pozíciómeghatározásra fordítandó idő többnyire nagyságrendekkel nagyobb, mint a 
Dead-Reckoning rendszerekben.

Általánosan elterjedt pozíciómeghatározási módszer a GPS (Global Positioning System), amely 
felbontásának  köszönhetően  elsősorban  nagy  távolságokat  megtévő  robotjárművekhez 
alkalmazható. A GPS mérési elve azon alapszik, hogy a tájékozódó rendszer több ismert helyzetű 
műholdtól  megméri  a  távolságot,  és  az  irányokat  is  ismerve  háromszögeléses  technológiával 
határozza meg a robot pontos pozícióját.

Számos más  méréstechnikai  módszerrel  határozhatunk  meg  abszolút  pozíciót,  de  a  legtöbb 
módszer szintén háromszögelési elvet alkalmaz: triangulációt vagy trilaterációt.
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2-2 ábra  Optikai jeladók mérési elve

2-3 ábra  Giroszkóp



Trianguláció
Trianguláció alkalmazása során a szenzorrendszer 

szöginformációk  és  ismert  markerpozíciók  alapján 
határozza  meg  a  jármű  pozícióját  (2-4 ábra).  A 
triangulációs  eljárások  többsége  látás  alapú 
méréstechnikát  alkalmaz  (pl.  [35],  [36]).  A 
triangulációs  méréshez  három  pontot  használunk, 
amelyek  segítségével  három  szöget  ( 1 ,  2 ,  3 ) 
mérünk és egyszerű háromszög-azonossági szabályok 
alapján megkaphatjuk a pozícióértékeket.

Trilateráció
A  trilaterációs  mérések  során  szintén 

háromszögek ismert adatai alapján határozzuk meg a 
pozíciót.  A  különbség  elsősorban  az,  hogy  nem 

szögeket,  hanem a kitüntetett pontoktól, markerektől való távolságokat ismerjük. A 3. fejezetben 
ismertetett eljárások is trilaterációs, illetve más távolságmérésen alapuló módszert feltételeznek, ezért 
a  fejezet  bővebb leírást tartalmaz a trilaterációról;  szintén emiatt a 2.2  fejezetben részletesebben 
bemutatom a távolságmérés lehetséges módszereit.

2.2 Távolságmérési technológiák
A  távolságmérés  a  mobilis  robotok  navigációjának  talán  legfontosabb  részterülete.  Ennek 

kapcsán  igen  sokan  foglalkoznak  a  távolságmérés  különféle  lehetőségeivel.  Számos  tényező 
befolyásolhatja, hogy egy adott feladatnál mely távolságmérési módszer a legalkalmasabb: az adott 
mérési módszer mennyire avatkozik be a folyamatba (nanorobotikában például problémás lehet egy 
lézeres  távolságmérés,  hiszen  a  lézer  olyan  mértékben  felhevítheti  a  környezetet,  hogy  végül  a 
rendszer működésképtelenné válik); a pontosságot, illetve jel-zaj viszonyt befolyásoló tényezők stb.

Mérések fény segítségével
Leggyakrabban fény, lézernyaláb segítségével mérünk távolságot. A fénynek rendkívül kedvező 

tulajdonsága az „iránytartás”, vagyis hogy nem szóródik úgy a levegőben, mint a rádiófrekvenciás- 
vagy  az  ultrahanghullámok.  Ez  ugyanakkor  bizonyos  körülmények  között  hátrányt  is  jelenthet. 
Amennyiben a környezetben olyan eszközök találhatóak, amelyeknek erős a reexiója (tükröződő 
felületek), a fény segítségével történő távolságmérés használhatatlan értékeket eredményezhet.

A  mérések  alapvetően  három  csoportba  oszthatók:  futási  időt  mérő,  fázistolásos,  ill. 
frekvenciamodulációs távolságmérés.

A futási idő mérés – köszönhetően a fény nagy sebességének – elsősorban nagy távolságokra 
alkalmazható. A távolság-meghatározás során megmérjük az elküldött és a visszaverődő fény között 
eltelt időt, és ebből számíthatjuk a távolságot (1) alapján.

d= c⋅t
2

 (1)

Korszerű műszerekkel ma már tudunk olyan pontossággal időt mérni (10 ps alatti felbontással, ami 
mm-es nagyságrendű méréseket tesz lehetővé), amely a hagyományos mobilis robotikában elegendő 
lehet, ezek azonban ma még igen költségesek.

A  fázistolásos eljárás  során  a  kiküldött  és  a  visszaverődő,  modulált  fénynyaláb  közötti 
fáziskülönbséget mérjük (   a fázistolás és f  a modulációs frekvencia), és ebből határozzuk meg 
(2) segítségével a távolságot.
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2-4 ábra  Trianguláció. A forgó fej három szög alapján 
határozza meg a robotjármű pozícióját



d= c
4 f

 (2)

A  frekvenciamodulációs eljárás hasonlít a fázistolásos módszerhez, a mérés során ugyanis a 
szenzor a kiküldött és a visszaverődő fénynyaláb közötti fáziseltérést méri. A különbség az, hogy az 
eszköz folyamatosan hangolja a frekvenciaértéket olyan módon, hogy a kiküldött és visszaverődő 
fény között ne legyen fáziseltérés. A távolság a frekvenciából határozható meg.

Akusztikai mérések
Az  akusztikai  mérések  közül  a  legfontosabb  az  ultrahanghullámokkal  történő 

pozíciómeghatározás.  Az  ultrahangos  mérések  során  leggyakrabban  a  futásidős  módszert 
alkalmazzuk. Az ultrahangnak kedvezőtlen tulajdonsága a szóródás, ezért elsősorban kis (15-20cm) 
távolságok mérésére, illetve vészérzékelőként alkalmazzuk. Az ultrahang folyadékban jól terjed, ezért 
olyan alkalmazások során, ahol vízben kell távolságot mérni, fontosabb szerepet kap.

2.3 Markerbázisú Navigáció
A  markerbázisú  navigáció  a  környezetben  található  viszonypontokhoz  képesti  relatív 

pozíciómeghatározásra épül. E viszonypontok (markerek) valós pozíciója általában el van tárolva egy 
térképen,  így  a  robot  pozíciója  könnyedén meghatározható  a  térkép  koordinátarendszerében.  A 
markerek  lehetnek  természetesek  (pl.  asztal  sarka)  vagy  mesterségesek,  amelyet  a  navigáció 
érdekében helyezünk el a környezetben.

A markerek a környezetnek olyan sajátosságai, amelyeket a robot az érzékelőivel könnyen képes 
detektálni. A markerek többségükben valamilyen egyszerű geometriai alakzatok (pl. háromszögek, 
vonalak,  körök stb.),  amelyek el  lehetnek látva egyéb információkkal  (pl.  bárkódok formájában), 
hogy azonosításuk könnyebb legyen. A markerek pozíciója rögzített és ismert, ezért a robot saját 
helyzetét a tőlük mért relatív távolságok alapján tudja meghatározni. A markereket megfelelően kell 
kiválasztani, illetve kialakítani, hogy a szenzorrendszer könnyen észlelni tudja őket (pl. a marker és a 
háttér közötti nagy kontraszt segítségével).

A  feladat  egyszerűsítése  érdekében  gyakran  feltételezzük,  hogy  a  robot  nagyjából  ismeri 
pozícióját és orientációját, így csak néhány markert kell megkeresni egy korlátozott területen. Ennek 
elősegítésére jó lehetőség a markeralapú pozíciómeghatározást egy a Dead-Reckoning elvre épülő 
mérési módszerrel (pl. Odometria) együtt alkalmazni. A két módszer így egymást segíti (ld. még 2.1, 
Odometria).

A markerbázisú navigáció a következő lépésekből áll:

1, Szenzoros információ beolvasása (kamera, lézeres egység, stb.)
2, Információ kiértékelése (szegmentálás, távolság meghatározása, stb.)
3, A mért adatok és térkép-adatbázis összevetése, a megfelelő pontok párosítása
4, A robot pozíciójának meghatározása (háromszögelés, geometriai műveletek)

A  markereket  két  alapvető  osztályba  sorolhatjuk:  természetes  és  mesterséges  markerek.  A 
természetes  markerek  általában  csak  speciális  helyeken  használhatók  kielégítő  módon:  a 
környezetnek jól elkülönülő strukturált elemekből kell felépülnie, mint például folyosók, bizonyos 
gyárak,  kórházak  stb.  Emiatt  „természetes”  markerek  szempontjából  elsősorban  olyan  helyek 
szoktak megfelelőnek bizonyulni, ahol főként mesterséges objektumok találhatók.

A természetes és mesterséges markereket a következőképpen deniálhatjuk:

1, A  természetes  markerek azon tárgyak  vagy  tulajdonságok,  amelyek  már  a  navigációt 
megelőzően a környezetben találhatók, ill.  a robot navigációjától független funkciójuk is 
van.
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2, A  mesterséges markerek olyan tárgyak,  amelyek kimondottan abból a célból kerültek 
kifejlesztésre  és  a  környezetben  történő  elhelyezésre,  hogy  segítsék  a  robot(ok) 
navigációját.

Természetes markerek
A  természetes  markerbázisú  navigáció  legnehezebb  feladata  a  jellegzetes  tulajdonságok 

kiválasztása, szenzorokkal történő detektálása és azok térképhez illesztése. Az ilyen jellegű navigáció 
elsődleges eszköze a számítógépes képfeldolgozás. A legtöbb esetben a számítógépes látás markerei 
hosszú függőleges élek,  ajtók, falak találkozása stb. A téma igen széles körű kutatási  lehetőséget 
teremt, az ebbe történő bevezetés azonban nem célja a dolgozatnak, mivel csak távolról érinti az 
értekezés témakörét.

A  természetes  markereken  alapuló  navigációt  egyéb  szenzorokkal  (ultrahang,  fénykés  stb.) 
kiegészítve sokkal megbízhatóbb eredményt kaphatunk.

Egy természetes markerbázisú navigációs egység alapelemei a következők:

1, Szenzor, amely egyértelműen elkülöníti a markert a környezetétől.
2, Módszer, amely a szenzor eredményeit az ismert markereket tartalmazó térképre illeszti.
3, Módszer a pozíció és orientáció, ill. a hibaeloszlás meghatározására.

A természetes markerek használata a feldolgozás komplexitása miatt jelenleg nincs széles körben 
elterjedve.  A továbbiakban elsősorban a mesterséges markerbázisú navigációval  foglalkozom, s a 
markerbázisú navigáció alatt is mesterséges markerekkel történő navigációt értek (kivéve, ha ennek 
ellenkezőjét külön jelzem).

Mesterséges markerek
A  mesterséges  markerekkel  történő  pozíciómeghatározás  általában  egyszerűbb,  mint  ha 

természetes markereket alkalmazunk.  A mesterséges markereket  úgy készítik elő,  hogy optimális 
detektálhatóságot  biztosítsanak  a  szenzorok  számára.  Ezen  belül  lehetőség  van  a 
kontrasztviszonyok, a méret és az alakzat tetszőleges kialakítására. A méret és az alak azonosításra 
szolgáló információkat is hordozhat.

A kutatók számos lehetőséget kísérleteztek ki geometriai formára, színekre, mérési módszerekre 
stb.  annak érdekében,  hogy minél  könnyebben lehessen a  markereket  megtalálni  és  azonosítani, 
minél gyorsabban és pontosabban lehessen a pozíciót meghatározni. Kevesen foglalkoznak azonban 
a  markerek  megfelelő  elrendezésének  kérdéskörével.  A  következő  fejezet  elsősorban  ezekkel  a 
kérdésekkel foglalkozik.

A  markerek  detektálására  az  előző  pontban  említett  számítógépes  látás  mellett  egyéb 
módszereket is alkalmazhatunk. Gyakori a bárkódos megoldás, amelynek információit lézerszkenner 
dolgozza fel, de kiemelkedő szerepe van a retro-reektoros markereknek is, amelyeket erős fénnyel 
megvilágítva nagy intenzitású jelet juttathatunk egy megfelelő optikával ellátott CCD sor-érzékelőbe. 

A  markerbázisú  navigáció  igen  széles  körben  használatos,  különösképp  ha  a  markerbázisú 
navigáció és a kötött pályás navigáció határterületén mozgó, folytonos markert (pl. felfestett vonal, 
mágnescsík  stb.)  követő  mobilis  egységeket  is  ide  soroljuk.  Az  iparban  talán  ez  utóbbi  a 
legelterjedtebb markeres navigációs forma. Az érzékelő ilyen esetben többnyire igen közel található 
a  markerhez,  ezért  a  robotjármű  csak  egy  erősen  korlátozott  területen  mozoghat.  A  módszer 
biztonságtechnikai előnyei mellett a könnyebb megvalósíthatóság is fontos szerepet játszik. A vonal 
menti  navigáció  markereiként  használhatunk  festett,  fényvisszaverő  vonalat,  elektromágneses 
vezetővonalat,  tájékozódhat a robot hőkövetéssel (pyroelektromos érzékelőkkel), követhet kémiai, 
vegyi anyagokat stb.
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2.4 Optimális markerelrendezés
A  markerbázisú  navigációban  különlegesen  fontos  szerepe  van  a  markerek  optimális 

elrendezésének.  A  markerek  elrendezésétől  nagy  mértékben  függhet  a  pozíciómeghatározás 
pontossága.  Sok  esetben  az  optimalizációt  empirikus  módon  végzik,  ez  azonban  csak  egyszerű 
struktúrájú  területeken  (pl.  robotfoci  [34])  jelent  megfelelő  megoldást.  Egy  nagy  gyárterületen 
például, ahol akár többszáz munkagép is található, összetettebb módszerekhez kell folyamodnunk.

A markerelrendezés optimalizálásával elsőként Tashiro foglalkozott társaival [35] a kilencvenes 
évek közepén. A markerbázisú navigációban használt pozíciómeghatározás mérési elve CCD kamera 
segítségével történő trianguláció volt. Különleges geometriai kialakítású, több elemből álló markert 
alkalmazva a mérés során mindig csak egy markert kellett  a pozíció-meghatározásba bevonni.  A 
területet felosztották olyan módon, hogy egy területen belül a jármű mindig ugyanazt a markert 
használhassa. A markerek elrendezésének optimalizációja a következő módon történt: Kiinduláskor 
ökölszabályok  alapján,  empirikus  módon  helyzetek  el  markereket  a  munkatérben,  majd  az 
optimalizációs eljárás addig tologatta a markereket egyenként a területen, amíg a mérési hibák az 
előírt érték alá nem kerültek.

Itt  szeretném  kihangsúlyozni,  hogy  az  optimalizáció  során  nem  egy  optimumfüggvény 
megoldása volt a cél, hanem egy határérték betartása. Ezt azért érdemes megjegyezni, mert a témát 
kutatók többnyire ezt a megoldást választják; ezt a megoldást alkalmaztam én is [15]-ben, valamint 
később Rupp [36] is. Ez abban az esetben működik jól, ha az egyetlen cél a minimális markerszám, 
illetve az, hogy a pozíciómeghatározás bizonyos hibaszint alatt maradjon. Ha egyéb tényezőket is 
gyelembe veszünk (a későbbi mérések során a markerek számának növekedése a mérést lassítja, a túl 
sok marker azonosíthatósága kérdéses, stb.), nem elegendő ez a fajta megközelítés. Ilyen esetben egy 
extrémumokkal  rendelkező  kritérium  szélsőértékeit  kell  megfelelő  algoritmusok  segítségével 
meghatározni.  Manapság  legfontosabb  ezek  közül  a  genetikus  algoritmusok  családja. 
Tulajdonképpen az előbb ismertetett, Tashiro-féle eljárás is egy speciális genetikus algoritmus.

Rupp szintén  triangulációs méréstechnikai  elvet  használt,  ugyanakkor  a  pozíciómeghatározás 
során  ő  már  több  markeren  alapuló  eljárással  dolgozott.  Az  optimumkritérium  szerinti 
optimalizációra  a  3.2  pontban  ismertetésre  kerülő  optimalizációs  algoritmushoz  hasonló  elvet 
alkalmazott.

A markerek  megfelelő  elrendezésével  foglalkozott  Nagy [31]  is,  ő  azonban már  trilaterációs 
méréstechnikát  alkalmazott.  A  mérést  minden  esetben  két  marker  segítségével  végezte  a  két 
legmegfelelőbb marker kiválasztása után.

2.5 Navigáció mikrokörnyezetekben
Mikroszkópikus  környezetekben  általában új  technológiákat,  módszereket  kell  kifejleszteni  a 

megfelelő  navigációs  feltételek  előteremtése  érdekében.  A  mikrorobotikában  gyakran  előfordul, 
hogy  a  fedélzeti  szenzorrendszerek  mellett  külső  szenzorrendszert  alkalmazunk  a  robotok 
pozíciójának  és  orientációjának  meghatározásához.  Ez  természetesen  új  mérési  eljárások 
kidolgozását jelenti. Ebben az esetben is alkalmazhatunk markereket, de eltérő módon.

A markereket külső szenzorokkal ellátott rendszerek esetében egyrészt a robotokra, másrészt a 
környezet  megfelelő  pontjaira  helyezhetjük  el.  Olyan  alkalmazásoknál,  ahol  a  szenzorrendszer 
elmozdulása nélkül a teljes terület átlátható, egy kalibrációs folyamat elvégzése után a környezetben 
elhelyezett markerekre nem feltétlenül van szükség. Ez azonban a legtöbb esetben kényelmetlen, 
mivel a kalibrációt minden módosításkor (a kamera vagy más szenzor elmozdításakor),  illetve ha 
ilyesmi nem történik, akkor is rendszeresen el kell végezni, és ez emberi beavatkozást igényel.

A mikrorobotikában mind a mozgatás, mind a méréstechnika rendkívül sok új lehetőséget nyújt. 
Számos olyan méréstechnikában kihasználható környezeti hatást ismerünk, amely érdemben csak kis 
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méretek esetén jelentkezik (elektrosztatika, piezoelektromosság stb.).  Olyan jelenségek,  amelyek a 
hagyományos  robotikában  zavaró  tényezőknek  minősülnek,  itt  esetleg  hasznosak  lehetnek  (pl. 
súrlódás). Ezzel szemben akadnak olyanok is, amelyek hagyományos robotikában észrevehetetlenek, 
a mikrorobotikában viszont súlyos zavaró tényezőnek minősülnek (pl. pára). Ezekről a jelenségekről 
részletesebb összefoglaló található [10]-ben.
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3 Optimális markerelrendezés

Jelenleg  a  mobilrobotika  gyakorlati  alkalmazásaira  elsősorban  a  rögzített  pályás  megoldások 
jellemzőek. Egyre gyakrabban van azonban szükség olyan mobilrobotrendszerek kialakítására, ahol 
az üzembe helyezéskor még nem ismert a robotok pontos feladata, mozgástere. Ilyen vagy más okok 
miatt a szabad pályán mozgó mobilis robotok iránti igény egyre növekszik. Különösen igaz ez a 
mikrorobotika területén,  ahol  már ma is a  szabad pályás  mobilis rendszerek dominálnak – igaz, 
egyelőre  elsősorban  laboratóriumi  körülmények  között.  A  szabad  pályás  alkalmazásokban 
–  hasonlóan  a  rögzített  pályás  alkalmazásokhoz  –  a  tájékozódáshoz  szükség  van  támpontokra, 
amelyek alapján a robot meghatározhatja helyét,  helyzetét.  A támpontok szerepét a gyakorlatban 
szinte minden esetben a munkatérben elhelyezkedő természetes vagy mesterséges markerek töltik 
be. Ismert térben – ahol lehetőség van rá – célszerű mesterséges markereket alkalmazni, mivel a 
markerek ilyen esetekben a tájékozódás szempontjából általában sokkal kedvezőbben rendezhetők 
el. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon hova helyezzük el a markereket olyan módon, hogy a 
tájékozódást kellő mértékben támogassák, és a robotok navigációja hatékony legyen. Erre a kérdésre 
kerestem válaszokat, amelyeket a fejezetben részletesen ismertetek.

A markerek megfelelő elrendezését természetesen nagy mértékben befolyásolja a robotrendszer 
számos  paramétere.  Nagy  különbség  van  aközött,  hogy  a  navigációs  szenzorrendszer  a  robot 
fedélzetén  helyezkedik  el,  vagy  egy  külső,  globális  szenzorrendszer  felügyeli  a  robotokat. 
Különbséget jelent az is, hogy a munkatérben egy vagy több ágens tartózkodik. A fejezetben először 
az  egy-ágensű  fedélzeti  szenzorrendszerrel  ellátott  mobilrobotok  navigációjához  tartozó 
markerelrendezéssel  foglalkozom,  majd  ennek  eredményeit  modell  alapú  statisztikai 
forgalomnagyság-elemzés segítségével kiterjesztem több ágenst tartalmazó rendszerekre. A fejezet 
végén egy alkalmazási példán keresztül bemutatom, hogy a korábban leírt módszerek milyen módon 
használhatók külső szenzorrendszert alkalmazó robotrendszerek optimális markerelrendezéséhez.

Munkám során arra  törekedtem, hogy olyan optimumkritériumokat hozzak létre  a markerek 
optimális vagy optimum-közeli elrendezésére, amelyek a gyakorlati robotika egyes szegmenseiben 
jobban segítik a robotok tájékozódását a jelenleg alkalmazott, hasonló célú kritériumokhoz képest. 
Természetesen  adódhatnak  olyan  helyzetek  is,  ahol  az  ismertetett  optimumkritérium  rosszabb 
eredményekhez vezet.

Problémát jelent általában, hogy az optimumkritérium szélsőértékeinek megtalálása rendkívül 
időigényes,  ezért  számos  kutatás  folyik  olyan  irányban,  hogy  az  optimalizációt  gyorsítsuk 
(pl. genetikus algoritmusok [37]) akár annak árán is, hogy ezáltal elveszítjük a valódi szélsőértékeket, 
és  csak  közelítő  megoldásokat  kapunk.  Konkrét  optimumkritériumok  esetében  sokszor  további 
egyszerűsítéseket lehet végezni. Az általam felállított optimumkritériumokhoz létrehoztam egy ilyen 
jellegű, általában nem tökéletes megoldást nyújtó, ugyanakkor gyors algoritmust.

A fejezet témakörei:

 Optimumkritérium  meghatározása  egy-ágensű,  fedélzeti  szenzorrendszerrel  ellátott 
robotok esetében (1.1 tézis)

 A sokdimenziós optimumkritérium hatékony feloldása (1.2 tézis)
 Modell alapú forgalomnagyság-elemzés többágensű környezetben (1.3 tézis)
 Optimumkritérium  meghatározása  több-ágensű,  fedélzeti  szenzorrendszerrel  ellátott 

robotok esetén (1.4 tézis)
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3.1 Optimumkritérium
A  markerelrendezéssel  kapcsolatos  első  célom  az  egy-ágensű,  fedélzeti  szenzorrendszerrel 

ellátott  robotjárművek  navigációját  segítő  új  optimumkritérium  létrehozása  volt.  A  markerek 
segítségével tájékozódó robotok pozíciójának és orientációjának meghatározására számos különféle 
algoritmus létezik. Mesterséges markerek témakörében talán a legfontosabbak a triangulációra és a 
trilaterációra  [28] épülő eljárások, de számos látáson és egyéb zikai mérésen alapuló módszer is 
létezik.  Egy  optimumkritériumnak  nem  lehet  célja,  hogy  az  összes  mérési  elvet  alkalmazó 
rendszerhez illeszkedő elrendezést segítse. A célkitűzésem az volt, hogy a kritérium lehetőség szerint 
minden  mesterséges  markerektől  való  távolságmérésen  alapuló  (trilateráció),  térkép-alapú 
pozíciómeghatározási  eljáráshoz  megfelelő  környezetet  biztosítson.  Megmutatom,  hogy  az 
optimumkritérium  –  bizonyos  körülmények  között  –  természetes  markereken  alapuló  pozíció-
meghatározáshoz is alkalmazható.

A robotok által bejárható munkateret kétdimenziós (3 szabadságfok) térre korlátoztam, mivel a 
gyakorlatban a mesterséges markerek alapján navigáló, háromdimenziós térben működő rendszerek 
alkalmazása nem elterjedt. Síkban mozgó robotok munkaterében is elképzelhető, hogy a markerek 
eltérő  magasságban  helyezhetők  el  gazdaságosan,  nagy  mértékű  eltérés  azonban  erősen 
komplikálhatja  a  fedélzeti  szenzorrendszer  felépítését,  ezért  ez  a  gyakorlatban  igen  ritka.  A 
magassági eltérés ilyen módon nem jelent döntő változást a trilaterációban használt marker-szenzor 
távolság  és  egyéb  hibaforrások  mértékében.  Nagyobb  eltérés  lehetséges  olyan  körülmények 
esetében, mint ferde falak, kiszögellések stb., vizsgálataim során azonban ettől is eltekintek, mivel a 
gyakorlatban igen ritka az olyan eset,  ahol e  problémát nem lehet  kikerülni  a  marker magassági 
koordinátájának előzetes kijelölésével.

Annak eldöntésében, hogy egy markerelrendezés optimális-e, talán a legfontosabb kérdés, hogy 
milyen  tényezők  milyen  mértékben befolyásolják  a  navigáció  során  történő mérések  hibáit.  Ezt 
kétféle módon közelíthetjük meg:

 Mérés: Adottak a mérési eredmények, ismertek a rendszer hibaeloszlásai, ezek alapján egy 
becslés adható a robot helyére, helyzetére. („tudom, mit mérek, de vajon hol vagyok?”)

 Hibabecslés:  Adott  a  robot  helye  és  helyzete,  ismertek  a  rendszer  hibaeloszlásai,  ezek 
alapján  becslés  adható  a  későbbi  mérési  eredményekre.  („tudom,  hol  vagyok,  de  vajon  mit  
mérek?”)

A mérés során (pl. navigáció) egyszerűen egy pozíció és orientáció értéket várunk az ismert 
adatok alapján.  Az ismert hibaeloszlások alapján felállítható egy kétdimenziós eloszlási  függvény, 
amely  megmutatja,  hogy  hol  milyen  valószínűséggel  helyezkedhet  el  a  robot.  (Valószínűségi 
függvényről  ebben  az  esetben  nem  beszélhetünk,  mivel  a  „valószínűségi”  adatok  ismertek  és 
determinisztikusak.) Rögzített kondenciaszintek segítségével meghatározható az is, hogy mekkora 
az a hibamező, ahol még valószínűsíthető a robot elhelyezkedése. 

Fordított módon közelítjük meg a kérdést az előzetes hibabecslés esetében. Ez a megközelítés 
ritkábban  jelenik  meg  a  gyakorlati  robotikában.  A  robot  minden  valós  xr , yr  pozíciójában 
becslést  adhatunk  a  mérés  során  megállapított  „lehetséges”  xm , ym  pozíciókról.  A  becslés 
eredménye valójában a terület minden egyes pontjához rendelt egy-egy kétdimenziós valószínűségi 
eloszlási  függvény  (1),  amely  ezáltal  a  terület  minden  pontjához  egy  előfordulási  valószínűségi 
értéket  rendel  (2).

xr× yr f xm , ym  (1)

F xr , yr , xm , ym=∣0 1  (2)
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Ebből következően értelemszerűen

∬
−∞

∞

F xr , yr , xm , ymdxm dym=1  (3)

minden xr , yr  koordináta párra.

Az  optimumkritérium felállításához  a  második  megközelítés  (hibabecslés)  szükséges.  Ez  azt 
jelenti,  hogy  a  robot  minden pontjában  meghatározott  valószínűségi  eloszlási  függvényeket  kell 
„optimalizálni” olyan módon, hogy a későbbi mérések lehetséges előfordulásainak valószínűségei 
minél közelebb álljanak a valós pozícióhoz. Ezt a terület minden pontján elvégezve ideális esetben:

F ideal xr , yr , xm , ym={1 ha xr=xm és yr= ym

0 ha xr≠xm és yr≠ ym
 (4)

E függvények alapján a terület minden xr , yr  pontjához egy jóságértéket rendelhetünk, amely 
megmutatja,  hogy  az  elrendezés  az  adott  ponton  állva  mennyire  tekinthető  jónak,  majd  a 
jóságértékek által kifeszített kétdimenziós jóságfüggvény segítségével felírható az optimumkritérium, 
amely tulajdonképpen a markerek elhelyezkedése által meghatározott teljes területre vett jóságérték. 
Az optimalizáció során ezen érték maximumát keressük.

3.1.1 Tájékozódás a mérés oldaláról
A markerelrendezés optimalizálására szolgáló algoritmusok általában vagy triangulációs pozíció-

meghatározást  feltételeznek [35] (a szenzorrendszer körbefordul és két-két érzékelt marker közötti 
elfordulás szögét mérve határozza meg a pozíciót),  vagy ha trilaterációs módszert,  akkor az két, 
illetve három távolságérték alapján történik [31]. 

A trilaterációs mérés során megmérjük a robot két markertől való távolságát, majd a két távolság és 
egy  harmadik  paraméter  (például  a  térkép  ismeretében  a  két  marker  távolsága  vagy  a 
szenzorrendszer által ismert α szög) segítségével meghatározhatjuk a robot pozícióját (3-1 ábra). A 
kétértelműség feloldására többnyire egy harmadik mérés is szükséges. 

d1

d2

α?

?

3-1 ábra  Trilateráció segítségével történő pozíciómeghatározás és a kétértelműség. Ha két ponttól mérünk távolságot, valamint
a harmadik távolság ismert (térképről), a háromszög pontos adatai meghatározhatóak, a pozíció mégsem egyértelmű.

A nagyobb precizitású pozíciómeghatározás érdekében az új optimumkritérium feltételezi, hogy 
a navigációs algoritmus több markert használ a pozíció meghatározásához. Mobilis robotjárművek 
navigációjakor ipari környezetben általában elegendő a két (három) ponttól történő távolságmérésen 
alapuló  trilaterációs  pozíciómeghatározás.  Mikrorobotikai  környezetben viszont  sokszor  számít  a 
precízebb pozíció-kiértékelés, a mérések számának növekedése pedig növeli a pontosságot  [33]. A 
markerelrendezés optimumkritériumát ezért úgy határoztam meg, hogy a mérés az adott pontról 
látható  összes  markert  gyelembe  veszi.  Az  elrendezés  eredménye  olyan  esetekben  is  jól 
használható, ahol nem minden markert vesz gyelembe a szenzorrendszer a kiértékeléshez.
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Az alábbiakban ismertetek egy javaslatot a sok markerrel történő mérés elvégzésére. A mérés 
elve ugyanaz, mint az elrendezéshez szükséges hibamező meghatározásáé (3-2 ábra). Az eredményt 
úgy kapjuk, hogy az összes lehetséges markertől távolságot mérünk; mindegyik távolság meghatároz 
egy körszimmetrikus valószínűségi függvényt, e függvények számtani vagy mértani átlagával pedig 
egy  valószínűségi  sűrűségfüggvényt   kapunk  (szemben  a  hibabecslési  megközelítéssel,  a  mérési 
megközelítés során valójában nem beszélhetünk valószínűségekről, ld. fent).

A két  megközelítés  annyiban különbözik,  hogy a  mérés során e függvénynek a maximumát 
(esetleg súlypontját) választjuk ki, és az lesz a robot becsült pozíciója, míg a markerelrendezéskor a 
függvényből  egy  jóságértéket  képezünk,  ezt  a  terület  minden  pontjára  elvégezzük,  végül  egy  a 
markerelrendezéshez rendelt jóságértéket képezünk.

Mért távolságok

lehetséges robotpozíciók
eloszlása

Valós távolságok

lehetséges mérési eredmények 
valószínűségi eloszlása

becsült
robotpozíció

valós
robotpozíció

3-2 ábra  Sokmarkeres pozíciómeghatározás. a, Pozíció meghatározása három markertől mért távolság által: ismertek a távolságok,  
meghatározzuk a pozíciót. b, Markerelrendezés vizsgálata: tudjuk a pozíciót, és keressük, hogy a későbbi mérések mit mutatnak.

Az elrendezés szempontjából kétféle hibával találkozhatunk. Az egyik lehetséges hiba az, ha a 
területnek van olyan pontja, amelyen a mérés nem végezhető el, miután a robot az adott ponton 
nem talál a pozícióméréshez elegendő markert. A másik hiba akkor fordul elő, amikor van elegendő 
marker  a  mérés  lebonyolításához,  viszont  a  mérési  pontatlanság  nem  megfelelő  pozícióértéket 
eredményez. Mindkét szempontból meg kell vizsgálni az adott elrendezést.

3.1.2 A mérés lehetőségének vizsgálata
A 3.1.1 pontban bemutatott kétértelműség miatt feltételként kiköthetjük, hogy egy robotnak egy 

adott  pontról  három  vagy  annál  több  markert  kell  látnia,  hogy  képes  legyen  pozíciójának 
meghatározására. Bizonyos geometriai elrendeződéseknél a kétértelműségi probléma nem jelentkezik 
(ilyenkor  két  marker  is  elegendő),  és  bár  minden területen  találhatunk két  olyan  pontot,  ahová 
markert helyezve a terület egyes részein valóban nem jelentkezik a kétértelműség problémája, ez a 
gyakorlatban olyan kis mértékű, hogy célszerűbbnek tűnik az az egyszerűsítés, amely minden ponton 
előírja a három marker láthatóságát.

Első kérdés tehát, hogy a terület minden pontján teljesül-e az a feltétel, hogy a robot legalább 
három markert  lát.  Ennek  kapcsán  először  bevezetek  néhány  fogalmat  és  hozzájuk  kapcsolódó 
függvényt, amelyek meghatározzák, hogy a robot milyen valószínűséggel lát egy adott markert.

A marker érzékelhetősége: ix , y  (sensibility)

A függvény  megmutatja,  hogy  a  marker  az  adott  pontról  milyen  valószínűséggel  látszik.  A 
függvény két  triviális  szélsőértéke  (1  –  látszik,  0  –  nem látszik)  közötti  értékek azt  jelzik,  hogy 
előfordulhat, hogy a szenzorrendszer éppen látja (megtalálja) a markert, de az is, hogy nem. Ezt 
befolyásolhatja úgy a marker kialakítása, mint a szenzorrendszeré, de egyéb tényezők is.
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A gyakorlatot is jól közelíti,  ha ez a függvény csak 1 és 0 értékeket vesz fel,  hiszen nagyon 
keskeny  a  két  területet  elválasztó  csík  (ld.  3-3 ábra).  Az  érzékelhetőségi  területet  a  robotnak  a 
markerrel  bezárt  szögén  túl  az  attól  való  távolság  is  befolyásolja.  A  távolság  növekedésével 
lehetséges,  hogy  a  kamera  nem látja,  vagy  a  lézerpozicionáló  nem képes  eltalálni  a  markert.  A 
gyakorlatban  ez  nem szokott  problémát  okozni,  mivel  a  markerbázisú  navigációt  általában  zárt 
térben használják (ilyen rövid távolságokon az általam alkalmazott távolságmérő rendszer sem okoz 
érzékelhetőségi hibát).

Az  érzékelhetőségi  függvényre  a 
következő  környezeti  paraméterek 
vannak  hatással:  érzékelhetőségi  szög 
(  ),  a  marker  távolsága,  a  lézer 
szkenner (vagy más pozicionáló) pon
tossága és felbontása, a lézernyaláb át
mérője  és  divergenciája,  a  marker 
fénytörése, a visszaverődési felület mi
nősége,  a  marker  mérete,  a  közeg 
fényelnyelési  képessége  stb.  Ezek 
együttes  hatása  (az  érzékelhetőségi 
szög és  a  távolság  kivételével)  a  gya
korlatban  elhanyagolható  –  egyszerű 
eszközökkel nem kimutatható –, így a 
függvényt  a  gyakorlati  alkalmazások
nál csak a robotnak a markerrel bezárt 

szöge és a környezeti struktúra befolyásolja.

Az érzékelhetőségi szög () az a szögtartomány, amelyen belül a marker még érzékelhető egy 
távolságmérő egység számára. A marker típusától függően e szögtartomány igencsak eltérő lehet: 
síkmarkerek  (a  marker  nem  háromdimenziós  kiterjedésű)  érzékelhetőségi  szöge  gyakran  alig 
nagyobb 90°-nál, ugyanakkor léteznek 360°-ban érzékelhető markerek is.

Az érzékelhetőségi függvény meghatározásánál gyelembe kell venni a fal normálisának irányát 
(valójában a marker tengelyének irányát), és annak alapján meg kell határozni, hogy a marker mely 
területekről  látható.  Ha  az  objektumok  hatását  nem vesszük  gyelembe,  a  ix , y  függvényt 
Descartes koordináta rendszerben (5) segítségével határozhatjuk meg:

−tg


2

−x−xmsin y− ym cos
x− xmcos y− ymsin

tg


2
 (5)

Amennyiben a feltétel teljesül, a függvény értéke 1, ellenkező esetben 0. A feltételben   a normális 
szöge, xm , ym  pedig a marker koordinátái. Ezután még külön meg kell vizsgálni azon területeket, 
ahonnan a marker az objektumok kitakarása miatt nem látszik.

Másik  megoldás  lehet,  hogy  a  koordináta-rendszert  eltoljuk  olyan  módon,  hogy  az  origó  a 
markerre essék,  majd áttérünk polárkoordináta-rendszerbe, így könnyebb az érzékelhetőségi  szög 
hatását  ( ir , )  gyelembe venni.  Elvi  megközelítést  és  általános függvényt  igen nehéz  – és 
értelmetlen – lenne adni (a bonyolult környezeti struktúrák, határolóelemek, objektumok miatt), a 
gyakorlatban azonban kényelmesen használhatóak – módosítás nélkül – a számítógépes grakában 
alkalmazott  területkitöltési  algoritmusok.  A  kitöltendő  objektum  „kerete”  a  területen  található 
objektumok,  valamint  a  marker érzékelhetőségi  szögének határoló vonalai.  Ehhez természetesen 
először mintavételezéssel a folytonos térképből diszkrét képet kell generálni.
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φς

3-3 ábra  Érzékelhetőség. A gyakorlatban csak a φς értékétől, illetve a környezet  
elrendeződésétől függ. Értéke szinte minden esetben 1 vagy 0.
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3-4 ábra  Érzékelhetőség átváltása polárkoordináta-rendszerbe. Könnyebb az érzékelhetőségi szög kezelése

Figyelembe  kell  venni  továbbá   a  markertől  vett  távolságot  is.  Kis  helyiségek  esetében  ez 
általában  nem  okoz  gondot  (bár  egyes  távolságmérési  eljárásokban  a  túl  közeli  mérés  sem 
megoldható [28]),  nagyobb hangárokban, folyosókon azonban előfordulhat,  hogy gyelembe kell 
venni a hatását. Ilyen esetben is értelmezhetjük a 0ix , y 1 értékeket (nem biztos, hogy a 
szenzorrendszer megtalálja a  markert,  de előfordulhat),  a gyakorlatban azonban az ilyen értékkel 
rendelkező pontok  szintén  egy  viszonylag  keskeny  körív-sávon helyezkednek  el,  ezért  ebben  az 
esetben is elegendő lehet a 0 és 1 értékek használata.

A marker azonosíthatósága: ix , y   (identiability)

Ahhoz, hogy a szenzorrendszer meghatározhassa a robotjármű pozícióját, nem elegendő, hogy 
a  látható markerektől  távolságot mér,  arra  is  szükség van,  hogy az  adott  markereket  egy ismert 
térkép  alapján  azonosítsa.  Ennek  segítségével  tudja  meghatározni  a  markerek  egymáshoz 
viszonyított  valódi  helyzetét,  és  a  markerekhez viszonyított  relatív  pozíciót  is  így  tudja  a  térkép 
koordináta-rendszerében elhelyezni.

Az azonosíthatóság nagyon érzékeny a választott markerstruktúrára és navigációs algoritmusra, 
így  nem adható általános  vagy  közelítő  meghatározás az  azonosíthatóság  függvényére.  A térkép 
ismeretével  és ún. vezető alakzatok  [21] segítségével  ez többnyire nem jelent problémát. Minden 
navigációs  rendszer  kialakításakor  törekednek  arra,  hogy  a  markerek  azonosíthatók  legyenek.  A 
gyakorlatban így szinte minden esetben kijelenthetjük, hogy

ix , y =1  (6)

az összes i  markerre, a terület minden x , y  pontján.

Megjegyzendő,  hogy  amennyiben  a  markerek  nagyon  közel  kerülnek  egymáshoz,  a  feladat 
sokkal  nehezebbé  válik,  és  a  függvény  értéke  eltér  (6)-tól  –  ráadásul  függ  a  többi  marker 
elhelyezkedésétől is:

ix , y =i  x , y ,xm ,1 , ym,1  ,xm ,2 , ym ,2 ,xm, n , ym, n  (7)
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Ez  általában  akkor  fordul  elő,  ha  a  markerek  száma  túl  nagy.  Ennek  korlátozására  egyrészt 
megadható egy (6)-nál bonyolultabb azonosíthatósági függvény, a gyakorlatban azonban hasznosabb 
a későbbiekben ismertetésre kerülő markerszám-büntetési függvényt módosítani.

Az azonosíthatóság hatása megegyezik az érzékelhetőségével: amikor egy markert nem tudunk 
azonosítani,  gyakorlatilag  használhatatlan  a  mérés  szempontjából,  vagyis  olyan,  mintha  nem  is 
érzékelnénk. Ezért a továbbiakban a két függvény szorzatát fogom alkalmazni, amikor egy marker 
mérésben való részvételét vizsgálom (ha 0,5  eséllyel érzékelem a markert, és érzékelés esetén 0,5  
eséllyel tudom azonosítani, akkor 0,25  eséllyel vesz részt a mérésben):

ϱi x , y  =ix , y⋅i x , y   (8)

Alkalmassági tényező: Q f

Ahhoz, hogy egy adott pontban a pozíciót meghatározhassuk, a robot legalább három markertől 
való  távolságát  meg  kell  mérni.  Azon  területekre,  amelynek  minden  pontjára  igaz  ez  az  állítás, 
bevezettem a mérésre alkalmas terület kifejezést. Ez a következő módon fogalmazható meg:

∀ px , y ∈A⇒∑
i=1

N l

ϱi p≥3 
 

(9)

ahol A a mérésre alkalmas terület.
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Q f  A=0,8

3-5 ábra  Az alkalmasság. Adott pontról látható markerek száma meghatározza az alkalmassági tényezőt.
 A csíkozott területeken nem végezhető mérés, mivel nem látható legalább három marker.

Az ilyen terület alkalmassági tényezője:

Q f=1  (10)

Amennyiben a területen egyetlen pont sincs, ahonnan három marker látható lenne:

Q f=0  (11)

Az alkalmassági  tényező értéke tehát 0 és 1 között  változhat,  és az érték megegyezik a mérésre 
alkalmas és a teljes terület hányadosával:

Q f  A=Q f Ai∣Q f Ai =1A j∣Q f A j=0=
Ai

AiA j
(12)

A fejezetben ismertetésre kerülő, markerek optimális elrendezését támogató optimumkritérium 
két részből tevődik össze, két paraméter optimalizálása a cél. A Q f  tényező az optimumkritérium 
egyik  optimalizálandó paramétere  (ld. 3.1.7 Az optimumkritérium).  Egy  megfelelő  elrendezésben 
mindenképpen szükséges, hogy Q f  értéke 1 legyen.
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3.1.3 Mérési hiba, jóságfüggvény
Szűkebb  értelemben  mérési  hibáról  akkor  beszélhetünk,  ha  lehetőség  van  a  pozíció 

meghatározására (a szenzorrendszer legalább három markert lát). A mérés hibájának meghatározása 
igen összetett – függ a markerek számától, a markereket a robottal összekötő egyenesek egymással 
bezárt szögétől, a markereknek a robottól való távolságától, a távolságmérő egység távolságmérési 
hibájától stb.

Szemben a navigációs algoritmusokkal – ahol azt vizsgáljuk, hogy az adott mérési eredmények 
alapján  hol,  milyen  valószínűséggel  lehet  robotjárművünk  (mérési  megközelítés)  –,  a 
markerelrendezés minőségének meghatározásához ennek inverzéből kell elindulnunk, vagyis ismert a 
robot minden lehetséges pozíciója,  és ahhoz határozzuk meg, hogy a működés közbeni pozíció-
kiértékelés milyen valószínűséggel eredményezi a terület egyes pontjait (hibabecslési megközelítés). 
A két megközelítés hasonló függvényeket eredményez, nagy különbség van azonban abban, hogy a 
mérés során ismert – determinisztikus – értékekből próbáljuk meghatározni a robot legvalószínűbb 
pozícióját,  míg a  hibabecslés során valódi  valószínűségi  függvények segítségével  próbálunk előre 
becslést adni arra, hogy a szenzorrendszer a jövőben milyen pontokat mérhet.

A legfontosabb hibaforrás a távolságmérő egység mérési hibája. Természetesen ez függ a mérési 
elvtől,  de  a  gyakorlatban  a  távolságmérésre  a  gauss  eloszlású  mérési  valószínűséget  megfelelő 
közelítésnek tekinthetjük:

D x= 1 
d ⋅2

⋅e
−x−d 2 

22d 
 

(13)

ahol Dx  megadja, hogy amennyiben a marker a mérőponttól d  távolságra helyezkedik el, akkor 
a lehetséges  x  mérési eredmények milyen valószínűséggel fordulhatnak elő. A hiba szórásértéke 
számos távolságmérési eljárásban függ a távolságértéktől, ezért (13)-ban

= d   . (14)

A szórás és a távolság kapcsolata a méréstechnikai módszer jellegétől függ, amelyet az eljárás előtt 
meg kell határozni és gyelembe kell venni. Az általam használt mérő rendszerben (fázismodulációs 
lézeres távolságmérés) a szórás nem függ a távolságtól, egy triangulációra épülő távolságmérés során 
azonban a távolság növekedésével a szórásérték is növekszik. Megjegyzendő, hogy a gauss függvény 
negatív  és  pozitív  irányba is  végtelen,  így  a  közelítés  pontatlan,  és  ez  a  markerek  közelében az 
érzékelhetőségben ( ix , y ) akár komoly mértékű hibát is eredményezhet.

Megjegyezendő, hogy a gauss-eloszlás pozitív és negatív irányban is végtelen kiterjedésű, ezért 
főképp a 0 érték közelében a megközelítés pontatlan lehet. Helyette a

Dx={0, x0
1 

 d 2
e
− x−d 2 

22d  , x≥0
 (15)

csonka normál eloszlás [75] összefüggést lehet alkalmazni, ahol

=∫
0 

∞ 1 
 d ⋅2

⋅e
− x−d 2 

22d  dx . (16)

Bár ez matematikai szempontból indokoltabb, a számítások menetét olyan mértékben növeli, hogy 
mérnöki  felhasználása  nem  célszerű.  Az  esetek  többségében  a  hagyományos  gauss-eloszlás  is 
megfelelő megközelítést nyújt.
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A robot szenzorrendszere által mért pozíció statisztikai eloszlásának meghatározása a mérések 
számától  függően  igen  bonyolult  lehet.  A  legegyszerűbb  esetben  a  robot  két  markertől  mér 
távolságot, majd a kétértelműséget egy harmadik ponttól való távolság megmérésével zárja ki. Több 
marker segítségével természetesen nagyobb pontosság érhető el, a helymeghatározás elve azonban 
bonyolultabb (ld. 3.1.1).

Ha meg szeretnénk kapni,  hogy a robot adott pozíciójában a későbbi mérés során az egyes 
(mért)  pozíciók  milyen  valószínűséggel  fordulnak  elő,  az  N m  számú  markertől  való  távolság 
valószínűségi sűrűségfüggvényei (13) együttes hatásának eredőjét (számtani vagy mértani átlagát) kell 
előállítani. Az eredmény egy viszonylag bonyolult valószínűségi sűrűségfüggvény lesz. A felhasznált 
távolságmérési  algoritmustól  függhet,  hogy  milyen  módon  átlagolunk,  de  a  gyakorlatban  szinte 
minden esetben a kettő egyikét alkalmazzuk.

Adott  i  markertől való távolságmérés esetén a területre a következő kétdimenziós függvényt 
kapjuk:

Dix , y=D x−xm ,i
2 y− ym ,i

2 , (17)

ahol xm, i és ym, i az  i  marker  koordinátái.  Di  egy  körszimmetrikus  sűrűségfüggvény  lesz, 
amelynek középpontja a marker, és a legnagyobb valószínűségek tőle  d  távolságban lesznek. Ez 
gauss-eloszlás esetén (13)-at (17)-be behelyettesítve:

Di x , y= 1 
d ⋅2

⋅e
− x−m x

2 y−m y
2−d 

2 

2 2 d 
 

(18)

Az együttes hatást átlagolás segítségével lehet gyelembe venni, tekintettel azonban az eltérő 
méréstechnikai elvekre nem minden esetben választható jól működő átlagolás. Nagyon sok módszer 
épül az egyszerűbb számtani átlagolásra, ugyanakkor a mértani átlagolás sem ritka. E két lehetőséget 
vizsgáltam meg.

3-6 ábra  a, valószínűségi függvény egy marker esetén b, valószínűségi függvény több marker esetén geometriai átlagolással 
c, valószínűségi függvény több marker esetén számtani átlagolással 

Számtani  átlagolás  alkalmazása  esetén,  ha  több  markertől  mérünk  távolságot,  az  egyes 
valószínűségi függvényeket össze kell adni, majd normálni, és így kapjuk meg (3-6c ábra), hogy a 
robot adott ponton állva a pozíciómeghatározás során milyen eredményeket kaphat:
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Dg x , y=∑
i=1

N m  1 
d i⋅ 2

⋅e
− x−m x,i

2  y−m y,i
2−d i

2 

22d i ⋅ϱi x R , y R

 
(19)

A  ϱi  függvény  mutatja  meg,  hogy  a  robot  szenzorrendszere  az  adott  markert  érzékelni  és 
azonosítani  is  tudja-e,  vagyis  részt  vesz-e  a  mérésben  (ld.  3.1.2).  Az  azonosíthatóság  és  az 
érzékelhetőség a robot pozíciójától függ.

A függvény a felhasznált markerek számával normálható:

Dg x , y= 1 

∑
i=1 

N m

ϱix R , y R

⋅D g x , y  
(20)

Abban  az  esetben,  ha  ϱi x , y ∈0,1 ,  a  normálás  a  sűrűségfüggvények  számtani  átlagát  adja, 
ellenkező esetben egy súlyozott számtani átlagot.

Mértani átlagolásnál a helyzet kicsit bonyolultabb. Az egyes valószínűségi függvényeket először 
össze kell szorozni:

Dg x , y=∏
i=1

Nm  1 
 d i⋅2

⋅e
−x−mx , i

2  y−m y , i
2−d i

2 

22 d i  
ϱ ixR , yR  

(21)

A ϱi  függvény  szerepe megegyezik a számtani átlagolásnál alkalmazottal.

 Ha a valószínűségi függvényt szeretnénk megkapni, a függvényt normálni kell:

Dg x , y=
Dg x , y

∬
A

Dg x , y
 

(22)

A  függvénynek  xR , y R  pontban  maximuma  lesz  (ld.  még  3-2b  ábra),  mivel  az  összes 
összeszorzott  függvénynek  maximuma  van  ebben  a  pontban.  Megjegyzendő,  hogy  a  mérési 
megközelítésben ez nem feltétlenül van így (ld.  3-2a ábra), szélsőséges esetben az is előfordulhat, 
hogy  Dg x , y  értéke  minden  x , y  pontban  zérus,  így  Dg x , y  normált  függvény 
értelmezhetetlen.

Valószínűségi sűrűségfüggvények számtani átlagolása az integrálás összeadási tulajdonsága miatt 
szabályos valószínűségi sűrűségfüggvényt eredményez (az eredményre is igaz, hogy ∫ f xdx=1 ). 
A geometriai átlag azonban a gyakorlatban sok esetben jobban használható, mivel ha az egyik mérés 
alapján egy pont valószínűsége zérus, hiába van más méréseknél pozitív valószínűsége, egész biztos, 
hogy a robot ott nem lehet. Matematikailag az lenne a legkorrektebb, ha körben, végtelen markert 
használva  mindegyik  segítségével  végtelen  mérést  végeznénk,  majd  e  mérések  számtani  átlagát 
vennénk, ez viszont a gyakorlatban még közelítőleg is kivitelezhetetlen. A mérések nagyon alacsony 
számának  köszönhetően  a  műveletek  másképp  viselkednek,  ezért  szükség  van  kevésbé  korrekt 
számítási módszerek bevezetésére (ilyen jellegű „egyszerűsítésekre” gyakran van szükség [75]).

A  következőkben  azt  kell  megállapítani,  hogy  az  adott  markerelrendezés  a  munkatér  egyes 
pontjain állva mennyire tekinthető jónak. Ennek vizsgálatára bevezettem a  jóság fogalmát.  Annak 
érdekében,  hogy  az  adott  pontban  megkaphassuk  a  jóságot,  a  sűrűségfüggvénynek  a  robot 
koordinátáira mutató nyomatékának reciprokát kell meghatározni (minél kisebb a nyomaték, annál 
jobb a mérés). Ez azt jelenti, hogy ha a várható mérési értékek a robot környezetének nagyon szűk 
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területére koncentrálódnak – alig térnek el a robot valódi koordinátáitól –, a nyomaték kicsi, a szórás 
növekedésével pedig a nyomaték is növekszik:

g x , y =
x R , y R

∬
A
[x− xR

2  y− yR
2]⋅ Dg x , y dA

 
(23)

Az eredményt (23)-ban súlyoztam egy markerszám-büntetési függvénnyel (, penalty), amelyet elsősorban 
a markerektől  való távolságmérésre fordított  idő befolyásol.  Egy elrendezés jósága  annál  kisebb, 
minél hosszabb az adott pontban a távolság meghatározására fordítandó idő. A markerek számának 
növekedése az azonosíthatósági függvénybe is beleszólhat (ld. 3.1.2), nagy jelentősége azonban a 
mérés  során  van.  Az  optimumkritérium meghatározásánál  úgy  tekintettem,  hogy  a  mérés  során 
észlelt  összes  markertől  való  távolságot  megmérjük  annak  érdekében,  hogy  minél  nagyobb 
pontosságot tudjunk meghatározni. A mérésre fordított idő azonban a markerek számával lineárisan 
nő, ez pedig kedvezőtlen a navigáció során. Ennek megfelelően az időbüntetést célszerű a markerek 
számával  fordított arányban megadni,  egyes esetek azonban indokolttá  tehetnek más markerszám-
büntetési függvényeket is (például ha a markerek előállítási költsége magas, egy exponenciális jellegű 
összefüggés is hasznos lehet):

x , y =[ 1 

∑
i=1

Nm

ϱi x , y]
wmp  

(24)

A markerszám-büntetési függvényben itt is megjelenik az érzékelhetőség és az azonosíthatóság ( ϱi ), 
hiszen  amely  markerek  esetén  ezek  bármelyike  0,  azok  a  markerek  nem  fognak  részt  venni  a 
mérésben.  wmp  segítségével  megadható,  hogy mekkora jelentőséget  tulajdonítunk a markerektől 
való távolságmérés számításigénye növekedésének. Ha  wmp=0 ,  akkor nem vesszük gyelembe a 
növekedés  hatását,  ebben  az  esetben  azonban  nincs  optimum,  így  optimumkritériumról  sem 
beszélhetünk.  Ez  természetes,  hiszen  ha  nincs  korlátozó tényező,  a  legpontosabb  mérést  akkor 
tudjuk  elvégezni,  ha  végtelen  számú markert  alkalmazunk.  Megjegyzendő,  hogy  ilyen  esetben a 
markerek azonosíthatósága is lecsökken 0-ra ( ix , y =0 ).

3.1.4 Területi súlyozás
Valós  alkalmazások  esetében  a  terület  bizonyos  pontjain  nagyobb  mérési  pontosságra  lehet 

szükség,  mint  más  pontokon;  a  munkatérnek  akár  olyan  területei  is  lehetnek,  ahová  a  robot 
véletlenül sem kerül. Nagy pontosságra van szükség például szűk folyosókon, átjárók környékén, 
hogy a robot elkerülje a fallal való ütközést, így ilyen helyekre több markert kell helyezni (ld. fent, ill. 
[33]). Megjegyzendő, hogy ez nem feltétlenül jelenti a markerek egy helyre sűrítését, elegendő, ha a 
robot az adott terület minden pontjáról elegendő markert lát (lehetséges például, hogy a markerek 
csak réseken keresztül látszódnak, vagy a robottól távol helyezkednek el). Egy nagy hangár közepén 
ugyanakkor nincs jelentősége a pontos helymeghatározásnak.

Ezen  igény  kielégítésére  bevezettem a  fontossági  függvényt ( mx , y  ),  amely  minden  pontban 
előírja,  hogy  az  adott  ponton  mért  hibaértéket  milyen  súllyal  kell  gyelembe  venni.  Ennek  a 
függvénynek  a  későbbiekben  ismertetett  multiágensű  környezetben  történő  markerelrendezésnél 
fontos szerepe lesz (ld. 3.3).

3.1.5 Jóság
A 3.1.3 pontban ismertetésre  került  a  kétdimenziós jóság függvény ( g x , y  ,  (23)).  Ennek 

segítségével meghatározható egy a teljes területre vett (négyzetes)  jóság ( Qg ), amely a fontossági 
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függvény által súlyozva (25) alapján számítható. Qg  értéktartománya a [0,1]  tartomány, ahol 0 azt 
jelenti,  hogy a rendszer alkalmatlan a pozíciómeghatározásra, míg az 1 érték azt, hogy hibátlanul 
lehet mérni a terület minden pontján.

Q g=
1 

1 ∬
A

m2 x , y 
g2 x , y

dA

 

(25)

A fejezetben ismertetésre kerülő, markerek optimális elrendezését támogató optimumkritérium 
két  részből  tevődik  össze  (ld. 3.1.7 Az  optimumkritérium).  A  3.1.2  pontban  ismertetett  Q f  
alkalmassági tényező mellett a másik összetevő a Qg  jósági tényező.

3.1.6 Természetes vagy mesterséges markerek?
A fenti optimumkritérium meghatározásnál a markerek optimális elhelyezése volt a cél. Ebből 

egyértelműen  úgy  tűnik,  hogy  az  optimumkritérium  csak  mesterséges  markerekre  vonatkozhat, 
hiszen a természetes markerek elhelyezkedését nem befolyásolhatjuk.  A kérdést  máshogy feltéve 
ugyanakkor  jól  használható  a  fenti  optimumkritérium  természetes  markerek  esetében  is:  „A 
munkaterületen számos természetes  marker található. Melyek legyenek azok, amelyeket gyelembe kell  vennie a  
navigációs algoritmusnak, melyek kerüljenek rá a navigációs térképre?” Ez a fajta megközelítés úgy tekinti a 
környezet határoló felületeit, mint diszkrét pontok halmaza, így nem szakaszok mentén kell megtalálni 
az optimális helyeket, hanem diszkrét pontok közül kell választani.

3.1.7 Az optimumkritérium
Az optimalizáció elvégzéséhez a fentiek alapján szükség van Q f  alkalmassági (12) és Q g  jósági 

(25) tényezők ismeretére.  Q f  alkalmassági  tényezőnek mindenképpen el  kell  érnie  az 1  értéket, 
mivel ellenkező esetben találhatók olyan területek, ahol a jármű nem képes meghatározni pozícióját. 
Ha  ez  a  feltétel  teljesül,  a  második  cél,  hogy  Qg  jóság  értéke  a  lehetőségekhez  mérten  minél 
nagyobb legyen.

1.1 Tézis
Új  optimumkritériumot  hoztam  létre  síkban  mozgó,  fedélzeti 
szenzor rendszer rel  rendelkező,  marker-bázisú  navigációt  és 
távolságmérésen  alapuló  nagy  pontosságú  pozíció-meghatározást 
alkalmazó  robotjár művek  munkaterében  a  felhasznált  mesterséges 
vag y ter mészetes markerek elrendezésének optimalizációjához.  [8]

3.2 Függvényoptimalizáció
A markerek elrendezéséhez felállított optimumkritérium olyan sokdimenziós feladat megoldását 

igényli,  hogy  ez  indokolttá  tette  a  LEN* (A  legnagyobb  egylépéses  növekményt  eredményező 
algoritmus), egy újszerű optimalizációs algoritmus kidolgozását. 

Azon felül, hogy az optimumkritérium önmagában is sokdimenziós feladat, további nehézséget 
jelent,  hogy  a  markerek  száma  előre  nem ismert,  vagyis  ez  egy  „újabb  dimenziót  épít  be”  az 
optimalizációs  kritériumba,  amely  ráadásul  hatással  van  az  optimalizáció  dimenzióméretére  is.  A 
LEN algoritmus egydimenziós térre egyszerűsíti  az optimalizációt. Az algoritmus a környezetben 
elhelyezkedő falak egydimenziós metszetén egyesével helyezi el a markereket, így egyszerre mindig 
csak  egy  változó  optimalizálására  van  szükség.  Ennek  köszönhetően  jóval  nagyobb  sebességgel 

* Az algoritmusra korábbi publikációkban jóságnövelő algoritmusként (Goodness-Growing Algorithm) hivatkoztam. 
Az elnevezés nem igazán fejezte ki a módszer lényegét, ezért az elnevezést megváltoztattam.
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kapható  megközelítően jó  eredmény.  Az,  hogy  a  megoldás  „csak  megközelítően”  jó,  nem  növeli 
jelentősen a navigáció erőforrásigényét sem teljesítményben, sem költségben.

Az  optimumkritérium  a  markerek  számának  megfelelő  dimenzióméretű  vektorteret  alkot. 
Gyakran  több száz  (esetleg  több ezer)  markert  kell  elhelyezni  a  robotpopuláció  által  bejárandó 
területen, emiatt azon algoritmusok,  amelyek egyszerre próbálják optimalizálni a teret,  rendkívüli 
nehézségekbe ütköznek.  Az optimalizációs kritériumok között  ezért  „kényszerűen” az eredmény 
meghatározásához szükséges idő minimálisra csökkentése is szerepel. Ennek következményeképpen 
az  eljárás  eredménye  többnyire  gyengébb  lesz  annál,  mintha  az  eljárásra  fordított  idő  nem 
befolyásolná az algoritmust, ugyanakkor rövidebb idő alatt születik megoldás. 

Az optimalizációt nehezíti, hogy az optimumkritérium nem folytonos függvény (köszönhetően 
elsősorban az érzékelhetőségnek és az azonosíthatóságnak, ld. 3.1.2), az optimalizációs hipertérben 
található  sok  ugrás  pedig általában  nagy  mértékben  korlátozza  az  optimalizációs  algoritmusok 
használhatóságát.  Az  alábbiakban  ismertetésre  kerülő  LEN  algoritmus  alig  érzékeny  ezen 
problémákra.

Az optimalizáció elvégzésére számos általános megközelítés létezik, közülük talán legfontosabb 
a  genetikus  algoritmusok  családja  [37].  Segítségükkel  az  optimalizáció  többnyire  igen  gyorsnak 
mondható, ugyanakkor egyrészt az approximáció következtében az eredmény általában nem pontos, 
és az sincs biztosítva, hogy a globális extrémumot kaptuk meg, másrészt az optimalizáció időtartama 
előre nem kiszámítható.

Tashiro és társai 1995-ben kidolgoztak egy eljárást [35], amelynek segítségével lehetőség nyílik a 
mesterséges markerek optimális elrendezésére. A mérési elv ott trilateráció volt, ennek köszönhetően 
az optimumkritérium nagy mértékben különbözik a 3.1-ben ismertetettől, az optimalizáció eljárása 
azonban alkalmazható az általam felállított kritérium szerinti extrémumkeresésre is. Az eljárás szerint 
előre megbecsüljük a  szükséges markerszámot,  és a  markereket  olyan helyre  helyezzük,  amelyek 
sejtésünk szerint jók lesznek. Ezután az algoritmus egyesével tologatva a markereket egyre jobb és 
jobb eredményt szolgáltat. Megjegyzendő, hogy ez az eljárás is egy speciális genetikus algoritmus.

A  LEN  algoritmus  ezzel  szemben  markermentes  térképpel  indít,  és  a  markerek  számát  a 
feladattól függően határozza meg. Más optimumkritérium szerinti extrémumkereséshez (elsősorban 
genetikus algoritmusok) képest pedig akár több nagyságrenddel gyorsabban szolgáltat eredményt.

Megjegyzendő, hogy az algoritmus publikálása [15] után hamarosan – függetlenül – Rupp és 
Levi is publikált egy algoritmust [36], amely elvében nagymértékben hasonlít a LEN algoritmusra – 
bár ott triangulációs méréshez történő markerelrendezés a cél.

3.2.1 Optimalizációs eljárás
Az előző fejezetben ismertettem a jóság fogalmát. Számos lehetőség van arra, hogy a markerek 

megfelelő szétszórásával a jósági tényező értékét növeljük. A cél,  hogy megtaláljuk a legnagyobb 
értéket egy ( 2Nm ) dimenziós hipertérben kifeszített jóságmezőn, amely meghatározza a markerek 
pozíciójának  koordinátáit.  Mivel  a  markerek  csak  a  térelhatároló  felületeken  (a  vizsgálat 
szempontjából  egydimenziós  szakaszokon)  helyezkednek  el,  az  optimumkeresésre  szolgáló 
függvények N m  dimenziós hipertérre egyszerűsödnek.

A  szükséges  markerek  számának  meghatározása  szintén  nehézséget  jelent.  A  gyakorlatban 
inkább ökölszabályszerű meghatározások adhatók, ahol ez a szám a falak, a konkáv és konvex sarkok 
és más a környezetben található tárgyak jellegétől, számától és elhelyezkedésétől függ. A markerek 
számának optimalizációja egy további optimumkeresés, ahol csak egyetlen változó ( N m ) értékét kell 
optimalizálni, ez azonban nem független az első optimalizációtól.

Igen triviális megoldásnak tűnik az extrémumok megtalálására a kritériumfüggvény deriváltján a 
0 -gradinensű pontok megkeresése. Ez a módszer azonban csak nagyon kis számú markerek, falak, 
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sarkok, tárgyak esetén hatékony. Az optimális elrendezés egy nagyobb területen elfogadhatatlanul 
sok ideig eltarthat.  Bár a  feladat  nem egy valós időben megoldandó probléma,  mégis  szükséges 
bizonyos időbeli korlátok meghatározása, hiszen különben a gyakorlatban használhatatlan lenne a 
módszer.  Emiatt  olyan módszerekhez kell  fordulni,  amelyek approximáció  segítségével  próbálják 
megközelíteni megoldást, így nem feltétlenül találják meg az optimumot.

3.2.2 Genetikus algoritmusok [37]
Az egyik  lehetséges  megoldás  egy  genetikus  algoritmus  megvalósítása,  amelyet  napjainkban 

egyre gyakrabban alkalmazunk. Összehasonlítva a hagyományos szélsőértékkereső algoritmusokkal, 
a  genetikus  algoritmusok  robusztusak,  ugyanakkor  kis  költséggel  előállíthatóak,  különösen  ha 
nagyon kevés információval  rendelkezünk a vizsgált  rendszerről.  Mivel  a genetikus algoritmusok 
nem  igényelnek  információt  a  minimalizálandó  függvény  gradienséről,  képesek  a  teljes 
megoldásteret  együttesen  vizsgálva  nagy  valószínűséggel  megtalálni  az  optimumot  a  keresési 
módszer sztochasztikus jellegének köszönhetően.

A genetikus algoritmusok a természetes biológiai evolúcióból lesték el ötleteiket. A genetikus 
algoritmusok a potenciális megoldások populációján operálnak, azt az elvet használva, hogy jobb és 
jobb egyedek jönnek létre az életképesebbek túlélése folytán, így egyre jobb közelítést kapunk.

Az elrendezés paraméterei ( N m )  lépésről lépésre változnak az evolúcióból ismert műveletek 
(szelekció, rekombináció, mutáció, migráció stb.) által, megtartva mindig a legjobbat (legjobbakat), 
amíg  el  nem érjük  a  kívánt  megoldást.  A  paraméterek  közé  felvehető  a  markerek  száma  is,  e 
paraméternek azonban nem szükséges  olyan mértékben változni,  mint  a  többinek,  hiszen velük 
szemben e paraméter nem mutat ortogonalitást.

A genetikus algoritmusok jóval gyorsabbak, mint más optimalizációs algoritmusok, ugyanakkor 
még mindig lassúak lehetnek nagy számú marker alkalmazása esetén, ezen felül a futási időkorlát 
hiánya is  gondot okoz.  A problémát az jelenti,  hogy a  nagy paraméterszámú optimalizáció igen 
lassan konvergál.

3.2.3 A legnagyobb egylépéses növekményt eredményező algoritmus (LEN)
A  magas  optimalizációs  idő  oka  az  előbb  ismertetett  módszereknél  az,  hogy  egyidejűleg 

végeznek  műveleteket  egy  sokdimenziós  hipertér  teljes  paraméterkészletén.  A  paraméterek 
számának  növekedésével  az  optimalizációra  fordítandó  idő  exponenciálisan  növekszik.  Emiatt 
hasznos lenne egy algoritmus kidolgozása, amely a keresést egydimenziós problémává egyszerűsíti.

Az általam kidolgozott algoritmus (LEN) minden egyes markerről egyesével állapítja meg, hogy 
melyik ponton elhelyezve érhető el a legnagyobb jósági tényező. A probléma így egy egydimenziós 
optimumkereséssé  egyszerűsödik,  amelyet  N m  alkalommal  kell  lefuttatni.  Az  algoritmus  a 
következő:

3-1 algoritmus  LEN algoritmus

LEN algoritmus
0. lépés: Térkép markerek nélkül
1. lépés: Új marker elhelyezése, hogy az érzékelhetőség maximum legyen
2. lépés: Ha az alkalmassági tényező kisebb, mint 1, ugrás 1-re
3. lépés: Ha bárhová helyezve a markert a jóság csökken, ugrás 6-ra
4. lépés: Új marker elhelyezése, hogy a jóság maximum legyen
5. lépés: Ugrás 3-ra
6. lépés: Állj
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A  3-7 ábrán  látható  egy  tipikus  alkalmassági  és  jósági  tényező  karakterisztika  a  markerek 
számának függvényében. A terület jóságértéke 0, amíg van olyan terület, ahol nem lehet elvégezni a 
mérést,  ezért  az első feladat,  minden ilyen terület  megszüntetése.  Miután elértük,  hogy a terület 
minden pontja mérésre alkalmas (alkalmassági  tényező  Q f=1 ),  a jóságfüggvény értelmezhetővé 
válik. Az algoritmus második része a jóságot növeli. Az új markerek beillesztésével minden esetben 
növekszik  a  jóság.  Amikor már  nem lehet  úgy  markert  elhelyezni,  hogy a  jóság  növekedjen,  az 
algoritmus leáll.

Q g

N mmax Q g

1

Q

Q f=1

Q f

3-7 ábra  Az elrendezés tipikus karakterisztikái. A markerek elhelyezése egy darabig nem eredményezi az alkalmassági tényező változását  
(legalább 3 marker kell, hogy Qf ≠0 teljesüljön). Utána ugrás látható, mert egyszerre általában egy nagy terület mérésre alkalmassá válik. A 
függvények utána is ugrásszerűek, de kisebbek az ugrások, ezért folytonos görbével jeleztem őket. Amikor Qf elérte az 1-et, már beszélhetünk 

jóságról. Itt szintén egy nagy mértékű ugrás látható. A maximum érték után a függvény görbéje visszahajlik: ez az algoritmus leállási  
feltétele.

Az algoritmust végiggondolva triviális, hogy az esetek többségében nem a legjobb megoldást 
találja meg, de szemben a genetikus algoritmusokkal ez nem is célja. A legtöbb esetben tehát az 
algoritmus több markert eredményez, mint más algoritmusok, ugyanakkor jóval kevesebb idő alatt 
jut el erre az eredményre. 

1.2 Tézis
Új  el járást  dolgoztam  ki  a  markerelrendezési  probléma  1.1  tézisben 
felál l í tott  optimumkritériumának  megfelelő  megoldására,  amely 
más,  hasonlóan  bonyolul t  optimalizációs  problémák  kezelésére  is 
alkalmas.  Működése  azon  alapul,  hog y  a  jel lemzően  sokdimenziós 
feladatot  egydimenziósra  egyszerűsíti ,  és  így  más,  hasonló  célú 
algoritmusokhoz  képest  akár  több  nagyságrenddel  g yorsabban 
szolgáltat ja  az eredményt.  [8][12][15]

3.2.4 További hatékonyságnövelés
Az előző pontban ismertetett optimumkritérium a képletekben található területi integráloknak 

köszönhetően  önmagában  is  nagy  számítási  teljesítményt  igényel.  Ez  amiatt  probléma,  mert  a 
markerek elhelyezésétől függően változó jóságot az algoritmus futása során rendkívül sokszor újra 
kell számítani. Az optimumkritériumot meggyelve azonban észrevehető, hogy egy újabb marker 
elhelyezésekor  nem  szükséges  az  összes  számítást  újra  elvégezni,  hanem  elegendő  mindig 
egyszerűbb  számításokkal  az  előzőeket  módosítani.  Ennek  matematikai  lehetőségeivel  a 
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dokumentumban  nem  foglalkozom,  mivel  ezek  egy  külön,  nagyobb  lélegzetvételű  kutatás 
eredményei lehetnek.

3.2.5 Az algoritmus futási ideje összehasonlítva más algoritmusokkal
Az algoritmus legfontosabb célkitűzése a futási idő csökkentése.  Ennek két összetevője van: 

egyrészt  maga az  optimalizálásra  fordított  idő nagysága,  másrészt  az,  hogy mennyire  lehet  előre 
tervezni a futásidőt, vagyis az optimalizálásra fordított idő korlátossága.

Az  elrendezési  algoritmusok  futásideje  O  f n⋅O krit  ,  ahol  Okrit   a  kritérium 
kiértékelésének  futásideje,  n a  markerek  száma,  f n  pedig  azt  határozza  meg,  hogy  a 
kritériumkiértékelést  a  markerszám  függvényében  hány  alkalommal  kell  lefuttatni.  A  LEN 
algoritmus esetében  f n=m⋅n , ahol  m az egy marker elhelyezéséhez szükséges lépések száma. 
Genetikus  algoritmusok  esetében  nehéz  lenne  minden  lehetséges  esetre  pontos  függést 
meghatározni,  de  az  összefüggés  alapvetően exponenciális  jellegű.  Ez  abban az esetben  is  nagy 
mértékű különbségeket jelenthet, ha gyelembe vesszük, hogy  m értéke egyenes arányban függ a 
terület  nagyságától,  ami  nem igaz  a  genetikus algoritmusokra.  A LEN algoritmus így  négyzetes 
összefüggésben áll a terület nagyságával, míg a genetikus algoritmusok exponenciális tulajdonságot 
mutatnak  (mivel  ebbe  a  terület  bonyolultsága,  összetettsége  is  beleszól,  nehéz  lenne  a  pontos 
összefüggést  meghatározni;  egy  nagyobb,  ugyanakkor  ugyanolyan  elrendezésű  terület  esetében 
például nem változik a futásidő).

Genetikus algoritmusoknál hátrányt jelent a futási idő korlátlansága. Előfordulhat, hogy nem jól 
megadott leállási feltételek esetében az algoritmus végtelen ideig fut.  A LEN algoritmus további 
előnye, hogy az optimumkritérium kiszámítására szolgáló függvény sokkal jobban egyszerűsíthető, 
mint a genetikus algoritmusok esetében (ld. 3.2.4).

Nem tartozik közvetlenül a futásidőhöz, de egy genetikus algoritmushoz szinte minden esetben 
szükséges  egy  kezdeti  elrendezés  kialakítása,  amelynek  minősége  nagy  mértékben befolyásolja  a 
futásidőt. A LEN algoritmus nem igényli a kezdeti – empirikus módon meghatározott –  manuális 
markerelrendezést.

3.2.6 Az algoritmusok összehasonlítása gyakorlati példán keresztül
Az optimalizáció elvégzésére az esetek többségében genetikus algoritmusokat alkalmazunk jó 

tulajdonságaik miatt. A genetikus algoritmusok egyik nagy hátránya, hogy minőségük és sebességük 
nagy  mértékben  függ  a  kezdeti  paraméterektől,  valamint  a  sztochasztikus  jelleg  miatt  nehezen 
összehasonlíthatók determinisztikus algoritmusokkal. A mérési eredmények tanulmányozásánál ezt 
mindenképpen  gyelembe  kell  venni.  Ennek  ellenére  a  LEN-t  mégis  genetikus  algoritmussal 
hasonlítottam  össze,  mivel  ma  ez  tekinthető  általános  optimalizálási  feladatokra  a  legjobb 
eljárásrendszernek. A szimulációkat C++ és MATLAB környezetben végeztem.

Mérés menete
A  3.1  szakaszban  ismertetett  optimumkritérium  –  köszönhetően  az  összetett,  integrálokat 

tartalmazó kifejezéseknek – igen bonyolult. A kritérium rendszeres újra kiértékelése rendkívül sok 
számítást igényelne, ezért a kritériumszámítás menetét egyszerűsítettem.

Hangolás. A kritérium felállításakor néhány „hangoló függvényhez” csak irányelveket adtam, 
mivel a gyakorlatban minden alkalmazásban más megközelítést kell alkalmazni. Ezek alapján itt a 
markerek  azonosíthatóságát  1-nek  vettem  ( ix , y =1 ).   Az  érzékelhetőség  ( ix , y ) 
megállapítására külön eljárást  dolgoztam ki (ld.  előkészítési  fázis),  de a markerek érzékelhetőségi 
szöge (  ) 360°. A markerszámbüntetésre ( x , y  ) a 3.1.3-ban is javasolt, a látható markerek 
számával fordítottan arányos büntetést választottam.
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Előkészítés. Először olyan előkészítő lépéseket tettem, amelyek közösen mindkét algoritmus 
számára lehetőséget biztosítanak, hogy az algoritmus futása során minimális számítási műveleteket 
kelljen végezni. Az előkészítést a sebességre való tekintettel C++-ban végeztem.

A vizsgált területek kétdimenziós, vektoros térképét először raszterizáltam (mintavételeztem). A 
mintavételezés során meghatároztam azon pontokat, ahol a robot mozoghat, és azokat is, amelyek a 
falakon helyezkednek el, vagyis ahova markerek kerülhetnek.

Az érzékelhetőség ( ix , y ) megállapításánál feltételeztem, hogy a területről adott egy térkép, 
amelyen  az  objektumok határoló  szakaszai a  szakasz  kezdő és  végkoordinátái  alapján  is  tárolva 
vannak. Ezek segítségével megvizsgálhattam, hogy egy adott marker mely pontokról látható. Ehhez 
koordináta-geometriát alkalmazva az eljárás meghatározza a szakaszra illeszkedő, valamint a robotot 
a  markerrel  összekötő  egyeneseket,  illetve  azok  metszéspontját.  Amennyiben  e  metszéspont  a 
marker  és  a  robot  közé  esik,  a  marker  láthatatlan  a  pontról.  Az  előkészítés  során  egy  olyan, 
háromdimenziós tömböt alkottam, amely a terület minden pontjához eltárolja,  hogy onnan a fal 
mely pontjai látszódnak.

Még mindig az előkészítő fázis feladata volt, hogy a jóságértékek számításához elengedhetetlen 
körszimmetrikus  valószínűségi  függvényeket  megvalósítsam.  Ez  valójában  egy  olyan  tömb,  ahol 
minden pozitív egész számhoz (mint távolsághoz) egy negyed körszimmetrikus eloszlási függvény 
található. Ez ugyan pontatlanabb függvényeket eredményez (hiszen a távolság tört is lehet), nagy 
mértékben felgyorsítja a számításokat.

Kritériumszámítás. Az  optimumkritérium számítása  a  tömbök  segítségével  nagymértékben 
felgyorsult,  de  még  így  is  meglehetősen  lassú  (emiatt  a  kísérletekben  a  raszterezés  viszonylag 
alacsony felbontással történt, ld. mérések). A kritériumszámítás során a terület minden pontjára meg 
kell határozni egy jóságértéket, amit a körszimmetrikus sűrűségi függvények szorzatának nyomatéka 
ad. A nyomatékérték számítása  (25) szerint (integrál helyett összegek) megadja a jósági tényezőt. 
Megjegyzendő, hogy a (23)-ban és (25)-ben található reciprokértékek integráljánál gondot jelenthet, 
ha egy-egy érték – a diszkrét feldolgozás miatt – 0, a két egyenletben található reciprok azonban 
kiejti egymást, így nem okoz gondot a nullával történő osztás. A sebességen sokat lehetne gyorsítani 
C++ nyelvben való megírással, a genetikus algoritmusok miatt azonban ezt a részt is MATLAB-ban 
implementáltam (a MATLAB egy kiváló genetikus algoritmus toolbox-ot tartalmaz [55]).

Mérés. A  mérés  más-más  módon  történik  a  genetikus  és  a  LEN  algoritmus  esetében.  A 
genetikus algoritmus futtatása egyszerűbb, mivel a MATLAB Genetic Algorithm and Direct Search 
toolboxban egy  egyszerű  függvényt  (ga)  kellett  csak  meghívni  (a  megfelelő  beállítások elvégzése 
után). A LEN algoritmust ugyanakkor meg kellett valósítani.

A genetikus algoritmusok futásideje nem determinisztikus, helyette leállási feltételt kell adni, míg 
a LEN algoritmus minden futtatáskor ugyanannyi idő alatt  végez. Annak érdekében, hogy a két 
algoritmus  hatásfokát  összehasonlíthassam,  a  következő  megoldáshoz  folyamodtam.  A  LEN 
eredménye  rögzített,  minden  alkalommal  ugyanazt  a  jósági  szintet  éri  el.  Mivel  a  genetikus 
algoritmusok  (GA)  sztochasztikusak,  és  nem  lehet  tudni,  hogy  nem  lehet-e  még  javítani  az 
eredményen (különösen egy  igen sok lokális  maximumot tartalmazó rendszerben),  ezért  a  GA-t 
addig futtattam, amíg el nem érte ezt a jósági értéket. A jósági tényező e szintjét referencia-jóságnak 
neveztem el. A két algoritmus futási ideje így összehasonlíthatóvá vált. Elvégeztem néhány olyan 
jellegű kísérletet is, hogy mi történik a genetikus algoritmussal közel optimális indulási populáció 
esetében. Az indulási populációt a LEN algoritmus eredményének minimális szintű módosításával 
állítottam elő.

Értékelés
Először az optimumkritérium átlagos futásidejét teszteltem különböző mintavételi felbontások 

esetében. Az adatok azt mutatják, hogy a futásidő a terület méretétől négyzetes arányban függ, ami 
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érthető, hiszen a kritériumban két területi integrál található. A 3-8 és a 3-9 ábrákon látható a vizsgált 
terület  négyzetétől  való  idő függésre  lineáris  regresszióval  felállított  függvénytől  való  százalékos 
eltérés. Érdekes lehet megjegyezni, hogy a 3-9 ábrán látható, kisebb területekre felállított különbség 
igencsak eltér (~ -60%) a lineáris regresszióval kapott függvénytől, ugyanakkor az is meggyelhető, 
hogy az eltérés állandó. Ezt feltehetőleg a MATLAB kisebb mátrixokon való egyszerűsítései, vagy a 
többszálú  futásból  eredő  operációs  rendszeri  ütemezések  magyarázhatják  (a  váltás  200 × 100 
felontású képnél történt ahol az átlagos futási idő 41,53s volt).
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3-8 ábra  A mért futási időknek a lineáris regresszióval kapott értéktől való eltérése
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3-9 ábra  A mért futási időknek a lineáris regresszióval kapott értéktől való eltérése (kisebb területek)
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Az  ábrán  is  látható,  hogy  amennyiben  nagyobb  pontosságra  és  felbontásra  van  szükség, 
számolni  kell  az  idő  hatványozott  növekedésével.  Természetesen  a  futásidő  nagy  mértékben 
csökkenthető megfelelő programozói környezet választásával.

Az  optimumkritérium  futásideje  nem  befolyásolja  azonban  a  két  összehasonlításra  kerülő 
algoritmust,  hiszen mindkét  eljárás ugyanazt az optimumfüggvényt  hívja meg.  A méréseket több 
100 × 50 felbontású területen végeztem, területenként több méréssel.  A terület  bonyolultságát  a 
falfelület  méretével  határoztam  meg  (igen  nehéz  lenne  más  módon  a  terület  bonyolultságát 
jellemezni, a terület mérete önmagában pedig szintén nem elegendő információ, ld. 3.2.5). Ennek 
alapján a következő eredményeket kaptam (a táblázatban átlagértékek találhatók).

3-1 táblázat  Mérési eredmények

falfelület [px] LEN[perc] GA [perc] GA (opt) [perc]
360 90 70-180 4-22
414 148 80-240 5-37
471 220 150-290 8-44
508 280 130-710 16-40
622 428 260-1040 42-95

Fontos  megjegyezni,  hogy  a  3.2.5  pontban  ismertetettek  alapján  a  szükséges  markerszám 
növekedésével  még  inkább  a  LEN  algoritmus  kerül  előtérbe.  További  hatékonyságnövelés  is 
elérhető, ha nem kell minden alkalommal a teljes optimumfüggvényt meghatározni, hiszen amikor 
egyetlen markert próbálunk elhelyezni, akkor a korábbi számítások felhasználhatók (ld. 3.2.4).

Érdemes meggyelni a 3-1 táblázatban azt is, hogy a genetikus algoritmusok optimális esetben 
(közel optimális kezdeti populáció) igen jó eredményt nyújthatnak. A táblázat azt is érzékelteti, hogy 
milyen hatással van a genetikus algoritmusokra a kezdeti elrendezés.

Az algoritmusok összehasonlításának teszteredményeit összefoglalva:
3-2 táblázat  Algoritmusok összehasonlítása

GA LEN
Nl közel minimális1 néhány % több
Optimalizációs idő változó2 rövid

akár végtelen korlátos
1 – Az optimalizációs időtől függ, de nincs garancia az optimális megoldás megtalálására.
2 – A pontossági előírásoktól függ.

A szimulációk eredményei azt mutatják, hogy a LEN algoritmus csak néhány százalékkal több 
markert  eredményez  más  algoritmusokhoz  képest,  amely  a  lineáris  jellegnek  köszönhetően  nem 
növeli jelentősen a feldolgozás költségeit.

3.3 Becsült forgalomsűrűség
A dolgozatban eddig nem igazán foglalkoztam azzal  a kérdéssel,  hogy mi történik,  ha több 

robot található egy adott területen. Ebben az esetben számos új problémával kerülünk szembe. Az 
egyik legfontosabb ezek közül az, hogy milyen algoritmusok felhasználásával képesek az ágensek a 
lehető legrövidebb úton összeütközés nélkül mozogni. A probléma megoldásában fontos szerepe 
van  a  robotok  közti  adatcserének  –  amely  történhet  közvetlenül  vagy  egy  központi  irányító 
rendszeren keresztül –, de fontos az is, hogy milyen módon tudják kikerülni egymást, a környezetet 
és a mozgó objektumokat érzékelve. Kisebb sűrűségű robotforgalom esetén is előfordulhat, hogy a 
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járművek az egyágensű működés esetén optimálisnak tekinthető útvonal helyett egy „gyengébbet” 
választanak, mivel így összességében jobb hatásfokkal működik a többágensű robotrendszer.

Nyilvánvaló,  hogy  ha  egy  adott  területen  több  robot  található,  akkor  több  markert  kell 
elhelyezni, hiszen az ütközések elkerülése pontosabb pozíciómeghatározást igényel (ld. még 3.3.2). 
Kérdésként merül fel, hogy milyen módon lehetséges a működést megelőzően, a tervezési fázisban 
meghatározni, hogy a terület egyes pontjain mekkora a forgalomsűrűségre lehet számítani.

A  robotok  mozgásteréhez  irányított  gráfot  rendelve,  és  gyelembe  véve  a  navigációs 
algoritmusok bizonyos paramétereit, valamint a robotrendszer feladatát, az alábbiakban ismertetésre 
kerülő módszer segítségével  megkapható a gráf  éleire és csomópontjaira vonatkoztatott várható 
forgalomsűrűség.  A  robotrendszer  feladatának  az  eljárás  szempontjából  lényegi  kérdései,  hogy 
melyek a robotok kiinduló- és célpontjai,  illetve hogy a robotok milyen gyakran mozognak ezen 
pontok között. Különféle útvonalválasztási hajlandóságok alapján a munkatér területének minden 
pontjára megadható a „becsült” forgalomsűrűség.

A  gráf  alapú  forgalomsűrűség-elemzési  módszer  úgy  különféle  navigációs  algoritmusokhoz, 
pálya-,  illetve  munkatértervezéshez,  mint  a  markerek  optimális  elrendezéséhez alkalmas  lehet.  A 
3.4 szakasz ismerteti  azt az eljárást,  amely a forgalomsűrűség-elemzés eredményeit  felhasználva a 
3.1 szakaszban  ismertetett  optimumkritériumot  kiterjeszti  multiágensű  környezetben  is 
működőképes  optimumkritérium-meghatározó  módszerré.  A  3.3 szakaszban  a  forgalomsűrűség-
elemzési eljárást mutatom be.

3.3.1 Navigációs algoritmusok
A forgalomsűrűség-elemzés eltérő eredményekre vezethet attól függően, hogy a robotok milyen 

navigációs algoritmust  választanak.  Bár az alkalmazott algoritmusok szinte minden esetben előre 
ismertek,  mégis  nagy  nehézséget  jelentene,  hogy  minden  lehetséges  algoritmushoz  külön 
markerelrendezési irányvonalakat határozzunk meg. Szerencsére azonban elegendő az algoritmusok 
néhány tulajdonságát gyelembe venni. Dolgozatomban először röviden elemzem e tulajdonságokat, 
majd  a  következő  pontokban  ismertetem  az  általam  kidolgozott  forgalomsűrűség-elemzés 
módszerét.

A  navigációs  algoritmusok  természetesen  számos  módon  csoportosíthatók,  most  mégis 
kiemelnék  egy  olyanfajta  csoportosítást,  amely  besorolásnak  jelentős  hatása  van  a  járművek 
forgalmának statisztikai eloszlására. A csoportosítás nem az egyetlen és talán nem is a legfontosabb 
lehetőség  navigációs  algoritmusok  osztályozására,  a  későbbikben  ismertetésre  kerülő  algoritmus 
szempontjából azonban ez lesz fontos. A csoportosítás aszerint történik, hogy egy jármű milyen 
úton indul el és halad egy adott cél felé.

1. Indulási döntés:  A jármű indulásakor eldől,  hogy melyik útvonalon jut el a célpontba. E 
módszer előnye,  hogy rögzített  az  útvonal,  így nem fordulhat  elő,  hogy a  robot végtelen 
ciklusban  kerengve  próbálja  megkeresni  a  „legrövidebb  utat”.  Hátránya,  hogy  a  mozgás 
közben történő forgalmi változásokat nem tudja gyelembe venni, így nem képes az útvonal 
korrigálására, ha közben forgalmi dugó keletkezik a választott útszakaszon. Ebbe a csoportba 
tartozik  az  az  eset  is,  amikor  az  eltérési  hajlandóság  (ld. később)  zérus,  vagyis  a  robot 
mindenképpen a legrövidebb úton mozog.

2. Adaptív döntés: A jármű haladási iránya minden egyes kereszteződésben a rendszer aktuális 
állapota alapján dől el. A gyakorlati alkalmazások többsége – amely forgalomsűrűség alapján 
végez útvonaltervezést – ezt alkalmazza. A csoportba tartozó algoritmusok előnye, hogy jól 
követik  a  környezet  útvonalterheléseinek  változásait.  E  módszernek  két  további  altípusa 
létezik:

– visszatérő: Az ilyen algoritmusok alkalmazása esetén a robot minden kereszteződésben 
tetszőleges irányba mehet, akár olyan útvonalat és csomópontot is választhat, ahol már 
járt.  Az  ilyen  algoritmusok  előnye,  hogy  amennyiben  felszabadul  egy  olyan  szakasz, 
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amely korábban esetleg erősen telített volt, a robot visszatérhet, s így sokszor rövidebb 
idő alatt jut el a kiválasztott célhoz. Hátránya azonban, hogy a jármű hosszú ciklusokba 
is  kerülhet,  ezáltal  összességében  sokkal  rosszabb  teljesítményt  nyújtva,  mintha  egy 
forgalmi dugót kivárt volna.

– nem visszatérő: A nem visszatérő adaptív döntésű navigációs algoritmusokban a robot 
nem léphet vissza egy olyan pontba (vagy szakaszra), ahol már járt. Ez által garantálva 
van,  hogy véges idő alatt  eljusson a célba,  ugyanakkor nem használhatja  ki  az  olyan 
lehetőségeket,  amikor egy esetlegesen korábban már használt útszakasz jobb választás 
lenne.

3. Hibrid  rendszerek:  Egy  heterogén  robotrendszerben  a  robotok  egymástól  függetlenül 
használhatnak más-más algoritmust. Könnyen belátható, hogy ilyen esetekben a statisztikai 
sűrűségértékek   –  amelyre  a  később  bemutatásra  kerülő  módszerek  épülnek  –  egyenes 
arányban  függnek  a  használt  algoritmusok  arányától.  Ha  a  rendszerben  egyaránt 
megtalálhatók  indulási,  illetve  adaptív  döntésű  algoritmus  alapján  navigáló  eszközök,  az 
ezekre  vonatkozó  statisztikai  elemzéseket  egymástól  függetlenül  kell  elvégezni,  majd  a 
megfelelő súlyozással összesíteni.

A  becsült  forgalomsűrűség-elemzés  elvégzéséhez  az  algoritmusoknak  még  egy  tulajdonságát 
fontos  meghatározni.  Ezt  a  tulajdonságot  eltérési  hajlandóságnak  neveztem  el.  Az  eltérési 
hajlandóság   azt  mutatja  meg,  hogy  az  algoritmus  mennyire  engedi  a  robotjárművet  eltérni  az 
optimális úttól (ld. még 3.3.2 A legrövidebb úttól való eltérés).

Természetesen  előfordulhat,  hogy  az  egyes  konkrét  algoritmusok  egyéb  tulajdonságai  is 
bizonyos  mértékű  hatással  vannak  a  forgalomsűrűség-elemzés  eredményére, ezek  azonban 
többségükben elhanyagolhatóan kis mértékűek.

3.3.2 A forgalomsűrűség statisztikai elemzése
Egyszerűen belátható, hogy egy multiágensű rendszerben a pozíció meghatározásánál nagyobb 

pontossági igény van a környezet azon helyein, ahol egyidejűleg több robot található. Egy robot 
szemszögéből egy kiragadott időpillanatban a térhatároló felületek mellett a környezetben található 
robotok is „rögzített objektumokként” viselkednek. Ez azt jelenti, hogy az adott területen szűkebb 
átjárásra  van  lehetőség.  A  kisebb  helyen  történő  navigációhoz  pedig  nagyobb  pontosságra  van 
szükség (3-10 ábra).

3-10 ábra  Navigációs környezet, ha nincsenek más ágensek a környezetben (bal oldal), és ha vannak (jobb oldal).
Egyértelmű, hogy azon helyeken, ahol több ágens található, nagyobb mérési pontosság szükséges.

Könnyen  belátható  az  is,  hogy  minél  nagyobb  a  forgalom,  annál  nagyobb  pontosságú 
helymeghatározásra van szükség az ütközések elkerülése végett,  hiszen nagyobb forgalom esetén 
megnő annak az esélye, hogy egy kiragadott pillanatban az adott helyen több robot is található. 
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A  mobilis  járművek  munkatérben  történő  mozgása  sok  szempontból  hasonlít  a  közúti 
közlekedésre,  ezért  célszerű  a  közlekedéstudomány  ide  vonatkozó  egyes  részeinek  eredményeit 
integrálni.  A  közlekedéstudományban  alkalmazott  vizsgálatok  elsősorban  gyakorlati  méréseken 
alapulnak,  és  e  mérések  identikációja  alapján  származtatják  a  forgalomsűrűség-elemzéseket. 
Néhány esetben azonban – például kérdőívek kitöltetésével (merre haladnak, milyen gyakorisággal 
stb.) és egyéb módokon – modellt készítenek, majd a modellből szintézis segítségével alkotják meg a 
becsült forgalomsűrűséget. 

Mindkét  fajta  forgalomtervezésben  számos  olyan  összetevő  található,  amelyek  robotikai 
környezetekben nem jellemzőek (humán összetevők, speciális közlekedési rendszabályok, időjárási 
viszonyok), másrészről könnyebbséget jelent számos olyan tényező is, amely a közúti közlekedési 
struktúrákban nem fordul elő (ismert navigációs algoritmusok, homogén eloszlású paraméterek stb.). 
A  közlekedéstudományban  elért  eredményeket  emiatt  csak  részlegesen  lehet  használni,  ezért 
kidolgoztam egy  olyan  eljárást,  amely  lehetővé  teszi  robotközegek  forgalomsűrűségének  modell 
alapú elemzését. Az elemzésben – hasonlóan a humán közlekedés kérdőíves modellalkotásához – a 
tervezett forgalomsűrűség szintézis alapján készül. 

Az erősen sztochasztikus jelleg miatt a robotikában alkalmazott elemzések általában különleges 
„hasonlóságokra”  épített  modelleken  alapulnak  (pl.  jármű-folyam  és  a  gázok  tágulása  közötti 
párhuzam  [40]).  Az  általam  kidolgozott  gráfelméleti  megközelítésben  a  robotok  eltérési 
hajlandóságát (mennyire hajlandó egy ágens eltérni a legrövidebb úttól, ld. alább) figyelembe véve az 
előírt  feladat  alapján  alkotott  modellből  származtatom  a  forgalomsűrűség-elemzést.  A  módszer 
előnye  egyrészt  az  egyszerűségében  rejlik,  amely  mégis  jól  használható  eredményt  szolgáltat 
–  elsősorban  útvonalakból  és  kereszteződésekből  álló  munkatérben  –,  másrészt  abban,  hogy 
figyelembe veszi a  robotrendszer munkatérben végzendő feladatát,  és ennek érdekében csak egy 
egyszerű modellt kell az adott feladatra felállítani.

Mindezeket  gyelembe  véve  vizsgáljuk  meg,  milyen  módon  határozható  meg  a  működést 
megelőzően a forgalomsűrűség robotikai környezetekben. Hasonlóan a 3.1 pontban leírtakhoz, itt is 
fordított megközelítést kell  alkalmazni, vagyis elsősorban nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy 
jármű milyen valószínűséggel  halad egy adott útvonalon,  hanem arra,  hogy egy adott útvonalon 
milyen valószínűséggel (illetve milyen sűrűséggel) fordulnak elő robotok. 

A  terület  forgalomsűrűség-függvényének  meghatározásához  a  környezet  és  a  környezet 
objektumainak  számos  tényezőjét  kell  gyelembe  venni.  Vizsgáljuk  meg  először  a  kérdést  a 
navigáció oldaláról.

Amennyiben egy adott környezetben egy ágensnek a kiindulóponttól a célpontig több útvonal 
áll  rendelkezésére,  ki  kell  választania  a  legmegfelelőbbet  (ez  történhet  az  út  hossza,  kényelme, 
biztonsága  vagy  bármely  más  tényező  alapján). Ha  robotrendszer  egy-ágensű,  a  robot  minden 
esetben a legmegfelelőbb útvonalat választja. Amennyiben több robot dolgozik konkurens módon, 
néha jobb döntés lehet egy kevésbé megfelelő utat választani. A jobb út választásának statisztikai 
valószínűsége természetesen kisebb, mint a gyengébbé.

Néhány további paramétert is gyelembe kell venni az útszakaszokkal kapcsolatban. A mozgás 
sebességének  meghatározásában  korlátozó  tényező  lehet  az  útszakasz  szélessége.  A 
kereszteződésekben meg kell adni az elsőbbséget a másik robotnak, így le kell lassítani, vagy akár 
meg kell állni. E korlátozások és méretek mind beleszámíthatók (és beleszámítandók) a navigációs 
környezet modelljeként alkotott súlyozott gráf  súlyértékeibe. A valószínűségi eloszlás ezen értékek 
alapján határozható meg.

A következőkben bemutatom, milyen módon határozható meg előre elkészített útvonal-gráfokra 
építve a becsült forgalom-sűrűség. Először a 3.3.1 pontban bemutatott adaptív döntést alkalmazó, 
visszatérő algoritmusokon keresztül  ismertetem az eljárás  menetét,  majd később megadom azon 

34



módosításokat is, amelyekkel a többi osztályba tartozó algoritmust alkalmazó rendszerek esetében is 
használható lesz az elemzési módszer.

Adaptív döntést alkalmazó, visszatérő algoritmusok
Induljunk ki egy olyan – egyszerű – esetből, ahol az adott területen összesen két állomáspont 

található  (3-11 ábra),  és  a  robotjárművek  kizárólag  egy  irányba  közlekednek  a  kiinduló 
állomáspontról (s) a célpontba (t). Vizsgáljuk meg e rendszer egyes útszakaszait és csomópontjait a 
forgalomsűrűség szempontjából. Természetesen amennyiben hasonló robotok hasonló sebességgel 
és  egyéb  közlekedési  paraméterekkel  ugyanabba  az  irányba  mozognak,  többnyire  nincs  értelme 
útvonalválasztásról  beszélni,  mivel  célszerűen minden jármű  a  legrövidebb  utat  választja.  Olyan 
heterogén robotrendszerek esetében azonban, ahol az ágensek között nagy a sebességkülönbség, 
szinte minden esetben szükséges a hosszabb útvonalak használata is. A kérdésnek elsősorban akkor 
lesz igazi jelentősége, ha minden irányból minden irányba mozoghatnak járművek.
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nt

1

4

1
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3-11 ábra  Teszt környezet. s a kiinduló és t a célpont. Jól látható, hogy három útvonalon lehet s-ből t-be jutni. A baloldali gráf  élei  
egyszerűen az útszakaszok hossza alapján vannak súlyozva. A jobboldali gráfban m és t pontok között nem ugyanolyan a súly mindkét  

irányban.

Tekintsük a terület két kereszteződése, illetve állomáspontja közötti útszakaszt egy gráf  éleinek, 
amelyekhez az útszakasz hossza alapján súlyokat  rendeltünk.  Az egyszerűség kedvéért  a  szakasz 
további részeiben egyszerűen hossznak hívjuk a súlyozás értékét, annak ellenére, hogy a súlyba – az 
útszakasz  hosszán  felül  –  beleszámíthatnak  olyan  paraméterek  is,  mint  az  útszakasz  szélessége, 
minősége stb.

A  jármű  által  bejárt  útszakaszokhoz  rendelt  élek  mentén  található  súlyok  összegzésével 
megkapható  a  teljes  útvonal  hossza.  Természetesen,  ha  lehet,  az  összes  navigációs  algoritmus a 
legrövidebbet  választja,  egyes  szakaszok  túlterhelésének  köszönhetően  azonban  a  járművek  a 
kiválasztott  algoritmustól  függően  a  cél  eléréséhez  más  utakat  is  választhatnak.  Ha  egy  ágens 
kénytelen a  legrövidebb útról  lemondani,  akkor  is  törekszik  a  maradékok közül  a  legrövidebbet 
kiválasztani. Ennek köszönhetően robotok a „hosszú” utakat csak a legritkább esetben használják.

Ha a kereszteződésekben az elsőbbségadás következtében korlátozások vannak, irányított gráfot 
kell használni (ld. 3-11c ábra). Az útszakaszok többi –  a statisztikai elemzés szempontjából releváns 
–  paramétere  (szélesség,  hossz  stb.)  nem függ attól,  hogy  melyik  irányba haladunk rajta,  így  az 
irányított gráfot elsősorban a kereszteződések indokolják.

Az első feladat tehát a legrövidebb út megtalálása. Adott egy gráf  G=V , E  , ahol V halmaz 
tartalmazza  az  összes  csomópontot  és  E halmaz  az  összes  élet.  Adott  továbbá  két  kitüntetett 
csomópont ns , nt∈V , ahol ns  a kiinduláshoz (s) és n t  a célhoz (t) tartozó csomópont. Abban az 
esetben,  ha  az  élek  nincsenek  súlyozva  – minden szakasz  egyenlő  –,  a  legrövidebb út  keresése 
egyszerűen megoldható például egy BFS (Breadth First Search) algoritmussal  [39]. Súlyozott élek 
esetén a feladat bonyolultabb.

E probléma megoldásához Ford vagy Dijkstra algoritmusát lehet használni [39]. A gráf  minden 
pontjához  egy  d su =d snu =d ns , nu  hosszt  rendelünk,  amelyet  az  ns  és  nu  pont  közötti 
legrövidebb út határoz meg. Az algoritmusok kiindulási feltétele a következő:
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d s ns=0 
d s ns=∞∀nu≠ns

 
(26)

Mindkét algoritmus elve a következő:

ha található egyexy út nx és ny között ,és d sn yd snxl exy 
akkor d sny⇐d snx l exy

(27)

ahol  l xy = l exy   az  exy  él  hossza.  A legrövidebb út  megtalálásához mindkét  algoritmus (Ford, 
Dijkstra) alkalmas. A megfelelő kiválasztásához ismernünk kell a csomópontok és az élek számát.

3-2 algoritmus  Legrövidebb út keresése

Dijkstra algoritmusa
0. lépés: S{ns} , T V−{ns} , (26), n0=ns

1. lépés: (27) minden n0 -tól nx∈T -be mutató e0x  élre
2. lépés: n0 nx∈T , d s nx minimális, S S{n0 } , T T−{n0 }  

3. lépés: ha T={}  ÁLLJ, ellenkező esetben 1. lépés

Ford algoritmusa
0. lépés: élek megszámozása (1 .. e), (26), i1
1. lépés: a számozás sorrendjében minden élre (27)
2. lépés: i i1 , ha i  ÁLLJ, ellenkező esetben 1. lépés

Deníció szerint legyen

d st =ns , nt  (28)

ahol nx , n y  a legrövidebb út megkeresésére szolgáló függvény.

Mit tesz az ágens abban ez esetben, ha nem választhatja a legrövidebb utat? Elindulhat egy 
másik irányba, és a következő csomópontban ismét megkeresheti a legrövidebb utat. A robot ezután 
ezt folytatja, amíg el nem ér a célhoz. 

Egy adott  u pontban el kell dönteni, hogy melyik irányba megyünk tovább. Határozzuk meg 
minden a  szomszédos  pontba  ( nx∈K nu )  vezető  útszakasz,  valamint  minden  nx -ből  a  célba 
vezető legrövidebb út hosszát. Ha a szomszédos pontba vezető útszakaszok hosszát összeadjuk a 
pontból a célba vezető legrövidebb úthosszal, megkapjuk, hogy:

d ut , x=l eux i
nx i

, n t ∀nx i
∈K nu  (29)

Az útvonalválasztás az inverz megközelítés (becslés) szempontjából azt jelenti,  hogy minden 
csomópontban meghatározhatók útszakaszválasztási statisztikai valószínűségek. Feltételezzük, hogy 
a robotok az egyes útvonalak hosszától függően választanak irányt, méghozzá oly módon, hogy a 
kétszer rövidebb út kiválasztásának valószínűsége fele akkora (jelen esetben még nem vesszük 
gyelembe  az  eltérési  hajlandóságot,  ami  természetesen  csökkenti  más  útvonalak  választásának 
valószínűségét, ld. később) stb. 
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Ezek  alapján  (30) szerint  meghatározhatók  az  egyes  útszakaszok  választásának  statisztikai 
valószínűségei:

pu , i=

1 
d ut ,i

∑
j=1

N Ku  1 
d ut , j

 

(30)

ahol  N V   a  V csomópontokból  álló  halmazban  található  pontok  száma,  és  deníció  szerint 
K u = K nu .  pu , i  valószínűségi érték adja meg, hogy az  nu  csomópontba érkező ágens milyen 

valószínűséggel választja az n i  csomópontba vezető útszakaszt. Ahhoz, hogy megkapjuk egy ns  és 
n t  közötti  útvonal (w)  választásának valószínűségét  ( Pw ),  w mentén található útvonalválasztási 
valószínűségeket össze kell szorozni:

Pw= ∏
i=1

w −1

px i ,ex i x i1

= ∏
i=1

w−1 1 
d x it , ex i x i1

∑
j=1

N Kx i


1 
d x it , j


 

(31)

ahol  w  a  w útvonalon  található  pontok  száma,  és  nx i
 a  w úton  található  i  sorszámú 

csomópont.

(31) alapján meghatározható egy adott csomópont vagy él forgalomsűrűsége. Ez olyan módon 
kapható  meg,  hogy  egy  adott  csomóponthoz  vagy  élhez  tartozó  statisztikai  valószínűségeket 
összeadjuk. A kiinduló- és a célpont valószínűsége természetesen 1. Egy csomópont forgalma tehát 
a következő egyenlet alapján határozható meg:

u= ∑
w∈W su

Pw= ∑
w∈Wsu [ ∏i=1

w −1 1 
d x i t , e x ix i1

∑
j=1

N K x i


1 
d x i t , j
]

 

(32)

ahol Wsu  az ns -ből nu -ba vezető útvonalak alkotta halmaz.

Egy  e él  forgalomsűrűség-valószínűsége  a  következő  módon  kapható  meg.  Első  lépésben 
meghatározzuk a két szomszédos ponthoz tartozó összes  Pw  valószínűséget, amelyek megadják, 
hogy  az  ágensek  milyen  valószínűséggel  választanak  egy,  a  pontba  vezető  w  útvonalat.  Az 
útszakasz forgalomsűrűsége ezután úgy határozható meg, hogy összeadjuk az összes olyan útvonal 
valószínűségi értékét, amely valamelyik szomszédos pontba visz, és onnan az útszakaszon keresztül 
folytatja az útját ( p x, e ).

e= ∑
w∈Wsx1

p x1 , e Pw ∑
w∈Wsx2

p x2 ,e Pw
 

(33)

A  gráf  u  és  e  értékekei  ezután  felhasználhatók  számos  olyan  eljárásban,  ahol  becsült 
forgalomsűrűségre van szükség: navigációs algoritmusok, markerek optimális elrendezése (ld. 3.4) 
stb.
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Nem-visszatérő algoritmusok
Az navigációs algoritmusok egyes tulajdonságai befolyásolhatják az eredményt (ld. 3.3.1). Ilyen 

például, ha elő van írva, hogy a jármű a végtelen hurkok elkerülése végett nem használhatja kétszer 
ugyanazt a csomópontot. Ebből az is következik, hogy ugyanazt az útszakaszt sem. 

Amennyiben gyelembe vesszük ezen előírást, új problémába ütközünk: hogy lehet gyelembe 
venni  a  tiltott  útvonalakat?  Ennek  érdekében  módosítani  kell  a  legrövidebb  út  számításához 
szükséges algoritmust. A nx , n y  eredménye az eddig nem használt élek és csomópontok mentén található 
legrövidebb út. E probléma legegyszerűbb megoldása, hogy lépésről lépésre módosítjuk δ gráfját, a 
használt csomópontok és hozzájuk tartozó élek törlésével.

A legrövidebb úttól való eltérés
A navigációs algoritmusok típusától függően más-más lehet a robotok hajlandósága arra, hogy a 

rövidebb  időért  vagy  egyéb  költségtényezőkért  cserébe  eltérjenek  a  legrövidebb  úttól.  Ennek  a 
tulajdonságnak a kifejezésére bevezettem az eltérési hajlandóságot (  ). 

Megkülönböztettem lokális és globális eltérési hajlandóságot. A lokális eltérési hajlandóság alatt azt 
értem,  hogy  adaptív  döntésű  navigációs  algoritmusok  esetén  az  adott  pontbeli  döntés  során 
mennyire hajlandó az algoritmus eltérni a várható legrövidebb úttól. A  globális  eltérési hajlandóság a 
kiindulópontból  számított  legrövidebb  úthoz  képesti  eltérési  hajlandóságot  vizsgálja.  Ez  utóbbi 
kiindulási döntésű algoritmusok esetében is értelmezhető. A globális eltérési hajlandósággal szemben 
a lokális nem veszi gyelembe, hogy az eddig megtett út mennyire volt hosszú.

Az eltérési hajlandóság elsősorban a legrövidebb úttól való százalékos eltéréstől függ:

=
d st ,i

d st
 (34)

és a navigációs algoritmus jellegéből következik. d st ,i  egy s-ből t-be vezető, illetve d st  az s-ből t-be 
vezető  legrövidebb út  hossza,  míg   az  úthosszarány,  amelynek  értelmezési  tartománya  [1,∞[ . 
Gyakorlatban igen jól használható (35), amelyben egy konstans segítségével ( c ) adhatjuk meg az 
eltérési hajlandóságot, és ez szélső esetekben (36)-ot, illetve (37)-et eredményezi. A 0 érték azt jelzi, 
hogy  egyáltalán  nincs  eltérési  hajlandóság,  vagyis  a  jármű  minden  esetben  a  legrövidebb  utat 
választja,  1 pedig  a  gyakorlatban  jól  alkalmazható  hiperbolikus  (fordítottan  arányos)  lecsengést 
eredményez az úthosszarány függvényében.

=
c

c−1
 (35)

c=0 ⇒ ={1∣=1
0∣1

 (36)

c=1 ⇒ =
1 


 
(37)

Természetesen az algoritmusok között más   eltérési hajlandósági függvény is előfordulhat, 
de minden gyakorlati eset célszerűen betartja a következő alkalmassági feltételeket:

 a függvény [1,∞ [  tartományban értelmezve legyen
 monoton csökkenjen (a szigorúság nem kikötés)
 végtelenben értéke 0-hoz tartson 
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Az eltérési hajlandóságot a következő módon lehet gyelembe venni. Az eltérési hajlandóság az 
útvonalválasztásba  szól  bele,  vagyis  kizárólag  a  (30) egyenletet  kell  kiegészíteni.  A  módosított 
útvonalválasztási valószínűségi érték ebben az esetben a következőképpen néz ki:

pu , i
, =

min{g d sud ut ,i

d st  ,l d ut ,i

d ut }
∑
j=1

N Ku 

min{g d sud ut , j

d st
 ,l d ut , j

d ut
}

(38)

vagyis minden útvonalválasztásnál a kisebb eltérési hajlandóság van gyelembe véve a globális és 
lokális  eltérési  hajlandóság  közül.  Észrevehetjük,  hogy  (30) tulajdonképpen  (38) speciális  esete, 
amikor a globális eltérési hajlandóság gc=∞ , és lc=1 .

Ezek után (38)-at (31)-(33) egyenletekre alkalmazva megkapjuk a módosított eredményeket.

Indulási döntést alkalmazó algoritmusok
Eddig adaptív döntést alkalmazó navigációs algoritmusok statisztikai modelljével foglalkoztam. 

Azon algoritmusok esetében, amelyek indulási döntést alkalmaznak, egyszerűbb a helyzet. Ilyenkor 
fel kell vázolni az összes lehetséges útvonalat, majd hosszuktól függően valószínűségi értékeket kell 
rendezni  hozzájuk  (az  adaptív  algoritmusoktól  eltérően  nem  az  egyes  szakaszokhoz  rendelünk 
hosszfüggő statisztikai valószínűségeket, hanem a teljes útvonalhoz).

Az összes lehetséges útvonal  megtalálása egy módosított mélységi  keresés  (MK) segítségével 
könnyedén lehetséges. Az eljárás a következő: Kiinduláskor a gráf  minden pontjának színe fehér. A 
gráf  ns  pontjából  elindulva  egy  úton,  útközben  az  összes  csomópontot  kiszínezzük  feketére. 
Visszalépéskor azonban – szemben az általános MK algoritmusokkal – ismét fehérre színezzük őket. 
Addig lépünk vissza, míg végül az összes utat meg nem találtuk. Ha zsákutcába kerültünk (nem 
tudunk úgy tovább lépni,  hogy színes mezőre ne érnénk),  szintén visszalépünk,  de az utat  nem 
tároljuk el. Ha megvan az összes lehetséges útvonalunk, meghatározzuk mindegyik hosszát, majd 
(39) alapján meghatározhatjuk mindegyik út valószínűségét.

pw=

1 
d st ,w

∑
u∈Wst

1 
d st ,u

 

(39)

amit hasonlóan az adaptív döntésű navigációs algoritmusokhoz általánosan is felírhatunk az eltérési 
hajlandóság segítségével:

pw
, =

g d st ,w

d st


∑
u∈Wst

g d st ,u

d st 
 

(40)

Természetesen ebben az esetben nincs értelme a lokális eltérési hajlandóságnak. (39) – hasonlóan az 
adaptív algoritmusoknál leírtakhoz – (40) speciális esete ( gc=1 ).
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Az útvonalak  valószínűségéből  meghatározható  az  egyes  kereszteződések  (csomópontok)  és 
útszakaszok (élek) forgalomsűrűsége az éleken átmenő útvonalak valószínűségeinek összegéből:

n= ∑
w∈W st , n∈w

pw
,  

(41)

e= ∑
w∈Wst , e∈w

pw
,  

(42)

3.3.3 Feladatmodell
Eddig azzal foglalkoztam, hogy egy heterogén robotrendszer  s pontból  t pontba való eljutása 

milyen  forgalomsűrűségi  értékeket  eredményezhet.  Egy  robotrendszerben  általában  ennél 
összetettebb a feladat. Az összetettség azt jelenti, hogy nem egy megbízást (s pontból t pontba való 
eljutás) kell egyidejűleg gyelembe venni, hanem többet. Minden megbízáshoz tartozik továbbá egy 
súlyérték, amely meghatározza, hogy az adott típusú megbízásból a többihez képest mennyi fordul 
elő a rendszerben. A feladatmodell ( T ) a megbízások ( ji ) és a hozzájuk tartozó gyakorisági értékek 
(súlyok, f i ) összessége, amelyet az eljárásrendszer indítása előtt meg kell adni.

Egy sok megbízásból álló feladatmodellhez tartozó forgalomsűrűségi adatok kiszámításához a 
következő módon kell eljárni. Minden megbízástípushoz elkészítjük a forgalomsűrűségi statisztikai 
elemzést  ( n ,i∀n∈V ,  e, i∀ e∈E ),  majd  ezek  súlyozott  számtani  átlagával  megkapjuk  a 
feladatmodellhez tartozó  forgalomsűrűségi statisztikai adatokat:

n
T=
∑
i=1

N T

f i⋅n ,i

∑
i=1

N T

f i

∀n∈V  (43)

e
T=
∑
i=1

N T

f i⋅e ,i

∑
i=1

N T

f i

∀ e∈E  (44)

ahol N T  a modellben található megbízások száma.

3.3.4 Értékelés
A  (43), (44) függvénypár  segítségével  egy  adott  G=E , V   irányított  útvonalgráf  és  egy 

hozzátartozó  T  feladatmodell  alapján  meghatározható  minden csomóponthoz  és  élhez  tartozó 
forgalomsűrűségi statisztikai adat ( n ,i∀n∈V ,  e, i∀ e∈E ), amely segítséget jelenthet navigációs 
algoritmusok,  útvonaltervezési  eljárások  vagy  markerelrendezés  optimalizációjának 
megvalósításában.

A  szimulációs  környezetben  elvégzett  tesztek  azt  mutatták,  hogy  az  adaptív-  és  az  indulási 
döntésű navigációs algoritmusok eredményei között nincs nagy eltérés; hasonlóan a visszatérő és 
nem visszatérő adaptív algoritmusok között sincs. Emiatt úgy tűnik, hogy olyan környezetekben, 
ahol nem feltétlenül van szükség a nagyobb pontosság elérésére, közelítő eredményként akármelyik 
módszer használható. Megjegyzendő, hogy a legtöbb optimalizációs algoritmus (mint pl. 3.2-ben) a 
sebesség  növelésének  érdekében  csak  közelítő  megoldást  keres,  így  ilyen  algoritmussal  együtt 
alkalmazva  tovább  csökken  az  egyes  navigációs  algoritmusok  eredményei  közötti  különbség 
jelentősége.
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Az eltérési hajlandóság gyelembe vétele azonban nagy eltéréseket mutathat, így a navigációs 
algoritmusok e paramétere mindenképpen fontos információ a statisztikai elemzés számára.

1.3 Tézis
Mivel  a  több-ágensű  rendszerek  marker-bázisú  navigációjának 
markerelrendezési  optimumkritériuma  nem  határozható  meg  a 
forgalomsűrűség  statisztikai  elemzése  nélkül,  módszer t  alkottam, 
amely  a  vizsgál t  rendszer  kör nyezetét  és  feladatai t  leíró  modell 
alapján,  önmagában  ismer t  gráfelméleti  alapokra  építve  elvégzi  az 
elemzést.  [9][13][14][16]

3.3.5 Alkalmazási példa
A fent  ismertetett  módszert  szimulációs  környezetben vizsgáltam.  A 

robotrendszer  környezete  a  3-12 ábrán  látható.  A  környezetben  a  12 
útszakaszon és 5 kereszteződésen (k, l, m, n, o) felül a robotok dokkolására 
4 állomáspont (A, B, C, D) található.

Egy-megbízásos feladatmodell
Először  egy  egy-megbízásos  feladatmodellen  vizsgáltam  meg  a 

forgalomsűrűség-elemzés  eredményeit.  A  robotrendszer  feladata  a 
munkadarabok átvitele „A” gyártósorról „C”-re. A 3-13 ábrán látható, hogy 
milyen terhelése van a különböző útszakaszoknak, milyen valószínűséggel 
található  ott  robot.  Meggyelhető,  hogy  nem  csak  a  legrövidebb  útnak  (A-l-C)  van  nullától 
különböző forgalomsűrűsége, hanem a hosszabbaknak is. Érthető módon azonban a legrövidebb 
útnak  van  a  legnagyobb  terhelése.  Érdemes  még  meggyelni,  hogy  a  csomópontok 
forgalomsűrűsége  magasabb,  mint  az  éleké.  Az  kereszteződésekben  ezért  mindenképpen  több 
marker elhelyezésére van szükség.

     
A

DC

B

 3-13 ábra  Forgalomsűrűség A-C útvonal használata esetén

Vizsgáljuk meg a statisztikai  analízist a fent említett  környezetben az A és C pontok között 
(3-13 ábra) történő mozgás során, elsőként nem visszatérő adaptív algoritmust feltételezve (ζc=1). 
Az  alábbi  táblázat  minden  egyes  sora  egy  különböző  útvonalat  jelöl.  A  táblázatban  ez  egyes 
százalékértékek az adott irányba történő elindulás valószínűségét jelentik,  amelyek számítása  (30) 
alapján történt. Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy várhatóan a robotok hány százaléka választja az 
adott útvonalat.
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3-3 táblázat  Útvonalválasztás adaptív döntés (nem visszatérő) esetében

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. össz.

A 66,7 l 75,0 C 50,00

25,0 m 54,5 o 100,0 C 9,09

27,3 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 4,54

18,2 k 100,0 B 100,0 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 3,03

33,3 k 62,5 m 40,0 l 100,0 C 8,33

40,0 o 100,0 C 8,33

20,0 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 4,17

37,5 B 100,0 n 50,0 m 50,0 l 100,0 C 3,13

50,0 o 100,0 C 3,13

50,0 D 100,0 o 75,0 C 4,69

25,0 m 100,0 l 100,0 C 1,56

100,00

 Az  előző  táblázat  alapján  az  egyes  csomópontok  használatának  valószínűségei 
(forgalomsűrűség):

100,00% 33,33% 36,36% 15,53% 15,53%

66,67% 23,87% 15,53%

79,68% 29,69% 45,31% 14,97% 24,24%

63,02% 22,10% 17,99%

100,00% 36,98% 36,99% 17,99% 17,99%

3-14 ábra  Forgalomsűrűség adaptív döntés (nem visszatérő) esetében

Vizsgáljuk meg ugyanezt a feladatot, ha a robot indulási döntést alkalmaz (ζc=1):
3-4 táblázat  Útvonalválasztás indulási döntés esetében

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. össz.

A 44,6 l 48,0 C 21,43

52,0 m 46,2 o 100,0 C 10,71

30,8 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 7,14

23,1 k 100,0 B 100,0 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 5,36

55,4 k 51,6 m 37,5 l 100,0 C 10,71

37,5 o 100,0 C 10,71

25,0 n 100,0 D 100,0 o 100,0 C 7,14

48,4 B 100,0 n 53,3 m 50,0 l 100,0 C 7,14

50,0 o 100,0 C 7,14

46,7 D 100,0 o 57,1 C 7,14

42,9 m 100,0 l 100,0 C 5,36

100,00
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100,00% 55,46% 60,76% 32,17% 32,17%

44,64% 33,92% 32,17%

67,81% 46,42% 71,43% 28,58% 46,45%

44,64% 33,92% 32,17%

100,00% 55,46% 60,76% 32,17% 32,17%

3-15 ábra  Forgalomsűrűség indulási döntés esetében

Érdemes összehasonlítani a két algoritmus eredményeit. Az egyik fontos különbség, hogy az 
indulási  döntésű  algoritmus  alkalmazásakor  az  egyforma  hosszúságú  útvonalak  egyforma 
valószínűséggel szerepelnek, míg az adaptív döntésűnél nem. Ennek oka, hogy adaptív esetben az 
előrehaladással párhuzamosan, folyamatosan változik a százalékos megoszlás.

A másik  különbség  a  legrövidebb út  használatában mutatkozik.  Az  adaptív  algoritmus nem 
foglalkozik az összes lehetséges útvonallal, mindössze azt vizsgálja, hogy a robot merre induljon el 
úgy, hogy nagy eséllyel találja meg a legrövidebb utat, míg az indulási döntésű algoritmus mindent 
számba vesz, és csak azután dönt (így számos olyan lehetőségnek is esélyt ad, amelyre az adaptív 
algoritmus „nem gondol”). Természetesen a döntés – többnyire – nem véletlenszerű, hanem azon 
múlik, hogy mekkora az egyes útszakaszok pillanatnyi terhelése. Úgy tűnik, hogy az Adaptív indulási 
döntésű  algoritmusok  általában  jobb  eredménnyel  haladnak  a  legrövidebb  úton,  de  fontos 
megjegyezni,  hogy  ez  nagy  mértékben  függ  az  eltérési  hajlandóságtól  (és  természetesen  az 
útszakaszok terhelésétől).

Több-megbízásos feladatmodell
Röviden  vizsgáljunk  meg  egy  összetettebb,  több  megbízást  tartalmazó  feladatmodellt  is.  A 

feladatmodell  ebben az  esetben  a  következő:  „A” csomópontban található egy  gyártósor,  amely 
leginkább  „C”-nek  gyárt  –  így  a  legtöbb robot  e  két  pont  között  jár  (5-szörös  súlyozás)  –  de 
párhuzamosan „B”-nek és „D”-nek is. „C” és „D” között szintén van egy kis mértékű mozgás. Az 
utak forgalomsűrűségi eloszlása a 3-16 ábrán látható.

   
A

DC

B1

35

1

0
0

3-16 ábra  Teljes gyártási feladat a területen.

3.4 Optimumkritérium multiágensű navigációs rendszerekben
A  3.1  fejezetben  ismertettem  egy  lehetséges  optimumkritériumot  egyágensű  fedélzeti 

szenzorrendszerrel  rendelkező robotrendszerek markereinek optimális  elrendezésére.  Multiágensű 
környezetben ez nem nyújt megfelelő megoldást. Olyan esetben, amikor sok marker található egy 
adott  helyen,  nagyobb  mérési  pontosságra  van  szükség  (hiszen  minden  más  robotra  úgy 
tekinthetünk, mint egy akadály, ami a jármű mozgásterét szűkíti). 
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A 3.3  fejezetben ismertettem egy forgalomsűrűség-elemzési  módszert,  amelynek segítségével 
egy  előre  felállított  modell  alapján  megbecsülhető  a  várható  forgalomsűrűség.  Ez  úgy  különféle 
navigációs  algoritmusok,  pálya-,  illetve  munkatértervezéshez,  mint  a  markerek  optimális 
elrendezéséhez alkalmas lehet.

Ebben a pontban egy olyan eljárást ismertetek, amely a forgalomsűrűség-elemzést felhasználva a 
3.1  szakaszban  ismertetett  optimumkritériumot  kiterjeszti  multiágensű  környezetben  is 
működőképes  optimumkritérium-meghatározó  módszerré.  Az  eljárás  eredménye  egy   mx , y   
súlyozó függvény lesz, amelyet  (25) optimumkritériumba behelyettesítve multiágensű környezetben 
is jól alkalmazható optimumkritériumot kapunk.

Az eljárás egy térkép alapján felállítja a forgalomsűrűség-elemzés számára szükséges súlyozott 
irányított gráfot, majd az elemzés eredménye alapján elkészíti a súlyfüggvényt. Az eljárás így három 
lépésből  áll,  a  forgalomsűrűség-elemzés  előkészítése,  az  elemzés  elvégzése,  végül  az 
optimumkritérium felállítása:

3-3 algoritmus  Multiágensű optimumkritérium-eljárás

Multiágensű optimumkritérium-eljárás
1. lépés: Irányított, súlyozott gráf  létrehozása
2. lépés: Forgalomstatisztikai elemzés a gráf  alapján
3. lépés: Elemzés alapján súlyfüggvény létrehozása az 1.1 tézisben
 megfogalmazott optimumkritérium számára 

3.4.1 A forgalomsűrűség-elemzés előkészítése
A 3.3 pontban ismertetett forgalomsűrűség-elemzés feltételezi, hogy az útvonal gráf  formájában 

rendelkezésünkre áll, a kiinduló terület azonban egy kétdimenziós térkép. A térkép alapján a gráfot 
egy  a  képfeldolgozás  területén  csontvázasításnak  nevezett  művelet  segítségével,  majd  élek  és 
kereszteződések megkeresésével kaphatjuk meg (3-17 ábra). A gráfot ki kell egészíteni a robotok által 
használt  állomáspontok  helyével,  az  útvonalak  hosszától  és  egyéb  tényezőitől  függő  súlyokkal, 
valamint  azzal,  hogy  milyen  gyakran  van  szükség  az  egyik  állomáspontból  a  másikba  eljutni 
(feladatmodell megbízási gyakoriságai, ld. 3.3.3).

3-17  ábra  A térkép csontvázasítása (kinagyított részlet). A csontváz azon körök középpontjainak
halmaza, amelyek az objektumon belül helyezkednek el, és legalább két élet érintenek.

Csontvázasítás
A csontvázasítás a képfeldolgozásban ismert eljárás [38], amelynek eredménye úgy deniálható, 

hogy egy ábra ágai mentén található középvonalak kapcsolódó halmaza. A csontvázasítás bináris 
képeken azon pontok halmazát adja meg, amelyek az objektumba helyezhető összes olyan körnek a 
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középpontja, amely legalább két ponton érintkezik az objektum határaival, de nem metszi azokat. 
Egy térkép tulajdonképpen egy olyan bináris képnek tekinthető,  ahol az  objektum a  robot által 
bejárható terület. A csontvázasítás így megadja a lehetséges útvonalakat, amelyeknek szerkezetéből 
gráf  képezhető (3-18 ábra). 

3-18 ábra  A csontvázasítás folyamata. a, Eredeti terep b, mintavételezett terep c, csontvázasítás eredménye.

A bináris képet először mintavételezzük, vagyis a folytonos kétdimenziós képből egy megadott 
felbontású bináris  képet  készítünk.  Erre  a  műveletre  egyébként  más,  a  navigáció  során használt 
algoritmusoknak  is  szüksége  lehet  (pl.  3.1-3.2  szakaszokban  ismertetett  optimumkritérium 
optimalizálásának  gyakorlati  megvalósítása).  A  bináris,  mintavételezett  kétdimenziós  képen  (a 
továbbiakban ezt értem „kép” alatt) végrehajtjuk a csontvázasítást. A művelet viszonylag triviális 
eszközökkel végrehajtható [38]. A keletkezett csontváz-képen az 1 érték jelenti a csontváz pontjait, 
és a 0 azokat a helyeket, ahol nincs csontváz.

A  gráf  elkészítéséhez  először  meg  kell  keresni  a  kereszteződéseket.  A  rögzített  méretű 
–  legegyszerűbb  esetben  3×3-as,  de  a  felbontás  függvényében  növelhető  méretű  –  ablakot 
végigvezetve a képen azon elemeket keressük, amelyek keretén (szélső pontjain) 0 vagy 2 értékektől 
eltérő  mennyiségű  pixel  értéke  1.  Megjegyzendő,  hogy  egy  nagyon  alulmintavételezett  térképen 
megnövekszik  a  hibás  meghatározás  esélye.  Szükség  van  még  a  nem  kereszteződésekben 
elhelyezkedő állomáspontok bejelölésére is, amelyek szintén „kereszteződésként” fognak viselkedni a 
továbbiakban.

Ha  adottak  a  kereszteződések,  a  kereszteződésekből  kiinduló  szakaszokat  követve 
megtalálhatjuk,  mely  pontok  melyekkel  vannak  összekötve.  A  folyamat  során  minden 
kereszteződéshez egy gráf  csomópontját és minden szakaszhoz a gráf  egy élét rendeljük.
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hossz=4cdot2 3

3-19 ábra  a, szegmentált csomópont és élek. b, maximális körsugarak értékeit tároljuk. c, élhosszak számítása

A csontvázasított  képen minden szakaszt  és  kereszteződést  külön megjelölünk  (3-19a  ábra), 
hogy  a  statisztikai  elemzés  eredményét  az  eljárás  végén  rá  tudjuk  illeszteni  a  képre.  Rögzítjük 
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továbbá annak a legnagyobb körnek az átmérőjét, amelynek az adott pont a középpontja, és még 
éppen belefér az eredeti objektumba (3-19b ábra).

A  gráf  éleit  ezek  után  súlyozzuk  az  útszakasz  hosszával.  Az  útvonalhossz  megállapítására 
többféle lehetőség is van. Ha megfelelő görbét  illesztünk a szakasz pontjaira,  nagy pontossággal 
megkaphatjuk az útszakasz hosszát; ennek azonban a gyakorlatban nincs túl sok jelentősége, hiszen 
általában a robotok sem egyenes útvonalon mozognak. Megközelítően jó hosszeredményt ad, ha a 
szomszédos pixelek középpontjainak távolságait összeadjuk: a lapjukon találkozó pixelek távolsága 1, 
míg a sarkukon találkozó pixelek távolsága  2  (3-19c ábra). Természetesen a pontos méretek az 
eredeti térkép méretezésétől és a kép mintavételezési felbontásától függenek.

A  gráf  éleit  súlyozni  kell  továbbá  az  út  szélességével.  Az  útvonalválasztás  szempontjából 
(ld. 3.3) az útszakasz legkeskenyebb átmérője a kritikus, ezért a szakasz minden pontját megvizsgálva 
megkeressük azt a pontot, amelyikhez a legkisebb körátmérő-érték tartozik, majd ezen értéket is 
gyelembe vesszük a súlyozás során. Ezek alapján a következőt kapjuk:

d i=min {d  si}  (45)

wi
s =

li

d i

 
(46)

ahol  wi
s  a gráf  éléhez rendelt súly,  li  az útszakasz hossza,  d  si  pedig az  si  szakasz mentén 

elhelyezkedő pontokra fektethető maximális méretű körök átmérőjéből alkotott függvény.

Az útvonalválasztás szempontjából kritikus lehet olyan útszakaszt választani,  amelynek végén 
egy forgalmas, fontos kereszteződés található. Ez egy olyan súlyozással vehető gyelembe, amely a 
kereszteződésben található útszakaszok szélességétől függ. Az algoritmust futtató kezelőnek célszerű 
itt beavatkozási lehetőséget adni, mert a robotok vezérlésétől függően ez a gondolkodásmód teljesen 
téves is lehet, a gyakorlatban azonban általában ez a megközelítés a legmegfelelőbb.

I

II

III

IV

     

3-20 ábra  Különböző rangú útvonalak kereszteződése. A kereszteződésben
való „késlekedés” egy súlyértékkel toldja meg a gráf  éleit a kereszteződés irányába.

 A gráf  minden élét  meg kell  duplázni,  és irányított gráfot kell  alkotni,  ahol pontpáronként 
mindkét irányba ugyanaz a súly. Ezután az összes élet meg kell vizsgálni, és a cél-kereszteződésben 
elfoglalt  szerepétől  függően  meghatározni  egy  járulékos  súlyértéket.  A  súly  egy  extra,  a 
kereszteződés  felé  eső  útszakaszként  jelentkezik,  mivel  a  várakozás  és  elsőbbségadás  miatt 
„megnövekszik az út”.

A  súly  értéke  sokféleképpen  megközelíthető.  Ezt  elsősorban  az  alkalmazott  navigációs 
algoritmusok határozzák meg, és mivel a dolgozatnak nem célja konkrét algoritmusok kiszolgálása 
(heterogén rendszerekben ez a megközelítés nem is alkalmazható), egy általánosságban jól működő, 
statisztikai megközelítést alkalmaztam. Ennek alapján úgy tekintettem, hogy az útszakaszok terhelése 
egyenesen  arányos  az  útszakaszok  szélességével,  és  a  kereszteződésekben  való  továbbhaladás  is 
egyenesen arányos az utak szélességével.
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A  súlyt  meghatározó  függvény  akkor  elfogadható,  ha  eleget  tesz  az  alábbi  alkalmassági 
feltételeknek (látható lesz, hogy a fenti statisztikai megközelítés megfelel ezeknek):

 Két szakasz kereszteződésében a kereszteződési súly: 0.
 A kisebb rangú úthoz tartozó  kereszteződési súly nagyobb.
 A „0 rangú” út kereszteződési súlya: ∞, és jelenléte a többi szakaszt nem befolyásolja.
 A  kereszteződési  szakaszok  számának  növekedése  minden  más  szakasz  súlyának 

növekedését okozza.
 Végtelenhez közelítő számú szakasz kereszteződésében a szakaszok kereszteződési súlya: 

∞.

A súlyérték meghatározásához induljunk ki abból, hogy a nagyobb útvonalaknak elsőbbsége van 
a kisebbekkel szemben. A járművek bármelyik irányból bármelyik irányba haladhatnak, ezek között 
akad  olyan,  amelyik  használja   a  súlyozni  kívánt  szakaszt,  és  olyan  is,  amelyik  nem.  „Gond” 
alapvetően  azon  járművek  esetében  merül  fel,  amelyek  nem használják  a  súlyozandó  útvonalat 
(ekkor a súlyozandó úton haladó jármű várakozni kényszerül).  Ebből következik, hogy a súly az 
útszakaszt  nem  használó  és  az  összes  mozgás  arányától  függ.  Feltételezve,  hogy  a  robotok  a 
kereszteződésekben  az  útvonalak  szélességének  arányában  választanak,  a  következő  írható  fel 
minden  a  kereszteződésben  részt  vevő szakaszpár  ( Sc  a  kereszteződésben résztvevő szakaszok 
alkotta halmaz) használatára:

ii=0 

ij∣i≠ j=d i⋅
d j

∑
k≠i

d k

 (47)

ij  útválasztási arányszám, amely az  i szakaszról j szakaszra történő mozgásmennyiséget jellemzi. 
Az egyes arányszámok egymáshoz viszonyítva meghatározzák az egymáshoz viszonyított  becsült 
forgalomgyakoriságot, valamint felírható, hogy:

∑
j
ij=d i

 (48)

illetve

∑
i
∑

j
ij=∑

i

d i
 (49)

vagyis az útvonalválasztási arányszámok összege az útkeresztmetszetek összegével egyenlő. Ha az 
útkeresztmetszetek összegével normálnánk az útvonalválasztási arányszámokat, statisztikai eloszlási 
értékeket  kaphatnánk,  de a  továbbiakban a  számlálókban és nevezőkben való együttes  szereplés 
miatt  egyszerűsíteni  lehetne,  ezért  nem érdemes az  eljárást  a  normálással  lassítani  –  még ha  ez 
matematikai szempontból korrektebb lenne is:

ij=
ij

∑
i
∑

j
ij

 
(50)

(47) segítségével  az  útszakaszt  nem  használó  és  az  összes  mozgás  arányát  felhasználva 
meghatározható a kereszteződési súlyérték:

wi
c =

∑
j , j≠i
∑

k ,k≠i
 jk

∑
j
∑

k
 jk

=
∑
j , j≠i
∑

k , k≠i
 jk

∑
j

d k

 

(51)
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Az így  kapott  érték  minden  esetben  [0,1]  tartományba  esik,  ahol  a  0 azt  jelenti,  hogy  nincs 
kereszteződési akadály, az 1 érték pedig azt, hogy a jármű semmi esetre sem képes átjutni.

Vizsgáljuk  meg,  hogy  a  kapott  eredmény  megfelel-e  az  alkalmassági  követelményeknek. 
Észrevehetjük, hogy (51) és (47) alapján egy két szakasz alkotta „kereszteződésben”:

w1 
c =

 22

d1 d 2

=0
 

(52)

Ez érthető, hiszen két szakasz alkotta kereszteződés nem valódi kereszteződés, és emiatt nem is 
lehet kereszteződésből adódó útvonal „minőségromlás”. Ez a feltétel tehát teljesül. Másrészt az is 
meggyelhető, hogy egy 0 keresztmetszetű u útszakasz esetén (47) miatt:

∀ i∈ Sc  ui=0, iu=0  (53)

így

∑
j , j≠u

∑
k , k≠u

 jk≡∑
j
∑

k
 jk  (54)

Ebből pedig (51)-be behelyettesítve:

wi
c =

∑
j , j≠i
∑

k ,k≠i
 jk

∑
j
∑

k
 jk

=1
 

(55)

Végül  vizsgáljuk  meg a  „Róma-kereszteződést”  (Minden út  Rómába vezet).  Az  egyszerűség 
kedvéért feltételezzük, hogy az utak egyformán szélesek. Ebben az esetben

wi
c =

∑
j , j≠i
∑

k ,k≠i
 jk

∑
j
∑

k
 jk

=1−
∑

j
ij∑

j
ji

∑
j
∑

k
 jk

 lim
n∞

1 − 2n−2
 [nn−1]

=1
 

(56)

Az eredmény  csak  akkor  módosulhat  az  útvonalak  szélességének  változása  miatt,  ha  valamelyik 
útvonal  végtelen széles,  ellenkező esetben ugyanis  csak az  n,  ill.  az  n2 szorzófaktorai  változnak, 
vagyis a limesz értéke továbbra is 1 marad. Ezzel az összes alkalmassági feltétel teljesült.

A függvény [0,1]  tartományát kiterjeszthetjük [0,∞ [  tartományba. Erre a célra az igényektől 
függően bármilyen szigorúan monoton növekvő összerendelés megfelelő lehet:

wi
,c =

wi
c

m1 − wi
c n

 
(57)

ahol n és m empirikus értékek a görbe ívét határozzák meg. m és n értékek növelésével csökkenthető 
a  kisebb  rangú  útszakaszok  büntetése  a  nagyobbakéval  szemben.  Szimulációs  mérések  alapján 
m=n=1  és m=n=2  paraméterek szinte minden esetben megfelelőnek mutatkoznak:

wi
,c =

wi
c

1 − wi
c

 
(58)
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illetve

wi
,c =

wi
c

1 − wi
c 2

 
(59)

Vizsgáljuk meg a 3-20 ábrán látható kereszteződést. A kereszteződésben négy útszakasz (I, II, 
III, IV) találkozik, ezek keresztmetszete rendre: 0,2 0,5 0,1 0,5:

3-5 táblázat  kereszteződési súlyok

szakasz keresztmetszet wi
c wi

c '
(n=m=1)

wi
c '

(n=m=2)

I 0,2 0,641 1,786 0,835
II 0,5 0,273 0,376 0,284
III 0,1 0,813 4,348 1,396
IV 0,5 0,273 0,376 0,284

A szakasz-súly (46) és a kereszteződéssúly (51) vagy (57) alapján felírható a súlyozott irányított 
gráfban szereplő szakasz összsúlya:

wi= wi
s v⋅ wi

,c  (60)

Ahol wi  az irányított gráf  egy éléhez rendelt súly, v pedig egy „sebesség”-konstans, vagyis wi
,c -vel 

való szorzata azt adja meg, hogy mekkora út megtételére fordítandó idő-súly adódik a gráfhoz.  v 
értéke elsősorban empirikus módon adható meg, de hatását lehet becsülni, ugyanis ha megnézzük a 
fenti  táblázatot,  és  nagyjából  meghatározzuk,  hogy  az  értékek  nagyságrendileg  mekkora 
időkésleltetésnek felelhetnek meg (például 1 egység → 2 perc, 1,786 → 3,572 perc), akkor a robotok 
átlagsebességét  ebben a mértékegységben átszámítva megfelelő közelítést kapunk (például 5 m/s 
sebesség  v=600 konstanst eredményez,  mivel  az ágens eközben 120 másodperc alatt  600 métert 
tehetne meg).

Eredmény
A forgalomsűrűség-elemzés előkészítése során egy képfeldolgozási módszerekre épülő eljárás 

segítségével  egy  pont-  és  szakaszhalmazhoz  jutottunk.  A  pontokból  és  szakaszokból   gráfot 
alkottam, amelynek éleit az úthosszak függvényében ( li ) súlyoztam. Végül a kereszteződésekben 
eltöltött  várakozási  idők  miatt  a  gráfot  átalakítottam  irányított  gráffá,  és  az  egyes  szakaszokat 
járulékos kereszteződési súlyokkal ( wi

c ) láttam el.

3.4.2 A forgalomsűrűség-elemzés
Az előkészítés eredményeképpen kapott irányított súlyozott gráf  alapján a 3.3 fejezetben leírt 

forgalomsűrűség-elemzési eljárás forgalomstatisztikai adatokat ad, amelyek alapján meghatározható a 
3.1  fejezetben  ismertetett  optimumkritériumban  szereplő  mx , y   súlyozási  függvény,  hogy  az 
ezáltal multiágensű környezetben is hatékonyan használható legyen.

A forgalomsűrűség-elemző eljárásnak szüksége van továbbá a feladatmodellre. A feladatmodell 
abból áll, hogy előre meg kell határozni (becsülni), hogy a területen a robotok melyik állomásról 
melyik állomásra milyen gyakorisággal mozognak. Ezen adatok alapján a forgalomsűrűség-elemző 
eljárás már el tudja végezni a statisztikai adatok kiértékelését.
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Az  eredmény  szintén  egy  súlyozott  irányított  gráf  lesz,  amely  megmondja,  hogy  az  egyes 
útszakaszokban és csomópontokban milyen forgalomsűrűségre lehet számítani. A gráfban minden 
utat két szakasz jellemez, mindkét irányba egy-egy. Ezeket össze lehet adni, így egy súlyozott (nem 
irányított)  gráfot  kapunk,  amely  valóban  az  útszakasz  terhelését  jellemzi.  A  gráf  értékeit 
visszaillesztve a térképre megkapható a súlyozó függvény (ld. 3.4.3).

3.4.3 A forgalomsűrűség-elemzés térképre illesztése
Ha  megkaptuk  a  várható  forgalomsűrűséget  leíró  gráfot,  visszailleszthetjük  a  kétdimenziós 

mintavételezett térképre, hogy végül megkapjuk a markerelrendezés alapjául szolgáló súlyfüggvényt. 
A  súlyfüggvény  feladata,  hogy  a  terület  minden  pontjához  hozzárendelje  a  precíz 
pozíciómeghatározás  fontosságát.  A  gráf  nagyobb  terhelést  mutató  részein  természetesen 
fontosabb,  az  alacsonyabbakon  kevésbé  fontos  a  precizitás.  A  fontosságot  az  adott  ponton 
befolyásolja továbbá az út szélessége is, hiszen lehet, hogy nagyobb a forgalomsűrűség, ha viszont az 
út is szélesebb, akkor kisebb a probléma.

Az első lépés,  hogy a forgalomsűrűség-elemzés kereszteződésekben és  útszakaszokon kapott 
eredményeit  a  csontvázasított  kép  pontjaihoz  rendeljük  (3-21a  ábra).  Ezután  az  adott  pontban 
található 3-19 b, ábrán látható körátmérőkkel ezen értékeket súlyozzuk (61) szerint (3-21b ábra).

f mx , y =
f g x , y
f d x , y

 
(61)

ahol f g x , y  a forgalomsűrűségi gráf  alapján képzett kép (3-21a), f d x , y  a körök átmérőjéből 
képzett  –  az  előkészítési  fázisban  (ld.  3.4.1)  létrehozott  –  kép  (3-19b),  és  f mx , y   az  eredő 
precizitási fontossági értékeket tartalmazó kép (3-21b).

Végül az van hátra, hogy az értékeket kiterjesszük az eredeti bináris térkép összes fedett pontjára 
(jelenleg még csak a csontváz pontjai vannak ellátva súlyokkal). A kiterjesztést itt is egy empirikus 
képszűrő-függvény meghatározásával végeztem, amelynek néhány egyszerűbb alkalmassági feltételt 
mindenképpen teljesítenie kell.

 Az útszakaszok határolóvonalain ne legyen kisebb a súly, mint az útszakaszok közepén.
 A  kereszteződésekre  kapott  értékek  a  teljes  kereszteződésre  kiterjedjenek  (ne  csak  a 

konkrét pixelre és szűk környezetére).
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3-21 ábra  a, A forgalomsűrűség-elemzés eredménye a csontvázra illesztve b, Ua. az adott területen mérhető út szélességével súlyozva.

A választott megoldás a következő:

 A terület minden pontján keressük meg a hozzá legközelebb eső, a csontvázasított képen is 
elhelyezkedő pontot,  és  súlyértékként  kapja  a  csontváz-ponthoz  tartozó értéket.  A két 
pontot  összekötő  szakasz  nem  metszhet  olyan  területet,  amely  nem  a  robotok 
mozgásterének  része.  (Triviálisan  belátható,  hogy  minden  ponthoz  tartozik  egy  olyan 
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csontvázpont,  amelyet  összeköthetünk  a  robotok  mozgásterén  keresztül,  különben  a 
csontvázasítás helytelen volt.)

 A kereszteződésekre olyan köröket illesztünk, amelyek átmérője megegyezik a 3-19 b ábrán 
található átmérővel,  majd e  körökön belül  minden ponton megvizsgáljuk,  hogy a  pont 
értéke  kisebb-e  a  kereszteződéshez  tartozó  f mx , y   értéknél.  Amennyiben  kisebb,  a 
pont új súlyértéke a kereszteződés súlyértékével egyezik meg.

A megoldás első pontja az első alkalmassági feltételt, míg a második a másodikat elégíti ki. A 
második  pont  az  első  feltétel  szempontjából  kedvező,  mivel  a  határértékek  nem  csökkennek. 
Fordítva sincs probléma, mivel az első pontnak nincs hatása a kereszteződésekre.

Összességében tehát a forgalomsűrűség-elemzés eredményét visszaillesztettük a mintavételezett 
térképre, és ez egy kétdimenziós függvényt ( x , y  ) eredményezett.

A szűrőfüggvény az alkalmassági feltételeken túlmenően empirikus módon lett meghatározva. A 
módszer  leginkább  azon  a  gondolaton alapszik,  hogy  a  robotok  –  ha  tehetik  –  az  út  közepén 
mozognak,  ugyanakkor  ellenkező esetben sincs  szükség  se  kisebb,  se  nagyobb pontossági  érték 
meghatározásra,  mint  az  út  közepén.  Ha  ugyanis  az  ágens  az  út  szélére  kényszerül,  akkor  bár 
nagyobb  a  pontossági  igény,  ugyanakkor  a  középen  haladó  ágenseknek  hasonlóan  pontosabb 
helymeghatározásra  van  szükségük  (e  probléma  megoldása  azonban  a  forgalomsűrűség-elemzés 
feladata).

3.4.4 Markerelrendezés a statisztikus navigáció alapján
Annak érdekében, hogy megkapjuk az optimumkritériumot, mindössze annyit kell tenni, hogy 

az 3.1 fejezetben található jóságtényező  (25) meghatározásában szereplő  mx , y   súlyfüggvényt 
meghatározzuk.  Egy  forgalomsűrűség-elemzésre  épülő  súlyfüggvényt  ( x , y  )  3.4.3-ban 
meghatároztam,  ezután  csak  annyi  a  feladat,  hogy  lehetőséget  biztosítsunk  az  algoritmust 
alkalmazóknak, hogy befolyásolhassák  x , y   szerepét:

m x , y =[ s]c  (62)

ahol  c segítségével  megmondható,  hogy  milyen  mértékben  legyen  gyelembe  véve  a 
forgalomsűrűség-elemzés az optimalizációban.

1.4 Tézis
Eljárást  alkottam  az  1.1  tézisben  meghatározott  optimumkritérium 
módosításához  több-ágensű  rendszerekben  tör ténő  alkalmazhatóság 
biztosítására,  amely  felhasznál ja  az  1.3  tézis  alapján  meghatározott 
forgalomsűrűség-elemzés eredményeit .  [9][13][14][16]

3.4.5 Rögzített pályán, rögzített ütemezésű robotrendszerek
Olyan esetekben, ahol minden időpillanatban, ütemezés segítségével  rögzíteni  lehet  a mozgó 

robotjárművek  helyét  és  helyzetét,  előre  tervezett  módon elkerülhető az  ütközés.  Mivel  minden 
pillanatban ismertek a pozíciók, a markerelrendezés egyszerűen visszavezethető a 3.1-3.2 pontban 
bemutatott  egy-ágensű  robotrendszerek  navigációjára,  vagyis  nincs  szükség  a  statisztikus 
megközelítés által kapott kiegészítésekre.

Ipari  körülmények  között  sok  esetben  megoldható,  hogy  több  ágens  egy  térben  történő 
navigációja  előre  rögzített  pályákon,  illetve  előre  rögzített  ütemezéssel  történjék.  Megfelelő 
tervezéssel minden ilyen esetben elérhető, hogy az ágensek ne akadályozzák egymás munkáját.
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3.5 Globális szenzorrendszer – alkalmazási példa
Az alábbi alkalmazási példával azt szeretném illusztrálni, hogy milyen módon lehetséges a fent 

bemutatott módszereket a gyakorlatban felhasználni. Ágenseink olyan mikrorobotikai környezetben 
találhatók,  ahol  –  a  fenti  módszerektől  eltérően  –  nem  fedélzeti,  hanem  külső  (globális) 
szenzorrendszer szolgáltatja a szabályozó kör visszacsatoló ágának adatait. Jól látható lesz, hogy a 
korábban  tárgyalt  algoritmusok  –  minimális  módosítással  –  a  megváltozott  környezetben  is 
alkalmazhatók.

A mobilis mikrorobotikában a fedélzeti szenzorokat alkalmazó robotrendszerek mellett gyakran 
használnak  a  példához  hasonló,  külső  szenzorrendszert  alkalmazókat  is.  Ilyen  esetben  a 
pozíciómeghatározás  nem  a  korábban  ismertetett  trilateráció  segítségével  történik,  hanem 
interpolációs kalibrációs technikákkal.

A robotikai környezetet a 3-22 ábra szemlélteti. A képen egy kísérleti (szimulációs) munkatérből 
kiragadott részlet látható. A mobil-robotot egy körrel jelöltem, amelynek felületén három – zöld 
színnel jelölt – marker látható, míg a környezet egyéb pontjain elhelyezett, rögzített,  mesterséges 
markerek  piros  színnel  vannak  jelölve.  A  jobb  oldali  kép  a  területről  készített,  geometriai 
torzításokkal terhelt szimulált kamerakép.

3-22 ábra  bal oldalt: térkép; jobb oldalt: kamera által érzékelt térkép geometriai torzulással 
(a kamera valódi képe valójában csak a markereket érzékeli)

Amennyiben a kamera tengelye a robot mozgási síkjára közel merőleges, és a kamera a síktól 
kellően távol  helyezkedik  el,  a  kamerakép a  3-22 jobb oldali  ábrához  hasonló.  A távolság azért 
érdekes, mert ha a teljes terület kis látószög alatt ( 53 ° ) látszik, a kameraképen elhanyagolható a 
perspektivikus  torzítás.  Az  optika  geometriai  torzítását  (hordó  torzítás,  kispárna  torzítás  stb.) 
azonban nem lehet ilyen egyszerűen elkerülni. Az ilyen mértékű torzítás a gyakorlatban viszonylag 
könnyen  uralható  vagy  a  torzítás  digitális  geometriai  korrekciójával  (számításokkal)  vagy 
bonyolultabb  esetben  a  munkatér  néhány  pontján  elhelyezett  markerrel  történő  kalibráció 
segítségével.

Nehezebb  a  feladat,  ha  a  kamera  mozog,  és  ezért  nem tudja  egyszerre  áttekinteni  a  teljes 
területet. Tovább rontja a helyzetet, ha látó rendszerünket nem lehet  kellő távolságban elhelyezni. 
Ezeken  felül  mikroszkopikus  környezetben  a  fény  természete  is  gondokat  okoz  a  diffrakciós 
jelenségek következtében. Ilyen – matematikai eszközökkel alig uralható – esetekben több markert 
kell elhelyezni, valamint arra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hogy hogyan.
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Az igazi problémát azonban az jelenti, hogy a gyakorlatban gyakran igen bonyolult optikákat 
kell alkalmazni, hogy a kamera a terület megfelelő pontjait láthassa – lehetőség szerint leginkább a 
vizsgálandó  objektumra  (robotjármű)  fókuszálva.  Mivel  ilyenkor  az  optika  a  robot  haladásával 
párhuzamosan mozog, még nagyobb a markerek elhelyezkedésének jelentősége.

3.5.1 Pozíciómeghatározás
A markerek megfelelő elrendezéséhez először vizsgáljuk meg, milyen módon határozható meg a 

pozíció  a  markerek  ismert  helye  alapján.  Vizsgálatunkkor  feltételezzük,  hogy  a  kamera  egy 
időpontban a területnek csak egy részét látja. Hasonlóan a 3.1 pontban ismertetett módszerhez, itt is 
abból  indulunk  ki,  hogy  minden,  a  kameraképen  látható  marker  szerepet  játszik  a  mérésben. 
Természetesen  ebben az  esetben  sem feltétlenül  szükséges  minden markert  viszonyítási  alapnak 
tekinteni, az inverz elv („Tudom, hogy hol vagyok, de vajon mit mérek?”) azonban itt is azt kívánja 
meg, hogy a kritériumot az összes markerre állapítsuk meg.

A mérés során alkalmazható a fenti trilaterációs mérés (minden markertől távolságot mérünk), 
vagy valamilyen módon a koordináták alapján interpolációt végzünk. Az előbbi esetén a (9), ill. (25) 
kritérium  gyakorlatilag  módosítások  nélkül  alkalmazható,  hozzá  kell  azonban  tenni,  hogy  a 
geometriai torzítás miatt nagy a hibafaktor. Mivel a módszer nem használja ki a külső szenzor adta 
lehetőségeket,  a  gyakorlatban ezt  a  pozíciómeghatározási  módszert  nem célszerű alkalmazni.  Az 
utóbbi azonban új megközelítést igényel.

Induljunk ki abból, hogy a területet egyenletesen, négyzetrácsba helyezett markerekkel fedjük le 
(3-23 ábra).  Ennek  segítségével  meghatározható  az  optikai  rendszer  geometriai  torzítása,  és 
viszonylag kényelmes módon a képen elhelyezkedő objektum megfelelő pontja is. Az ismert valós és 
a  képen  hozzájuk  tartozó  pontpárok  megtalálása  után  minden  pont  x  és  y  koordinátáinak 
eltéréséből képezhető egy kétdimenziós függvény. (Szükség esetén a művelet polárkoordinátákra is 
elvégezhető, ebben az esetben  r  és    változókra írjuk fel az eltérést.) A függvény a kamerakép 
pontjaihoz rendeli hozzá, hogy az eredeti kép létrehozásához milyen mértékű és irányú eltolást kell 
alkalmazni. A ponthalmazból ezután kevéssé módosított bilineáris, biköbös vagy más polinomiális 
interpolációt (esetleg extrapolációt) és approximációt alkalmazva vagy a pontokra valamilyen spline 
(pl. Bezier) felületet illesztve folytonos függvényt kaphatunk, amely a robot fedélzetén elhelyezett 
markerek pozíciójában is értelmezett. Az extrapolációt – amennyiben lehetséges – hasonlóan más 
rendszerekhez itt is el kell kerülni, mivel nagy pontatlanságokat eredményezhet. A kamera képén 
látható legszélső markereken kívül eső területeken nincs más lehetőség,  tehát  a cél,  hogy az ott 
található információkra ritkán legyen szükség.

3-23 ábra  bal oldal: markerháló; jobb oldal: markerháló a kameraképen

A  kérdés  természetesen  bonyolultabb  ennél,  hiszen  a  robot  közvetlen  környezetében  lévő 
markerpontokat  nagyobb  súllyal  kell  gyelembe  venni  az  approximációs  függvény 
meghatározásánál, hogy ezáltal a robot pozíciója pontosabb legyen.
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3.5.2 Optimumkritérium
A  gyakorlatban  a  négyzetrácsos  markerháló  elrendezés  nem  igazán  megfelelő,  mivel  vagy 

nagyon sok markerre  van  szükség  – és  ennek  mind a  költségvonzata,  mind az  egyes  markerek 
azonosíthatósága gondot jelenthet –, vagy ritkán helyezkednek el – ekkor viszont pontatlan lesz az 
approximáció.

Közelítsük  meg  a  kérdést  a  fedélzeti  szenzorrendszerrel  ellátott  robotrendszerek 
optimumkritériumának felállításához hasonlóan.  Az első kérdés,  hogy a  szenzorrendszer  képes-e 
egyáltalán meghatározni  a  jármű pozícióját.  Ahhoz,  hogy becsülni  lehessen a  pozíciót,  általában 
legalább három markerre van szükség,   előzetes kalibráció esetén azonban kevesebb is elegendő 
lehet:

 Ha x a kamera, nincs szükség markerre.
 Ha x-y síkban mozdítható a kamera, 1 markerre van szükség.
 Ha a kamera a síkra merőleges tengelye körül forog, akkor 2 markerre van szükség.
 Ha bármilyen jellegű torzítás található a rendszerben, 3 vagy több markerre van szükség.

A  szenzor  (kamera)  pozícióját  és  orientációja  hat  szabadságfokkal  írható  le,  a  legtöbb 
alkalmazásban azonban két szabadságfoknál többet nem tud kihasználni a szenzorrendszer. Ennek 
alapján  a  kamerát  xc , yc  koordinátákkal  jellemezzük,  hozzátéve,  hogy  ezek  nem  feltétlenül 
ortogonális pozíció koordináták. A továbbiakban két szabadságfokú kameramozgatást feltételezek.

A 3.1.2 pontban leírtakhoz hasonló módon:

 Egy marker érzékelhetősége ( ix , y ) megmondja, hogy egy adott kamerapozícióból a 
marker milyen valószínűséggel látható.

 Hasonló a helyzet az azonosíthatósággal is ( ix , y  ), mivel itt is előfordulhat, hogy a túl 
sok marker azonosíthatatlanná teszi őket.

Alkalmasság
Az alkalmassági tényező felírható (9)-hez hasonlóan. Ebben az esetben is három mérést várunk 

el, és mivel hasonlóképpen értelmezzük az érzékelhetőséget, az alkalmasság kritériuma megegyezik 
(9)-cel:

∀ px , y ∈A⇒∑
i=1

N l

i p≥3 
 

(63)

Az alkalmasság fogalma egyébként megegyezik a 3.1 pontban leírtakkal.

Jóság
A elrendezés  jóságának  vizsgálata  a  pozíciómérés  módszerétől  függ,  így  ezt  a  3.1  pontban 

ismertetett  jóság-meghatározáshoz  képest  meg  kell  változtatni.  Itt  ugyanis  nem a  távolságmérés 
hibája alapján dől el,  hogy milyen az elrendezés jósága. A jóságérték meghatározásában szereplő 
markerszám-büntetési  korrekció  (24) ugyanakkor  felhasználható,  ugyanis  a  markerek  számának 
növelése hasonló problémákat okoz.

Kérdés, hogy mi jelenti  a  mérés hibáját.  A fent ismertetett  interpolációs technika elsődleges 
hibája, hogy a markertől való távolság növekedésével fokozatosan bizonytalanabbá válik a marker 
helyzetéből számított korrekció helyessége.

Ismét  nem  szabad  megfeledkezni  arról,  hogy  most  nem  a  navigációhoz  való 
pozíciómeghatározást tervezzük, hanem azt vizsgáljuk, hogy a robot adott helyén állva milyen lehet 
a hiba eloszlása: „tudom, hol vagyok, de vajon mit mérek?”.
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Az optikai  rendszerek alapján megfelelő közelítésnek  tűnik egy  a  markertől  való távolságtól 
négyzetesen  függő  kétváltozós  gauss  eloszlású  hiba  bevezetése.  A  hiba  alkalmazásunkban  más 
módon  jelentkezik,  mint  a  3.1  pontban  tárgyalt  fedélzeti  navigációs  rendszerrel  rendelkező 
robotrendszereknél. A hibát abban az esetben egy bizonytalanság okozza, ami sok mérés átlagolásával 
csökkenthető, itt azonban az ismert pontok között található „ismeretlen geometriai torzulás” miatt alakul 
ki, ez pedig nem korrigálható sem sokszoros méréssel, sem más számítással.

A  számítás  menete  megegyezik  a  (13)-(25)-ben  ismertetettel,  itt  ezért  csak  a  lényegi 
különbségeket szemléltető elemeket részletezem. Ismert robotpozíció mellett a következő függvény 
határozza meg a lehetséges mérési eredmények valószínűségi eloszlását:

Dix , y= 1 

2 d 2 2
e
x−xm ,i

2  y− ym ,i 
2 

2 d 2 2
 

(64)

Jól látható, hogy a mérés valószínűségi eloszlása nem a 3.1.3 pontban ismertetett körszimmetrikus 
egyváltozós gauss-eloszlás lesz (ott nem ismerjük az irányt),  hanem az egyes mérési  eredmények 
valószínűsége egy kétváltozós gauss-eloszlással közelíthető.

Több marker együttes hatása szintén eltér a fent bemutatottól:

Dg x , y= 1 

∑
i=1

N m

ix R , y R⋅ixR , yR
∑
i=1

N m

Dix , y⋅i x R , y R⋅ix R , yR
 

(65)

Az eredményt behelyettesítve (23)-(25) egyenletekbe megkapjuk a teljes területre vett jóságot.

Q g=
1 

1 ∬
A

m2 x , y 
g2 x , y

dA

 
(66)

3.5.3 Kritérium szerinti optimalizáció
Adott egy optimumkritérium, amely kétdimenziós jellegéből következően némileg eltér a  (25) 

kritériumtól. Az extrémumok keresésére ott a LEN algoritmust alkalmaztam, amely egydimenziósra 
egyszerűsítette  a  sokdimenziós  optimalizációt.  Vizsgáljuk  meg,  hogy  a  LEN  milyen  módon 
alkalmazható erre az esetre.

A  (25) optimumkritériumhoz  hasonlóan  (66) jóság  és  (9)-hez  hasonlóan  (63) alkalmassági 
függvényeknek kell részt venniük az optimalizációban. Ha jól meggyeljük,  az algoritmus (ld. 3.2.3) 
elvében teljesen alkalmas a feladat elvégzésére. Annyi módosításra van szükség, hogy a 3-as lépésben 
a  markerek  nem  csak  a  terület  határoló  szakaszain,  hanem  a  teljes  kétdimenziós  felületen 
elhelyezhetők. Az optimalizáció így nem egy-, hanem kétdimenziós feladat.

3.5.4 Értékelés
A kapott pozícióértékek nagy mértékben függnek a kamera felbontásától, illetve attól, hogy a 

kamera  a  terület  mekkora  részét  látja.  Rosszul  tervezett  látórendszer  esetén a  mérési  pontosság 
nagyon alacsony lehet, így az optimalizáció sem feltétlenül fog kellően jó eredményt szolgáltatni. A 
képfeldolgozás  megfelelő  eszközei  (szubpixeles  eljárások)  lehetővé  teszik,  hogy  a  kamera 
felbontásánál  pontosabb pozícióértékeket  kapjunk,  de  szükség van arra  is,  hogy a  kamera  minél 
inkább  a  robot  körüli  területet  vizsgálja.  Nagyobb  problémát  jelent,  ha  többágensű  rendszert 
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alkalmazunk. Ebben az esetben sokszor nem – vagy csak nehezen – megoldható, hogy a kamera az 
ágenseket kövesse. Ilyenkor még fontosabb lehet a markerek optimális elrendezése.
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4 Programozás különleges környezetekben

Különféle  célfeladatok megoldására számos programozási  lehetőség áll  rendelkezésünkre.  Ez 
vonatkozik  a  programozás  környezetére,  feltételeire  és  a  programozás  nyelvére  is.  A  megfelelő 
hatékonyság  elérésének  érdekében  gondosan  ügyelni  kell  a  rendszer  kiválasztására,  vagy  adott 
esetben kialakítására.

A fejezetben számos, a programozással kapcsolatos lehetőséget ismertetek – ha csupán röviden 
is –, mivel ezek nagy része hatással volt az 5. fejezetben ismertetésre kerülő  Hierarchikus irányítási  
modellre épülő  programozási  és  kommunikációs rendszerre.  A következőkben bemutatok  néhány 
olyan törvényszerűséget és elvet is, melyek a rendszer kialakításánál fontos szerepet játszottak. 

A fejezet főbb témái a következők:

 Programnyelvek
 Párhuzamos feladatfeldolgozás
 Virtuális gépek
 Beavatkozásos hierarchia

4.1 Programnyelvek
A  számos  felmerülő  programozási  feladathoz  a  programozási  nyelvek  széles  köre  áll 

rendelkezésünkre.  Ezek  között  megtalálhatóak  általános  célú  és  célnyelvek  is.  Az  általános  célt 
szolgáló nyelvek – mint pl. C, C++, Perl, Java stb. – a legtöbb feladat megoldására kisebb-nagyobb 
mértékben  alkalmasak.  Hátrányt  jelent  azonban  az,  hogy  adott  esetben  egy  általános 
programnyelven megírt, célspecikus program nagyon bonyolulttá is válhat.

A célnyelvek minden esetben az adott feladathoz, feladatkörhöz készülnek, ezért – gyelembe 
véve a dolgozat témáját – a robotok programozása szempontjából fontosabb nyelvekre nagyobb 
hangsúlyt fektettem. Számos, más feladatok elvégzésére használatos nyelvben találhatóak azonban 
olyan  elemek,  melyek  robotrendszerek  programozása  során  is  alkalmazhatók  lehetnek,  így 
foglalkozom  eltérő  gondolkodást  integráló  programozási  struktúrákkal  is,  mint  például  a 
hardverleírónyelvek.

A  hardverleíró  nyelvek  sajátossága,  hogy  az  általuk  leírt  feladatok  konkurens  folyamatok 
összessége.  Egy  robotprogramozási  nyelv,  amely  nem  csak  egyedi  robotok,  hanem  teljes 
robotrendszerek  működését  képes  leírni,  célszerűen  egy  párhuzamos  programozási  nyelv. 
Célszerűnek  tűnik  olyan  nyelvek  eredményeinek  felhasználása,  melyek  segítségével  kényelmesen 
lehet párhuzamos folyamatokat leírni. A régebbi Abel és LogIC nyelvek után napjainkra két nyelv 
terjedt el igazán, a VHDL és a Verilog [57].

Néhány egyéb nyelv is hatással volt a későbbiekben ismertetésre kerülő új robotprogramozási 
rendszer (Robys) kidolgozásakor, ezek azonban nem a célfeladathoz kapcsolódó elveknek, hanem 
kimondottan a nyelvi elemek struktúráinak köszönhetően vált érdekessé. Ilyen nyelv az  SQL [56], 
amelynek lineáris nyelvi leírása sokszor áttekinthetőbb, mint a nem-alfanumerikus operátorokat nagy 
mennyiségben tartalmazó, strukturáltabb leírás. Természetesen ez csak bizonyos esetekben igaz, és 
ezért a  Robys is elsősorban az operátorokra épülő leírást alkalmazza, bizonyos esetekben azonban 
előnyös lehet a lineáris megfogalmazás. 
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Az elterjedt programozási nyelvek többségükben szöveges fájlban található karakterek megfelelő 
sorozata, ez azonban nem feltétlenül követelmény egy nyelv létrehozásához. Egyre több grakus 
nyelvvel  találkozhatunk,  amelyben a  végrehajtott  parancsok  sorrendjét  és  szerkezetét  vonalak  és 
dobozok  jelzik,  nyelvi  elemek  létrehozásához  azonban  bármilyen  megkülönböztethető  jelekből 
(hang, színek – pl. Piet) képzett halmaz és morfémakészlet alkalmas lehet. A Robys kidolgozásakor a 
hagyományos  szöveges  feldolgozást  választottam  –  saját  tapasztalataim  azt  mutatták,  hogy  a 
fejlesztés így gyorsabb –, emiatt a fejezetben nem térek ki részletesen az egyéb lehetőségekre. 

A  következőkben  először  bemutatom  azon  programnyelveket,  amelyeket  a  nyelv 
megvalósításakor gyelembe vettem, majd röviden írok az objektum-orientált programozásról és a 
robotprogramozási nyelvekről.

Általános célú programnyelvek
Számos  általános  célú  programnyelv  létezik,  mivel  a  programnyelvek  kialakulásakor  sokan 

kezdtek el párhuzamosan ilyen jellegű nyelveket kialakítani. Jogosan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 
minden ilyen nyelv a Fortran és Algol nyelvek leszármazottja [48], utánuk azonban komoly mértékű 
szétválás  történt a  nyelvek „egyedfejlődése” során.  A következőkben csupán azokat  a  nyelveket 
említem, amelyek eredményeit kisebb-nagyobb mértékben felhasználtam a programozási rendszer 
kialakításakor.

C[49]: A nyelv segítségével gyakorlatilag minden feladat megfogalmazható, beleértve a hardver-
közelieket  is.  Hátránya,  hogy  sok  célfeladathoz  indokolatlanul  nagy  és  bonyolult  megoldások 
szükségesek. A legelterjedtebb nyelv, így minden alapvető funkció objektum, ill.  könyvtár szinten 
hozzáférhető. További hátránya – bár ez az előnyére is fordítható –, hogy fejlesztés során gyakran 
„szemantikai” hibákat tartalmazó megvalósítások keletkeznek.

C++[50]: A C nyelv továbbfejlesztett változata objektum-orientált szemlélettel kiegészítve.

Java[51], ill. C#[52]: A két, egymástól függetlenül kialakult nyelv a C++ nyelv továbbfejlesztett 
változata. A nyelv elsődleges célja a platformfüggetlenség, a fejlesztők azonban számos olyan elvi 
„hibát”  is  korrigáltak,  amely  nehézségeket,  illetve  komoly  hibaforrásokat  eredményezett  a  C++ 
nyelv  használatakor  (pl. memóriakezelés).  A  platformfüggetlenséget  integrált  virtuális  gép 
segítségével oldják meg.

Perl[53]: Azon kevés programnyelvek egyike, amely a használat során alakult,  alakul olyanná, 
amilyenre  a  felhasználóknak  szüksége  van  –  és  nem  egy  szakértői  csoport  által  kidolgozott, 
matematikai, számításelméleti szempontból korrektebb megoldások gyűjteménye. A C, awk és sed 
programnyelvek keverékére épült, igen nagy tudású programnyelv, különlegesen hatékony szöveges 
adatok feldolgozásában (így pl.  WEBes alkalmazások kialakításra is kiválóan alkalmas).  Hátránya, 
hogy script  nyelvként  nem lehet  vele  olyan sebességű alkalmazásokat  készíteni,  mint  a  fordított 
nyelvekkel. Ennek ellenére meglepően gyors programozási eszköz. Támogatja az objektum-orientált 
fejlesztést is.

Matlab[55]:  Elsősorban  bonyolult  matematikai  feladatok  megoldásában  és  szimulációs 
környezetek kiépítésében segítő szkript programnyelv. Újabb verziói (5-ös verzió felett) támogatják 
az objektum-orientált fejlesztést is,  a nyelv erőssége azonban elsősorban a matematikai  formulák 
megfogalmazásában  és  a  matematikai  igényeket  (egyenletrendszer  megoldása  stb.)  lefedő  igen 
széleskörű modulkészletében rejlik.

Objektum-orientált programnyelvek 
Számos olyan programnyelv alakult ki, amely az objektum-orientált programozást támogatja. Az 

olyan  nyelveket,  melyek  használata  során  kizárólag  az  objektum-orientált  elvek  alkalmazására 
kényszerülünk,  tisztán  objektum-orientált  nyelveknek,  míg  az  olyanokat,  melyek  tartalmazzák  a 
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strukturális programozás lehetőségeit, hibrid nyelveknek nevezzük. Ez utóbbiak számos esetben már 
korábban meglévő, nem objektum-orientált nyelvek továbbfejlesztett változatai.

Néhány fontos,  tisztán objektum-orientált  nyelv a XEROX által  kidolgozott  Smalltalk (mára 
számos  változata  ismert),  az  Eiffel  vagy  a  Rubby.  A  tisztán  objektum-orientált  rendszerek  is 
rendelkeznek  olyan  hátrányokkal,  amelyek  ahelyett,  hogy  könnyebbé  tennék,  sokszor  inkább 
nehezítik a programozást. A hibrid rendszerekben általában a programozó döntheti el az objektum-
orientált programozás szintjét, ezáltal kényelmes eszközökké válhattak. A legtöbb objektum-orientált 
nyelv emiatt hibrid (C++, Java, Perl stb.).

Ha objektum-orientált nyelvet alkalmazunk, a program felépítésének tükröznie kell az objektum-
orientált szemléletet. Egy objektum-orientált elveket nem támogató programban is lehet objektum-
orientált szemlélettel  tervezni és kivitelezni. Hasonlóképpen, jól áttekinthető, olvasmányos kód is 
készülhet mind objektum-orientált, mind más programnyelvek segítségével.

A tervezésre ma már igen sok kényelmes lehetőség adott. Az 1997-ben Rumbaugh, Booch és 
Jacobson  által  kidolgozott  UML  (Unied  Modeling  Language,  Egyesített  Modellező  Nyelv) 
segítségével könnyedén tervezhetünk programrendszereket.

Robotprogramozási nyelvek
A robotprogramozási  nyelvek választéka – hasonlóan más célnyelvekhez (ld.  feljebb) – igen 

széles  körű.  Ezekre is  jellemző,  hogy segítségükkel  a  konkrét  alkalmazás,  amelyhez kidolgozták, 
könnyedén  vagy  nem  túl  sok  erőfeszítéssel  kiszolgálható,  más  feladat  elvégzésére  azonban 
gyakorlatilag alkalmatlanok lennének. Az egyik fő probléma, hogy jelenleg tudomásom szerint nincs 
olyan programozási nyelv, mely amellett, hogy minden típusú robot programozására alkalmas lenne, 
robotrendszerek  együttes  programozását  is  lehetővé  tenné.  Vannak  kísérletek  általánosabb  célú 
programnyelvek  kidolgozására,  legtöbb  esetben  azonban  ezek  lehetőségei  is  korlátosak.  Az 
általánosabb  célú  robotprogramozási  nyelveket  további  csoportokra  bonthatjuk.  Az  egyik 
csoportosítási szempont lehet a programnyelv szintje. A programnyelvek szintje alapján öt csoportot 
különböztethetünk meg:

feladat-orientált
strukturált programozás

hardver szint
pont-pont irányítás

egyszerű mozgásvezérlés

4-1 ábra  A robotprogramozási nyelvek osztályozása

A  legtöbb  robotnyelv  a  pont-pont  irányítás  vagy  az  egyszerű  mozgásvezérlés  osztályába 
sorolható. Nem ritka a hardver szintű vezérlés sem, bár ez inkább a laboratóriumi környezetekre 
jellemző. A két fölső szintű osztályba igen kevés nyelv tartozik.

Hardver szint: A hardver szintű programozás tulajdonképpen a robot assembly szintű vezérlése. 
Ide tartozik az is, ha a programozó C vagy más általános célú programnyelvvel dolgozik, hiszen a 
következő szinten egy robot pont-pont irányításának már „nyelvi elemként” kell szerepelnie.

Pont-pont  irányítás:  Az  ezen  a  szinten  működő  programnyelvek  segítségével  nagyon egyszerű 
betanítási folyamaton keresztül vagy közvetlen koordináták megadásával juttathatjuk a robotot az új 
állapotba. Ilyen nyelv például az SRCL (Siemens Robot Control Language) [61].

Egyszerű mozgásvezérlés: Ezen a szinten már bonyolultabb mozgásformákat is megadhatunk, nem 
csak  a  kezdő-  és  a  végpontokat,  ugyanakkor  még  mindig  nincs  lehetőség  a  strukturált  (vagy 
objektum-orientált stb.) programozásra. E nyelvek közé tartozik az ARPS/VAL (Advanced Robot 
Programming System / Variable Assembly Language)
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Strukturált  programozás:  A strukturált nyelvek interpretálása és fordítása már nehezebb feladat, 
emiatt  az  iparban  kevés  vállalat  használ  ilyen  nyelveket.  Többnyire  laboratóriumi  feladatokhoz 
alkalmazzák, bár ott sem gyakran. Pl.: MML (Model-Based Mobile Robot Language)[58] vagy MRL 
(Multiagent Robot Language) [59]

Feladatorientált:  Ez  a  programozási  nyelvek  legmagasabb  szintje.  A  szint  feladata  nehezen 
megfogalmazható, ha általános célról beszélünk. A programozás során a feladatot fogalmazzuk meg 
és nem azt, hogy azt hogyan érjük el.

A  későbbiekben  ismertetésre  kerülő  új  robotprogramozási  rendszerben,  a  hierarchikus 
kialakításnak köszönhetően lehetőség van mind az öt szint alkalmazására.

4.2 Párhuzamos feladatfeldolgozás
Egy  feladat  megoldása  több  ágens  közreműködésével  számos  érdekes  kérdést  vet  fel.  A 

konkurens  folyamatokként  működő  párhuzamos  adatfeldolgozás  legfontosabb  szerepe  talán  a 
számítási és feldolgozási teljesítmény növelése, a robotikában azonban ezen túlmutató jelentősége is 
van.  Igen  sok  olyan  alkalmazás  található  mind  ipari,  mind  laboratóriumi  körülmények  között, 
amelyeket  egy  ágens  képtelen  elvégezni.  Egy  nagy  objektumot  esetleg  csak  6-8  robot  képes 
megfelelő  kooperáció  segítségével  felemelni,  egyedül  egy  robot  sem  lenne  képes  rá.  Ilyen 
rendszerekben  tehát  elengedhetetlen  a  konkurens  folyamatok  megfelelő  leírása.  Jelenleg  szinte 
minden esetben egyenként  programozzák a robotokat:  minden robothoz saját  program tartozik, 
mely kezeli – többek között – az ágensek közötti kommunikációt is. Tovább nehezíti a feladatot, ha 
az ágenseket különböző nyelven kell programozni. Egy ilyen tervezési folyamat összességében nem 
lehet kellően hatékony.

Tanenbaum szerint [63]: „Az elosztott rendszer az önálló számítógépek olyan összessége, amely 
kezelői  számára  egyetlen  koherens  rendszernek  tűnik.”  Ennek  a  gondolatnak  egy  heterogén 
multiágensű robotrendszerben is meg kell jelennie.

A párhuzamos programozás azonban igen sok problémát vet fel a közös memóriakezeléstől 
kezdve  a  kommunikáción  át  a  megfelelő  egységek  szinkron,  illetve  párhuzamos  működéséig.  A 
legtöbb  ilyen  problémára  található  többé-kevésbé  alkalmas  megoldás,  nincs  azonban  egyetlen 
robotikai  rendszer  sem,  amely  magába integrálja  őket.  A következőkben e  problémákra  keresek 
megoldást.

Osztott memóriakezelés
Minden  párhuzamos  rendszernél  szükség  van  olyan  memóriaterületekre,  amelyeket  több  – 

esetleg minden – ágens használhat  írásra és olvasásra is.  Ha jól  van megfogalmazva a feladat és 
annak megoldása, akkor természetesen minimálisra csökkenthető a szükséges közös memóriaterület 
mérete.   Különösen igaz  ez  a  multiágensű robotikára,  ahol  az  ágensek  közötti  zikai  kapcsolat 
többnyire igen laza (ez sokszor további problémákhoz is vezet). E tény azonban nem teszi lehetővé, 
hogy ne foglalkozzunk a konkurens írás és olvasás problémáival.

Cormen csapata részletesen foglalkozik könyvében  [39] a véletlen hozzáférésű gépek (PRAM, 
Parallel  Random  Access  Machine)  osztályozásával  konkurens  írás  és  olvasás  tekintetében.  A 
lehetséges megoldások (és a későbbiekben ismertetésre kerülő programozási nyelv) illusztrálására 
felvázoltam a könyvben található egyik algoritmust megvalósító programot.

A program egy tömbben megkeresi a legkisebb értéket. Az algoritmus azt mutatja be, hogy lehet 
a fent bemutatott CRCW (egyidejű olvasás, egyidejű írás) módszert alkalmazni. Az algoritmus azt is 
kihasználja,  hogy  egyidejűleg  több  processzor  is  írhat  ugyanarra  a  területre,  ebben  az  esetben 
azonban  mindenképpen  ugyanazt  az  értéket  írják.  Az  algoritmus  megvalósításához  n2  számú 
processzor szükséges, ahol  n  a tömb hossza. Az algoritmus a később ismertetésre kerülő  Robys 
rendszer programozási nyelvének segítségével:
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task searchmin
{

if (_aid < arr.length) m[_aid]:=1;
if (_aid < arr.length**2 && arr[_aid/arr.length] >

arr[_aid%  arr.length]) 
m[_aid/arr.length]:=0;

if (_aid < arr.length && m[_aid]) min:=arr[_aid];
}

A rutinban  arr[ ] a  tömb,  az  _aid az  adott  processzor  azonosítója  (ld.  5.  fejezet),  m[ ] egy 
ideiglenesen foglalt tömb, amelyben azt tároljuk, hogy  arr[ ] adott eleme a legkisebb-e a tömbben 
(lehet több legkisebb elem is, amennyiben ekvivalensek). A feladat tulajdonképpen processzoronként 
három  utasítás,  függetlenül a  tömb  méretétől.  Az  első  sorban  minden  processzor  független 
memóriaterületet ír, a második sorban írhatják ugyan ugyanazt, ugyanakkor mindig 0-t írnak, míg a 
harmadik sorban a min értékét is írhatják többen, de ugyanazt az értéket írják. Itt meg kell jegyezni, 
hogy  a  gyakorlatban  e  konkrét  algoritmussal  valójában  nem  nyerhetünk,  hiszen  az  n2  
memóriaíráshoz  szükséges   kommunikációnak  köszönhetően  On2  lesz  a  futás  ideje.  Ez 
meglehetősen rossz eredmény egy ilyen feladathoz, viszont jól szemlélteti az elveket.

Mobilis robotrendszerek
A  mobilis  robotrendszerek  többnyire  nem  igénylik  sem az  egyidejű  írást,  sem  az  egyidejű 

olvasást. Ennek oka, hogy legtöbb esetben – éppen a mobilitás következtében – már a memóriához 
történő hozzáférés sem párhuzamos, hanem egy másik eszközben történő 0memória kezelését kell 
kommunikációs  üzeneteken  keresztül  megvalósítani.  Ennek  megfelelően  a  későbbiekben 
ismertetésre  kerülő  Robys rendszer  is  EREW  (kizárólagos  olvasás,  kizárólagos  írás)  PRAM 
megvalósítást alkalmaz.

Különböző tudású résztvevők
A  párhuzamos  rendszerek  többnyire  feltételezik,  hogy  a  rendszerbe  integrált  processzorok 

„kompatibilisek”,  átméretezhetőek  [63],  így  a  feladat  tetszőlegesen  kiosztható.  Egy  heterogén 
robotrendszerben ez nem csak amiatt nem valósul meg, mert vannak köztük nagyobb és kisebb 
teljesítményűek, hanem mert a mechanikai kialakítás is rendkívül sok különböző variációt mutathat. 
Egy  heterogén  robotrendszerben  akár  az  is  előfordulhat,  hogy  az  egyik  robot  a  nálánál 
nagyságrendekkel kisebb társát mozgatja. Ez különösen akkor lehet fontos, ha egy mikrorobotikai 
mobil  platformot  egy  hagyományos  robot  (esetleg  egy  nagyobb méretű  mikrorobot)  mozgat  az 
akció  helyszínére.  Jó  példa  erre  a  japán  MITI  által  kidolgozott  csőrendszer-karbantartó 
robotrendszer, ahol egy pár milliméteres anyahajó mozgatja a kisebb méretű takarító és felderítő 
robotokat, és ha az adott helyen probléma van, elengedi őket, majd azok elvégzik feladatukat [29].

A  különböző  tudással  rendelkező  résztvevők  feladatait  többnyire  a  programozónak  kell 
kiosztani. Jelenleg nincs olyan – általam ismert – eljárás, mely teljesen automatikusan tudná kiosztani 
a  feladatot,  és  feltételezhető,  hogy  a  közeljövőben  nem is  lesz  a  lehetséges  feladatok  végtelen 
variációs jellegének köszönhetően. E feladatra adandó használható megoldás nagy valószínűséggel 
egy  –  az  emberi  agyhoz  hasonló  jellegű  –  asszociációs  mesterséges  intelligencia  létrehozást 
feltételezi.  Természetesen,  ha  csökkentjük,  korlátozzuk  a  megoldandó  feladatokat,  részleges 
megoldásokat  adhatunk; a dolgozat  célja ugyanakkor egy egységes rendszer kidolgozása,  és nem 
konkrét robotikai feladatok megoldásának megtalálása. 

Párhuzamos programozás meglévő rendszereken
Párhuzamos  programvégrehajtásra  nem  csak  a  teljesítmény  növelésének  érdekében  lehet 

szükség, hanem független vagy majdnem független feladatok egyidejű végrehajtásához is. Egy asztali 
számítógépen  vagy  kiszolgálón  szinte  sohasem  fordul  elő  olyan,  hogy  csak  egy  folyamatot 
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szeretnénk egyidejűleg futtatni, hiszen több felhasználó is dolgozhat egyszerre egy gépen, valamint 
egy  felhasználónak  is  futhat  egyidejűleg  több programja  (ezen  felül  egy  program is  állhat  több 
folyamatból, esetleg szálból). Ez a fajta párhuzamosítás nem csak abban az esetben oldható meg, ha 
minden folyamatot külön feldolgozó egység futtat, hanem akkor is, ha egy feldolgozó egység van, ez 
azonban  időosztásos  feldolgozás,  ütemezés  segítségével  hajtja  végre  a  folyamatok  utasításait.  A 
dolgozatban ezzel nem foglalkozom részletesebben, mivel a gyakorlatban igen ritkán van szükség 
arra, hogy egy ágens egyszerre több folyamatot futtasson; a cél elsősorban több ágens konkurens 
működésének leírása.

A  párhuzamos  programok  talán  legkritikusabb  kérdése  a  kommunikáció.  Egy  korszerű 
operációs  rendszerben  a  feladatok  folyamatokra,  illetve  szálakra  oszlanak,  és  az  ezek  közti 
kommunikációra  kiforrott  megoldások léteznek,  amelyeket  én is  felhasználtam (6.4  Hierarchikus 
Kommunikációs  rendszer).  Egy folyamat tulajdonképpen egy gépen futó program egy példánya. 
Jelentése  az  operációs  rendszerek  terminológiájában  használatos  taszkhoz  kapcsolható.  A  szál 
inkább  egy  „fél-folyamatnak”  tekinthető,  amely  szintén  saját  veremmel  rendelkezik  adott 
kódrészletet  futtatva.  A  valódi  folyamatokkal  ellentétben  azonban  a  szálak  megosztják  a 
memóriájukat, a fájlleírókat stb. [64]

A  mobil  ágensek  közötti  kommunikáció  leginkább  a  folyamatok  közötti  kommunikációra 
emlékeztet, ezért a legfontosabb kommunikációs elemeket röviden összefoglalom.

Kommunikáció, szinkronizáció
A folyamatok  és  szálak  közötti  kommunikációs  és  szinkronizációs  lehetőségek  összefoglaló 

neve: Folyamatok Közti Kommunikáció (IPC, Interprocess Communication).  A következőkben a 
legfontosabb IPC lehetőségeket mutatom be, amelyek részben részei a későbbiekben ismertetésre 
kerülő Robys robotprogramozási rendszer kommunikációs rendszerének, a HIAC-nak is.

Az  IPC  a  programozói  adatkapcsolati  felületek  egy  lehetséges  készlete,  amely  lehetőséget 
biztosít  a  programozók  számára,  hogy  független  program-folyamatokat  hozzanak  létre  és 
kezeljenek, amelyek konkurens módon futnak az operációs rendszer felett. Minden IPC-módszernek 
vannak előnyei és korlátai, így az sem ritka, hogy egy program az összes IPC-módszert együttesen 
alkalmazza. Az IPC a következő lehetőségeket tartalmazza:

 mutex:  A  mutex  egy  szinkronizációs  eszköz.  Tulajdonképpen  nem más,  mint  egy  „zár”, 
amelyet egyszerre egy folyamat vagy szál zárhat le, míg a többi folyamat várakozik.

 csővezetékek  (pipeline)  és  névvel  ellátott  csővezetékek  (named  pipeline):  A 
számítógépes  programozásban  és  különösen  POSIX  operációs  rendszerek  esetében  a 
csővezetékek egy program-folyamat egy másiknak történő információátadásának eszköze. A 
csővezetékek  névvel  is  elláthatóak  („fájl”  jelleggel),  így  függetlenül  indított  folyamatok  is 
kommunikálhatnak csővezetékeken keresztül

 üzenetsorok (message queue): Az üzenetsor egy olyan módszer, amelynek segítségével a 
folyamatok adatokat  cserélhetnek vagy adhatnak át  egymásnak,  az  üzenetek rendszer által 
felügyelt sorainak felületét használva.

 szemaforok  (semaphore):  A  szemaforok  olyan  tevékenységek  koordinálására  és 
szinkronizálására  használhatók,  melyben  több  folyamat  versenyez  ugyanazon  operációs 
rendszeri erőforrásokért.

 osztott memória (shared memory):  Az osztott memória egy olyan módszer a program-
folyamatok közötti adatcserére, melyben az adatokat sokkal gyorsabban lehet átadni, mint az 
operációs rendszer írási és olvasási szolgáltatásai által.

 szoftvercsatornák  (socket):  A  szoftvercsatorna  egy  hálózaton  keresztül  kapcsolódó 
folyamatok közötti kommunikációs lehetőség.
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4.3 Virtuális gépek
Régóta problémát jelent, hogy a különféle processzorok és mikrokontrollerek más-más nyelvet 

értenek meg, így ha olyan programot szeretnénk készíteni, amely több különböző számítógépen is 
használható, a különféle processzorokra egyesével el kell készíteni a szoftver egy-egy változatát. A 
processzorok gépi nyelvére sem ajánlások sem szabványok nem készültek (mára kialakult egy-két 
„szabványszerű”,  általánosabban  elterjedt  processzormag,  pl.  arm  core  [70],  hivatalos  szabvány 
azonban  nincs).  Igaz,  ez  több  szempontból  is  érthető.  Egyes  feladatokhoz  más  architektúra 
kidolgozása  kívánatos,  mint  másokhoz,  s  ez  komoly  mértékben meghatározhatja  az  eszköz  gépi 
nyelvét is. Többnyire azonban általános célú mikroeszközöket alkalmazunk – ahol előre nem lehet 
tudni a célfeladatokat. Az ilyen eszközöknél már elsősorban piaci és hatalmi harc, ill. sokszor egyes 
struktúrákban való „hit-szerű” (esetleg alaptalan) meggyőződés határozza meg a mikrogépek belső 
szerkezetét.

A mikroprocesszorok és mikrokontrollerek közötti  különbségek áthidalására sok rendszerben 
szimulált  gépi  magokat,  virtuális  gépeket  alkalmaznak.  Ennek  a  lehetőségnek  számos  előnye  és 
hátránya  is  ismert.  Fő  előnye  a  platformfüggetlenség,  vagyis  nem kell  minden  eszközre  külön 
programot készítenünk, míg a hátrányai közé elsősorban a teljesítményveszteség tartozik – beleértve 
a  sebességet  és  egyéb  teljesítmény-összetevőket.  A  számítástechnika  fejlődésével  a 
teljesítményproblémák  egyre  kevésbé  jelentenek  gondot,  így  egyre  inkább  az  előnyök  kerülnek 
előtérbe.

Természetesen a virtuális gépek (VM, Virtual Machine) „piacán” több konkurens szabvány is 
megtalálható,  ugyanakkor  sokkal  kevesebb,  mint  a  vezérlőkén.  A  következőkben  három  ilyen 
virtuális gépet ismertetek. 

A  három közül  a  legrégebbi  a  JVM (Java  Virtual  Machine) [65].  Ezt  a  Java  programozási 
nyelvhez  fejlesztette  ki  a  SUN,  Inc.  vezetésével  egy  konzorcium.  A  VM  megalkotásánál  arra 
törekedtek,  hogy a  korszerű számítógépeken kellő  hatékonysággal  működjön,  másrészt lehetőség 
szerint  implementálása  is  viszonylag  egyszerű  legyen.  Ez  nem  sikerült  teljes  mértékben,  így 
többnyire komoly teljesítményre van szükség a megfelelő hatékonyság elérésének érdekében. A JVM 
továbbfejlesztetve alkalmas lett ugyan kisebb eszközökön történő implementálásra is, ugyanakkor 
köszönhetően a korai fejlesztésének több szempontból is nehezen használható.

A  Microsoft  válaszul  kidolgozta  a  .NET  framework rendszerét [66], amellyel  a  JVM-nek 
kívántak konkurenciát  állítani.  A tizenéves különbség lehetővé tette,  hogy modernebb, fejlettebb 
rendszert alakítsanak ki. További előnye a .NET-nek, hogy nincs teljes mértékben egy programozási 
nyelvhez  kötve,  bár  leghatékonyabban  a  C++  nyelvre  épülő  C#  (C  sharp,  Cisz)  nyelven 
programozhatjuk.  Hátránya  azonban – a  cég  politikájának  köszönhetően –,  hogy  jelenleg  a  cég 
operációs rendszerein kívül nem megfelelő a támogatottság, s ennek kapcsán az elterjedtség sem 
(biztatóak a nyílt forráskódú fejlesztések).

A harmadik virtuális gép a Parrot [69], amely valójában nem konkurenciája az előző kettőnek. A 
Parrot elsősorban a Perl programozási nyelv környezete. Azért emelem ki, mert a nyelv, hasonlóan a 
virtuális géphez – szemben sok más rendszerrel, amelyet szakértők konzorciuma dolgozott ki – a 
felhasználók  és  programozók  által  folyamatosan  fejlődik,  így  nagyon  sok  feladatra  jobban 
használható, mint más nyelvek vagy virtuális gépek. A Parrot a Perl 6 [54] változathoz készült, illetve 
készül  ma  is.  Jelenleg  még  csak  Perl  5  van  használatban,  a  virtuális  gép  azonban  gyakorlatilag 
elkészült, és az előző két megvalósításnál magasabb szinten kidolgozott.

Java VM [65]
A  JVM  specikációja  részletesen  taglalja,  hogy  kell  megvalósítani  a  szabványos  Java 

könyvtárakat, illetve megadja a fordítás pontos menetét. Ugyanannak a Java forrásprogramnak tehát 
bárhol, bármilyen fordítóval lefordítva bájtról-bájtra ugyanazt a kódot kell adnia (ez egy viszonylag 
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felesleges megkötés, és sokan nem tartják be), s ennek végrehajtásakor ugyanazt az eredményt kell 
kapnunk minden környezetben (ezt mindenképpen be kell  tartani).  Természetesen a megjelenítés 
függhet az adott környezettől, hiszen a különféle ablakozó rendszereknek illik igazodniuk a rendszer 
egységes kinézetéhez.

Ha egy adott architektúra nem teljesíti a JVM által előírt minimális követelményeket (32-bites 
egész, lebegőpontos műveletek, 32-bites címek stb.), a kódot csak komoly teljesítményveszteséggel 
lehet  értelmezni.  Paradox  módon  a  nagyobb  teljesítményű  processzorok  (64-bites  cím  stb.) 
teljesítményvesztesége  is  nagyobb,  mint  azoké,  amelyek  a  JVM  követelményeinek  pontosan 
megfelelnek.

A JVM 8, 16, 32 és 64 bites egészekkel, egyszeres és dupla-pontosságú lebegőpontos számokkal, 
Unicode  szabvány  szerinti  karakterekkel,  valamint  32  bites  memóriacímekkel  dolgozik.  A 
számításokhoz regiszterek helyett vermet használ, a veremben és a memóriában a konstansokat és 
változókat 32 bites egységekben (szavakban) tárolja. Párhuzamos, többprocesszoros környezetben 
az  egyes  objektumok  szinkronizált  eléréséhez  monitor-szerű  mechanizmust  alkalmaz.  Beépített 
lehetőségei  vannak  hiba-  és  kivételkezelésre,  a  programfejlesztés  támogatására,  például 
nyomkövetésre és hibakeresésre.

A JVM egyik fontos követelménye, hogy az egyes gépi utasításokat mindig a megfelelő típusú 
gépi  operandusokkal  kell  használni.  Tilos  például  betenni  a  verembe két  32  bites  értéket,  majd 
64 bitesként felhasználni őket. A JVM hibásnak tekinthet minden olyan JVM kódot, mely nem tartja 
be ezt az elvet.

Tipikus JVM megvalósítások a memória nagy részét egyetlen ún. „garbage collected heap”-ként 
kezelik  (a  továbbiakban  nem  használt  memória  felszabadítása  egy  algoritmus  alapján  történik), 
ebben tárolják az egyes objektumokat, innen foglalják le a szükséges memóriaterületeket.

A  JVM a  következő  végrehajtandó  utasítás  címét  a  PC regiszterben,  az  adott  metódushoz 
tartozó változók kezdőcímét a vars regiszterben, a műveleti verem címét az optop regiszterben, míg a 
végrehajtási környezet kezdőcímét a frame regiszterben tárolja. A változókra a vars regiszterben tárolt 
címhez viszonyított eltolással hivatkozhatunk. Az optop regiszter meghatározza az utoljára elvégzett 
művelet  eredményét,  illetve  a  következő  művelet  bemeneteit  is  innen  veszi  a  virtuális  gép.   A 
környezeti  változókban  speciális  információkat  tárolhatunk,  mint  pl.  szimbólumtáblák, 
hibakezeléshez szükséges adatok, nyomkövetéshez szükséges táblázatok stb.

A JVM utasításkészletében a  következő lehetőségeink vannak:  állandók,  változók értékeinek 
elhelyezése  a  veremben,  tömbkezelés,  veremkezelő  műveletek,  aritmetikai,  ill.  logikai  utasítások, 
konverziós műveletek, ugró utasítások, objektumok kezelése, kivételkezelés stb.

.NET Framework (Common Language Runtime) [66]
A .NET Framework futásidejű környezete a CLR (Common Language Runtime), mely a Java-

hoz tartozó JVM megfelelője.  A CLR hajtja végre a  kódot számos egyéb szolgáltatást nyújtva a 
programok számára.  A  CLR hasonlít  a  JVM-hez,  néhány  komolyabb  különbséggel.  A  program 
futásakor a JVM a Java Bájt Kódot utasításonként értelmezi, míg a CLR a metódusok első futásakor 
a kódot lefordítja a futtató gép natív (természetes) kódjára, majd ezután futtatja. Az első futáskor a 
fordítás előtt a CLR néhány ellenőrzést is végrehajt  (típusellenőrzés,  értékhatárok, inicializálatlan 
változók, veszélyes kódok stb.).

A CLR a .NET Framework alapja. A kód futtatása mellett számos hasznos szolgáltatást is végez, 
mint pl. memóriakezelés, szálkezelés, biztonság-menedzsment, kódellenőrzés, fordítás stb. A CLR-re 
fordított  kód  lehetőséget  biztosít  továbbá  több  nyelv  együttes  használatára  (beleértve  az 
eseménykezelést), verziókezelésre, magas szintű biztonságra, telepítésre és hibakeresésre.

A fordítás során a fordító a forráskódot – legyen az bármilyen programnyelv – először egy 
köztes assembly- szerű nyelvre (IL, vagy MSIL – Intermediate Language [67]) fordítja – ez felel meg 
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a  JVM bájtkódjának –,  majd  az  IL kódot  egy  JIT 
(Just-In-Time)  fordító  fordítja  a  gép  természetes 
nyelvére (ld. 4-2 ábra).

A  megfelelő  átjárhatóság,  kompatibilitás  és 
biztonság elérésének érdekében a CLR ajánlásaiban 
több  olyan  rész  is  található,  melyek  már  az 
objektumok  tervezése,  megvalósítása  során 
érdekesek. A CTS (Common Type System) részletes 
leírást ad arról,  miként kell  az egyes objektumokat 
megtervezni, metódusaikat elnevezni, milyen módon 
kell azoknak működni stb.

A  .NET  programok  ún.  „assembly”-kből 
tevődnek  össze.  Egy  assembly  egy  verziószámmal 
ellátott  lefordított  kód-  és  metaadat-gyűjtemény, 
mely területi és nyelvi beállításokat és egyéb környezeti tulajdonságokat is tartalmaz.

A  JIT  futásidejű  fordítónak  bizonyos  megkötései  vannak  a  memória-  és  processzorteljesít
ményre.  A  Microsoft  két  JIT-fordítót  rögzített:  egy  normál  fordítót,  amely  nagyobb  gépeken 
optimális, illetve egy egyszerűsítettet („EconoJIT”), amelyet kisebb eszközöknél célszerű alkalmazni 
[66].  Az  EconoJIT  kevésbé  optimalizálja  a  kódot,  ugyanakkor  egyszerűbb  a  megvalósítása,  és 
kevesebb memória- és processzorigénye van. Egy harmadik JIT is kidolgozásra került („OptJIT”), 
ennek működése azonban kis mértékben eltér, az IL kód ugyanis bővebb készletből válogathat.

A  CLR  a  JVM-nél  bővebb  adattípuskészlettel  –  ún.  primitívekkel  –  rendelkezik.  A  CLI 
(Common  Language  Infrastructure)  primitívjei  között  objektumtípusok,  8,  16,  32,  ill.  64  bites 
előjeles  és  előjel  nélküli  egészek,  32,  64,  ill.  IEEE-754  típusú  lebegőpontos  számok,  unicode 
karakterek,  típusos  referenciák,  a  mutatók  számos  típusa  stb.  található.  A  CLI  utasításkészlete 
hasonló a JVM utasításkészletéhez, bár a speciális saját típusok kezelésre jóval többfajta utasítást 
alkalmaz.

Parrot [69]
A  Parrot  egy  jelenleg  fejlesztés  alatt  álló  virtuális  gép.  Különlegessége,  hogy  kimondottan 

interpretált  (ún.  szkript-)  nyelvek  futtatására  alakítják  ki.  A  Perl  programnyelv  következő 
generációjához  fejlesztett  virtuális  gépet  úgy  alakítják  ki,  hogy  tetszőleges  más  nyelvre  is 
alkalmazható legyen  (pl.  Python,  Ruby  stb.).  (A nyelv  különlegessége,  hogy nem előre  rögzített 
szabvány, hanem a Perl nyelven programozók fejlesztik folyamatosan.) A jelenleg használt fontosabb 
interpretált nyelvek ma is több részletben kerülnek végrehajtásra (a forráskód először egy belső bájt-
/tokenkódra fordítódik, majd az interpreter azt hajtja végre, ezáltal igencsak megnövelve a nyelv 
teljesítményét), így érthető, hogy egy interpretált nyelvnek saját virtuális gép nyelve legyen. A Perl 6 
fejlesztői úgy gondolták, hogy teljes mértékben szét kell választani a fordító és a végrehajtó egységet 
[Perl6].

A Parrot felépítésében más gondolatot követ, mint akár a JVM, akár a CLR. Míg ez utóbbiakban 
rögzítve van minden típusnak a mérete (és ezáltal határértékei), itt ez rendszerfüggő lehet. A négy 
alap adattípus az INTVAL (egész), amelynek mérete minimum akkora, hogy egy mutató elférjen 
benne;  a  FLOATVAL  (lebegőpontos),  amely  rendszerfüggő  és  nincs  rá  megkötés;  a  STRING 
(szöveg),  egy absztrakt  kódolásfüggetlen karaktersorozat  – ez egyébként a Perl és a Parrot nagy 
erőssége; ill. a PMC (Parrot Magic Cookies), amely speciális különleges célokat elégíthet ki. A PMC 
az  egyik  elsődleges  kulcsa  annak,  hogy  egymástól  teljesen  eltérő  nyelveket  is  a  Parrot  kódjára 
lehessen  fordítani.  A  PMC-k  lehetnek  tömbök,  hasító  tömbök,  iterátorok,  C  nyelvi  struktúrák, 
szubrutinok stb.
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4-2 ábra  A CLR futtatási modellje [68]



A Parrot a regiszterek szempontjából is eltér társaitól. Érdekes módon a Perl 5 virtuális gépe 
még  műveleti  verem  alapú  manipulációkra  épült,  a  Parrot  viszont  már  a  regiszter  alapú 
műveletvégzést választotta. A verem alapú műveletek nagy előnye az egyszerű megvalósíthatóság, ez 
azonban a sebesség rovására megy.  Egy egyszerűbb művelet  is több utasításból áll,  ezen felül  a 
veremkezelés memóriaművelet, ahol túlcsordulásokra, memóriafoglalásokra kell számítani. További 
segítség, hogy sokkal nagyobb irodalma van a regiszter alapú műveletek optimalizációjának, sokkal 
több kutatás áll mögötte, mivel a valódi processzorok többsége is így működik. A Parrot fejlesztői 
tehát  CISC architektúrát  választottak.  A  Parrot  minden adattípushoz  32  regiszterrel  rendelkezik 
(I0..I31, N0..N31, S0..S31, P0..P31,)

A Parrot készítői nem elégedtek meg egy „egyszerű” CISC architektúrával. Az utasításkészlet 
olyan  mértékű,  hogy  talán  célszerű  lenne  VCISC  (Very  Complex  Instruction  Set  Computer) 
architektúrának nevezni.  Az utasítások között a hagyományosakon (aritmetikai/logikai műveletek, 
ugrások stb.) túl szerepelnek I/O, szövegmanipulációs, magas szintű matematikai, reguláris kifejezés 
kezelő stb.  utasítások is.  Egy magas szintű  nyelv  egy  utasítása  gyakorlatilag  a  Parrot-ban is  egy 
utasítás lehet – természetesen ez az alapvető parancsokra vonatkozik.

4.4 Beavatkozásos hierarchia
Számos  ember-gép  felület  biztosítja  az  ember  és  a  rendszer  magas  szintjei  közötti 

kommunikációt, a rendszer alacsonyabb szintjeibe történő emberi beavatkozást azonban nem teszi 
lehetővé. Egy félig önálló robotikai rendszer esetében ez a tulajdonság is kívánatos lehet, hiszen egy 
robotikai  rendszer  óhatatlanul  szembekerül  olyan  helyzetekkel,  amelyekben  nem  képes  a  hiba 
kijavítására vagy eredeti céljának megvalósítására. Ha a rendszer összes szintjén lehetőség van emberi 
beavatkozásra, akkor a kezelő személy – esetleg egy magasabb intelligenciával rendelkező vezérlő 
egység  –  kapcsolatba  léphet  a  folyamattal,  és  korrigálhatja  a  problémát  okozó  helyzeteket.  A 
beavatkozás  történhet  egy  ágens  kérésére,  de  az  is  lehetséges,  hogy  a  kezelő  személy  észleli  a 
problémát. Ez lehetővé teszi, hogy a kezelő kijavítsa a hibát, majd engedélyt adjon arra, hogy az 
ágens az eredeti feladatot ismét önállóan folytassa. Julie A. Adams egy ilyen rendszert ismertet [45]. 
Célja  az  volt,  hogy egy  olyan megbízhatóbb rendszert  hozzanak  létre,  amely  a  közvetlen zikai 
beavatkozás  helyett  egy  ember-gép  felület  segítségével  legyen  képes  megoldani  a  felmerülő 
problémákat. Erre azért van szükség, hogy a kezelő korrigálni tudjon olyan helyzeteket, amelyekben 
egy teljesen önálló rendszer instabillá válna, és esetleg nem tudná végrehajtani az előírt feladatot.

A hierarchiaszintek leírása [45]

Feladatszint
Számos olyan feladat létezik, amely robotikai rendszer használatát indokolja. Az egyik módszer 

szerint az elvégzendő feladatot részekre kell  osztani,  és minden ágenst az adott részfeladatok és 
műveletek  elvégzésére  kell  programozni.  Sajnos  ez  a  megközelítés  nyilvánvalóan  korlátozza  a 
rendszer  által  végrehajtható  feladatok  számát,  másrészt  ily  módon  nem  hozható  létre  általános 
rendszer.  Annak  érdekében,  hogy  a  robotrendszer  képes  legyen  végrehajtani  a  legkülönfélébb 
feladatokat,  a  kezelőnek  vagy  egy  feladattervező  algoritmusnak  kell  kijelölnie  azokat.  Mivel  a 
rendszer csak akkor fogja végrehajtani a feladatot, miután ez a lépés megtörtént, a feladatszint a 
beavatkozásos hierarchiában legfelül helyezkedik el. 

A feladatszinten a kezelő meghatározhatja egy kijelölt feladat végrehajtásához szükséges, egy 
ágens  vagy  ágenscsoport  által  elvégzendő  műveleteket.  Ezek  a  műveletek  –  többek  között  –  a 
következők lehetnek:  a környezet felderítése a modell  felépítéséhez; kijelölt  útvonal követése egy 
célpontig; egy másik ágensre bízott feladat végrehajtásának meggyelése; meghatározott alakzatban 
történő mozgás; tárgyak (pl. raklap) szállítása; navigáció különféle tárgyak egyik helyről a másikra 
történő eljuttatásakor stb.
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Szabályozási szint
Egy ember-gép felület  és egy robotikai  rendszer közötti  kommunikációhoz minimális számú 

beavatkozási  forma szükséges.  Ha  a  kezelő látja,  hogy  egy  ágenst  egy  másik  ágenssel  vagy  egy 
akadállyal való összeütközés fenyeget, meg kell tudnia akadályozni a balesetet. Ha egy ágensnek be 
kell  fejeznie feladatát,  mielőtt egy másik belekezd a sajátjába,  lehetséges,  hogy a  második ágenst 
várakozásra kell  utasítani, amíg az első ágens végre nem hajtotta a számára kijelölt teendőket.  A 
kezelő  egy  meggyelőrendszer  segítségével  követheti  az  ágensek  mozgását.  Ez  tartalmazhat 
kameraképet,  szenzoradatokat  vagy  helyzetinformációkat  megjelenítő  kijelzőket  stb.  Rendkívül 
fontos,  hogy  meggyelés  céljából  a  felületen  keresztül  a  kezelő  hozzájusson  az  ilyen  jellegű 
információkhoz.  Egy robotrendszerben az ágens folyamata indulás előtt különféle információkat 
kérhet le a kezelőtől, tehát a felületnek alkalmasnak kell lennie ezen információk továbbítására. A 
szabályozási szint ezeket a beavatkozási lehetőségeket foglalja magába. Ezen a szinten a műveleteket 
három csoportra  osztottuk,  ezek:  a vezérlési,  a  lekérdezési  és az előírási  műveletek,  amelyeket a 
következőkben ismertetek.

Vezérlési műveletek
A MASC (Multiple Agent Supervisory Control System, [45]) lehetővé teszi, hogy a kezelő egy 

küszöbön álló  ütközés esetén vezérlőgombok segítségével  vészleállító parancsot  adjon ki,  és  így 
megakadályozza a baleset bekövetkezését. Ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor a kezelő távolról 
adhat helyváltoztatási parancsot az ágensnek – akár az útvonal-tervező folyamat alternatívájaként, 
akár az ágensnek való segítségnyújtás céljából. A kezelő segítségére akkor van szükség, amikor az 
ágens döntésképtelen. Egy ilyen – egyébként kilátástalan – helyzetben a kezelő a felület segítségével 
olyan  helyre  irányíthatja  az  ágenst,  ahol  az  önállóan  tudja  folytatni  feladatát.  Összefoglalva,  a 
vezérlési műveletek segítségével a kezelő irányítani tudja az ágens mozgását annak érdekében, hogy 
megakadályozzon egy nem kívánt eseményt, vagy segítse a folyamatot.

Lekérdezési műveletek
A robotrendszerek különféle adatokat tárolnak, amelyek a feladatok végrehajtásának különböző 

szakaszaiban hasznosak lehetnek a kezelő számára. Ugyanakkor el kell kerülni, hogy a kezelőt túl 
sok információval  árasszuk el  [46].  A lekérdezési  műveletek lehetővé teszik,  hogy a  kezelő csak 
akkor  kapjon  információt  az  ágensek  által  érzékelt  és  feldolgozott  adatokról,  ha  ez  egy  hiba 
felderítéséhez  és/vagy  a  rendszer  meggyeléséhez  szükséges.  Amikor  a  kezelőnek  már  nincs 
szüksége az információkra, utasíthatja az ágenst az adatküldés leállítására.

Amennyiben a kezelő úgy ítéli meg, hogy egy folyamat helytelen döntést hozott, újabb adatokat 
kérhet,  hogy ezek felhasználásával felderítse a problémát. A kért információk – többek között – 
lehetnek képek, az ultrahangos érzékelő által rögzített adatok, vagy a járművek helyzetére vonatkozó 
értékek. Ezeket a kezelő értékeli, és a folyamat működésének okaira vonatkozó következtetéseket 
von le belőlük.

Előírási műveletek
Számos folyamatnak van szüksége a kezelőtől érkező adatra, mielőtt megkezdi működését. Ilyen 

lehet például egy útvonal-tervezési folyamat, amelyhez a kezelőnek meg kell adnia az útvonal kezdő-, 
közbenső és végpontjait. A folyamat az információt felhasználva visszaadja a kezelőnek az útvonalat, 
amelyet ő ellenőriz, esetleg módosít, majd jóváhagy. Az előírási műveletek lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a kezelő egy folyamat végrehajtásához szükséges adatokat interaktív módon adjon meg.

Feldolgozási szint
Vannak esetek, amikor a folyamat félreérthető információk miatt nem képes jó döntést hozni, 

ezért szüksége van a kezelő segítségére. Olyan helyzetek is előfordulnak, amikor a folyamat az általa 
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ismert adatok fényében megfelelő döntést hoz, amely azonban globális szemszögből mégis helytelen, 
ezért szükségessé válik a kezelő segítsége a döntéshozó folyamatban, vagy a már meghozott döntés 
felülbírálásában.

Lehetséges, hogy egy ágens olyan tevékenységének meggyelésekor, amelyet egy adott folyamat 
vezérel, a kezelő azt észleli, hogy a folyamat helytelen értelmezés alapján hozott döntést. Ekkor a 
kezelő beavatkozhat a folyamatba: helyesbítheti az információt, vagy felülbírálhatja a döntést, majd 
engedélyezheti  a  műveletek  folytatását.  A  folyamat  megfelelő  irányítása  érdekében  a  kezelőnek 
lehetőséget kell biztosítani, hogy a feldolgozási szinten változókat, adatokat határozhasson meg, és a 
rendszer  rossz  döntéseit  helyesbíthesse.  Tegyük  fel,  hogy  egy  ágens  vizuálisan  vezérelt 
akadálykerülést alkalmaz, és egy másik ágens az egyik pillanatban bekerül a látómezejébe. Ez esetben 
a  vizuálisan  vezérelt  ágens  a  másik,  mozgó ágenst  akadályként  fogja  értelmezni,  és  belekezd az 
akadálykerülési műveletbe. A feldolgozási szinten a kezelő felülbírálhatja az „akadály” kikerülésére 
vonatkozó döntést, és utasíthatja az ágenst, hogy folytassa az eredeti feladat végrehajtását.

Adatszint
Nyilvánvaló tény, hogy a mechanikus eszközök időről időre meghibásodnak, és ilyen esetben az 

automatikus  újrakongurálás  sem mindig  eredményes,  ezért  a  kezelő  számára  biztosítani  kell  a 
rendszer kézi újrakongurálásához szükséges eszközöket. A beavatkozásos hierarchia adatszintjén az 
automatikus újrakongurálás eredménytelensége esetén a kezelőnek erre lehetősége van.

A magasabb szintű folyamatok döntéseinek eredménye a bemeneti adatok helyességétől függ. 
Ha  valamelyik  adat  hibás,  a  folyamatok  valószínűleg  helytelen  döntéseket  hoznak,  és  az  általuk 
kiadott parancsok instabil  állapotba juttathatják az ágenseket.  Az adatszinten a kezelő biztosítani 
tudja, hogy a folyamatokhoz a helyes adatok jussanak el. Például, mivel a mobil ágensek egy kijelölt 
feladat  végrehajtása  során  föl-alá  mozognak  a  környezetben,  a  kerékcsúszás  következtében hiba 
halmozódik fel a pozíció és a haladási irány meghatározásában. Ha az ágens automatikus pozíció-
frissítése  eredménytelen,  szükségessé  válhat,  hogy  a  kezelő  állítsa  be  annak  pozíció-adatait  más 
eszközök  információi  alapján.  Egy  másik  hasonló  eset,  ha  egy  kamerapár  egyikének  fókusza 
elállítódik, és emiatt az információk visszakeresése lehetetlenné válik a folyamat számára, amely a 
kamera  felvételeit  használja.  A  kezelő  számára  lehetővé  kell  tenni,  hogy  leállíthassa  a 
képfeldolgozást,  és  utasíthassa  az  ágenst,  hogy  feladatának  végrehajtásához  egy  másik  érzékelő 
modul adataira támaszkodjon.

E szinten történő beavatkozás során az adatok a hierarchiaszinteken fölfelé haladnak, a rendszer 
helyesen értelmezi azokat, és ez végső soron a kijelölt feladatok sikeres elvégzését eredményezi.
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5 Hierarchikus robotirányítás

A hierarchikus elrendeződésnek nagy szerepe van mindennapi életünkben, annak sok területén, 
úgy  biológiai,  mint  társadalmi  szempontból.  Hierarchia  nélkül  kaotikus  lenne  e  rendszerek 
működése. Nagy populációval rendelkező robotrendszereknél hasonló a helyzet, ezért szükség van 
olyan hierarchikus irányítási  modell  megalkotására,  amelynek segítségével  a  rendezett  struktúrába 
szervezett rendszer könnyen kézben tarthatóvá válik. A hierarchikus irányítási modell gyakorlatban 
történő alkalmazásához célszerűnek tűnt egy programozói környezetet (Robys) is felépíteni, amely 
közvetlenül segíti a programozók munkáját a modell használatában.

Először az általam kidolgozott új hierarchikus irányítási modellt ismertetem, majd az erre épülő 
párhuzamos,  objektum-orientált  robotprogramozási  nyelvet.  Kidolgoztam  egy  virtuális  gépi 
környezet  specifikációját,  amely  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  vezérlő  egységek  széles 
teljesítményspektrumán hatékonyan működhessen a programozási rendszer, végül az egyes ágensek 
közötti kommunikációra tettem ajánlást, amely kommunikációs rendszer szintén követi az említett 
modell előírásait.

Virtuális gép
Valós robot

Virtuális gép
Valós robot

Virtuális gép
Valós robot
Virtuális gép

Eszközfüggetlen
EszközfüggőEszközfüggő

Eszközfüggetlen
Eszközfüggő

Robys RPL

HIAC kommunikáció

5-1 ábra  A rendszer felépítése egy- (bal oldal), illetve többágensű (jobb oldal) robotrendszerek esetén.

Az  5-1 ábra  ismerteti  a  robotirányítási  rendszer  felépítését.  A  rendszerben  résztvevő  valós 
robotok  fedélzetén  egy  (vagy  több)  programozható  mikrokontrolleres  egység  található.  A 
programozható egységekre implementált virtuális gép (RVRM, Robys Virtual Robot Machine) elfedi 
az egyes mikrokontrollerek közötti különbséget, és lehetőséget biztosít arra, hogy a magas szintű 
programozási nyelvben (RRPL, Robys Robot Programming Language) a heterogén robotrendszert 
rendszerként  (tehát  nem  egyedileg)  lehessen  programozni.  Az  RRPL-nek  van  továbbá  egy 
eszközfüggő  és  egy  eszközfüggetlen  része.  Erre  amiatt  van  szükség  –  szemben  más  virtuális 
gépekkel –, mert a virtuális gép csak „programozási” szinten egységesítheti az eszközöket, mivel az 
egymástól mechanikai kialakításban is nagymértékű eltérést mutató egyedek nem képesek zikailag 
ugyanazokat a feladatokat ellátni. Legfelül a Robys RPL eszközfüggetlen része található, ahol a már 
hasonló feladatokat ellátni képes eszközöket egyformán kezelhetjük. A „menj előre 1 mm-t” parancs 
máshogy  hajtódik  végre  egy  lépő,  egy  kerekeken  guruló  vagy  egy  ugró  mozgást  végző 
robotjárművön.  Az  egyes  ágensek  kapcsolatát  a  Robys  kommunikációs  rendszere  (HIAC, 
Hierarchical Inter-Agent Communication System) biztosítja.

A fejezetben található több tézis egy-egy specikáció elkészítéséhez kötődik. Az értekezés célja 
azonban  nem a  specikáció  ismertetése,  hanem az  adott  specikációban  megvalósított  újítások 
összefoglalása és részletesebb bemutatása. Ennek megfelelően a 6.2-6.4 pontok szerkezete is inkább 
a specikációból kiragadott új elemek részletesebb kifejtéseinek sorozata. Minden pontban található 
azonban egy rövid ismertetés a specikációról.
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A következőkben a hierarchikus robotirányítási rendszer (Robys) egyes – egymástól függetlenül, 
önmagukban is használható –  részeit ismertetem.

 Hierarchikus irányítási modell (2.1 tézis)
 Robys RPL – robotprogramozási nyelv (2.2 tézis)
 Robys VRM – virtuális robotgép (2.3 tézis)
 HIAC – kommunikációs rendszer (2.4 tézis)

5.1 Hierarchia az irányításban
Amikor  egy  robotprogramozási  rendszerben  hierarchiáról  beszélünk,  számos  részfeladat 

eszünkbe juthat:  a tervezés és fordítás menete, a robotok felépítése, feladatkiosztás és felügyelet. 
Ezek többnyire triviálisan megvalósulnak más rendszerekben is,  hiszen a robotok szinte minden 
esetben egy központi vezérlőegységből, valamint alacsonyabb szintű hajtásból, szenzorrendszerből 
állnak, másrészt legtöbbször több szinten történik a tervezés és a fordítás is. A robotok hierarchikus 
felépítése iránti igény természetesen sok megközelítésben megmutatkozik (pl.  [45]), ezek azonban 
többnyire nem alkotnak egységes, az irányítási feladatok teljes körére kiterjedő rendszert. 

A jelenleg használatos mobil-robot rendszerekben általában csupán néhány robot található, vagy 
ha több, akkor általában egyenrangúak, hasonló feladatokat látnak el. A robotika fejlődése azonban 
egyre  inkább  lehetővé  teszi  olyan  mobil-robot  rendszerek  alkalmazását,  amelyekben  nagy 
egyedszámú robotpopuláció vesz részt eltérő feladatokkal. Ilyen esetben, hasonlóan egy nagy méretű 
társadalmi rendszerhez, a megfelelő hatékonyság érdekében a populáció tagjait célszerű hierarchikus 
módon elrendezni.

A  hierarchikus  irányítási  modellben  megpróbáltam  a  hierarchia  terén  történt  kutatások 
fontosabb  eredményeit  –  megfelelően  kiegészítve  –  robotrendszerek  számára  hasznos,  egységes 
irányítási  rendszerbe  foglalni,  az  irányításhoz  egy  modellt  specikálni.  A  modell  az  irányítási 
rendszerek egy absztrakciója, így természetesen másféle megközelítés is elképzelhető.

A „hierarchikus irányítás” kifejezés egy kicsit félrevezető lehet, mivel az irodalomban számos, 
egymástól igen eltérő fogalmat takar. Az általam kidolgozott modell tulajdonképpen egy lehetőséget 
mutat arra, hogy milyen módon rendezhetünk és irányíthatunk nagy populációjú ágenscsoportot, 
milyen módon oszthatjuk ki  a feladatokat.  A modell  kitér  arra  is,  hogy a  hierarchiában elfoglalt 
szereptől függően milyen kommunikációs lehetőségeket célszerű alkalmazni, valamint arra is, hogy a 
változó feladattól  függően milyen szintű  adaptivitást  lehet  a  hierarchiába integrálni  –  az  általam 
dinamikus hierarchiakezelésnek nevezett műveletek segítségével. A modell kitér arra is, hogy miként 
kell  eljárnunk egyes  egyedek  „kiesésekor”,  milyen  struktúraváltás  következik  be  különféle  hibák 
esetén. 

Egy robotrendszerben – hasonlóan a társadalmi szerveződésekhez – megtalálhatók  magasabb 
és  alacsonyabb  szerveződési  szintek.  Ennek  köszönhetően  az  irányítás  kézben  tarthatóvá  válik, 
hiszen a legfelső irányításnak csak globális feladatokat kell kitűzni és azt az alacsonyabb szintnek 
átadni, az alacsonyabb szint részekre bontva e feladatot további, még alacsonyabb szinteknek adja, 
és így tovább.

Elsőként röviden ismertetem a modell felépítését, utána foglalkozom a hierarchiába rendezett 
rendszerelemek  kommunikációjával,  majd  kitérek  az  alacsony  szinten  történő  beavatkozások 
problémáira is.  Később bemutatom a dinamikus hierarchia lehetőségeit,  foglalkozom az elégtelen 
kapcsolatokon  keresztül  történő  irányítási  feladatokkal,  végül  a  hierarchiaelmélet  segítségével 
elemzem a modellt.

5.1.1 A modell felépítése
A  hierarchikus  modell  az  irányításban  résztvevő  ágensek,  illetve  alacsonyabb  szintű 

rendszerösszetevők  kapcsolatait,  műveleteit,  struktúramozgásait  írja  le.  Az  ágensek  és  egyéb 
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rendszerösszetevők  összességére  ezentúl  a  hierarchiaelméletben  meghonosodott  entitás,  illetve  a 
gyakorlatorientáltabb részek ismertetésekor az eszköz kifejezést fogom alkalmazni.

Az  entitások  „fa-szerű”  struktúrába  rendezett  hierarchikus  kialakításba  vannak  szervezve, 
kapcsolataikat az 5-2 ábra ismerteti.

Felettes-beosztotti kapcsolat
Munkatársi kapcsolat
Felső szintű utasítások
Tiltott kapcsolat
Megfigyelő „kapcsolatai”

Ágensek Megfigyelő

Munkacsoport

5-2 ábra  A hierarchikus irányítási modell felépítése

Egy hierarchiamodellben meg kell  határozni az egyes hierarchiaszintek szerepét,  feladatait,  a 
benne található rendszerelemek elhelyezkedését stb. Az általam kidolgozott hierarchikus irányítási 
modellben az entitásoknak (különösen a független ágenseknek) nincsen a szint mélységéhez kötött, 
rögzített  szerepük  és  feladatuk,  ez  minden  megvalósított  rendszerben  egyedileg  alakul,  akár 
dinamikus módon. A megfelelő irányíthatóság érdekében azonban külön szerepe van az  irányító-
nak (controller entity). A hierarchiaelmélet ezt az entitást meggyelőnek hívja, ugyanakkor mivel az 
irányítási  rendszerben  rögzítettem  egy  ettől  független,  meggyelési  feladatokkal  ellátott  entitást, 
célszerű inkább azt meggyelőnek hívni. Minden rendszerben csak egy irányító szerepelhet, amely a 
hierarchia legfelső szintjén helyezkedik el. Az irányító lehet egy intelligens vezérlőegység, vagy akár 
egy kezelő személy is. Szintén kitüntetett entitás a  meggyelő (observer entity), amely valójában 
nem tartozik egyik hierarchiaszinthez sem, hanem „külső szemlélőként” gyeli a rendszer entitásait, 
és a feladattól függően tájékoztatja ezek állapotáról a többi entitást. A meggyelő semelyik másik 
entitástól  nem kaphat  (más)  feladatot,  nem is  adhat  ilyet,  ugyanakkor  bármelyik  entitást  meg
gyelheti, és feladata kizárólag adatok szolgáltatása a többi entitás felé. Az irányítótól eltérően meg
gyelőből több is lehet egy rendszerben, ugyanakkor a meggyelő is lehet intelligens vezérlő egység 
vagy kezelő személy. A többi entitásnak (dolgozó, worker entity) nincs kitüntetett szerepe, és egy 
dolgozó semmilyen esetben sem lehet kezelő személy. Az egyes entitások meghibásodása és kiesése 
következtében felettes nélkül maradt eszközöket  árva-nak (orphan entity) neveztem el.  Az árvák 
nem  részei  a  pillanatnyi  hierarchikus  struktúrának,  a  dinamikus  hierarchiának  (ld.  6.1.4) 
köszönhetően azonban ismét részévé válhatnak.

A különböző hierarchiaszintek entitásai közötti kapcsolatot, kommunikációt is szabályoztam. A 
biztonságos  irányíthatóságot  nagy  mértékben  csökkentené,  ha  a  szabályok  korlátozásai  nem 
lennének bevezetve. A szabályok minden egyes entitás számára lehetőséget biztosítanak a felettessel 
történő  kommunikációra  (employer  communication),  a  beosztottal történő  kommunikációra 
(employee, ill. subemployee communication), illetve megfelelő esetekben a munkatársakkal történő 
kommunikációra (colleague communication). Minden egyéb kapcsolat tiltott. Egy (felettes) entitás 
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akár több csoportot  is  „vezethet”.  Ebben az esetben az eltérő csoportba tartozó entitások nem 
munkatársai egymásnak (5-2 ábra).

5.1.2 Kapcsolatok a hierarchikus modellben
Egy  irányítási  rendszerben  igen  jelentős  szerepe  van  a  kommunikációnak.  Ezen  keresztül 

adhatjuk ki az utasításokat az eszköznek, és ezen keresztül kaphatunk visszacsatolást is. Kiemelkedő 
fontossággal bír, hogy egy feladatot esetleg csak több robot kooperációjával lehet végrehajtani. A 
hierarchikus irányítási modellben a következő kommunikációs kapcsolatokat specikáltam:

Felettesi kommunikáció alatt a közvetlenül az eszköz felett álló, magasabb rangú eszközzel 
való kommunikációt értem. A modellre épülő kommunikációs rendszerekkel kapcsolatban  konkrét  
előírás nélkül javasolt, hogy a kommunikáció eszköztára ebben az esetben korlátozott legyen. Tiltottak 
az  olyan  jellegű  kommunikációs  formák,  amelyek  a  megszólító  –  alacsonyabb  hierarchiaszinten 
elhelyezkedő – fél „vezető szerepére” utalnak (a beosztott kérhessen a felettestől, tájékoztathassa, 
gyelmeztethesse, de ne utasíthassa).

Munkatársi  kommunikáció alatt  az  eszköz  munkacsoportjába  tartozó,  vele  egyenrangú 
eszközökkel  való  kommunikációt  értem.  Hasonlóan  a  felettesi  kommunikációhoz  a  munkatársi 
kapcsolatban  is  javasolt  bizonyos  kommunikációs  korlátok  bevezetése.  Kollégák  szintén  nem 
utasíthatják egymást, nem adhatnak egymásnak feladatokat. Egy eszköz felettese több csoportot is 
vezethet. Ebben az esetben az eltérő csoport eszközei nem munkatársai egymásnak.

Beosztotti kommunikáció alatt közvetlenül az eszköz alá besorolt, alacsonyabb rangú eszközzel 
való  kommunikációt  értem.  E  kommunikációs  irány  rendelkezik  a  legbővebb  kommunikációs 
készlettel.  A  beosztottal  szemben  a  felettes  bármilyen  mértékben  rendelkezhet,  bármilyen 
kommunikációs formát használhat.

Albeosztotti  kommunikáció:  A  beosztotti  kommunikáció  különleges  esete.  Albeosztotti 
kommunikáció alatt nem közvetlenül, de az eszköz alá besorolt, alacsonyabb rangú eszközzel való 
kommunikációt  értem.  E kommunikációs  formában egy  magasabb rendű eszköz  felsőbb szintű 
utasításokat  adhat  egy  a  hierarchiában  mélyebben  elhelyezkedő  eszköznek.  Az  albeosztotti 
kommunikáció egyirányú (ez nem zárja ki egy kézfogásos nyugtázás lehetőségét), vagyis a magasabb 
rendű eszköz olyan parancsokat adhat az albeosztottnak, amelyekre nem vár választ. Ha közvetlenül 
szeretné  irányítani  az  eszközt,  elveheti  saját  beosztottjától  az  albeosztottat,  akkor  azonban  a 
továbbiakban  az  eredeti  felettes  nem adhat  egykori  beosztottjának  parancsokat.  Az  albeosztotti 
kommunikáció számos problémát vet fel, ezért az 5.1.3 pontban részletesen elemzem.

Meggyelői  kommunikáció:  Ez  a  kommunikációs  forma  nagymértékben  eltér  az  előző 
formáktól, jóval egyszerűbb azoknál. A meggyelők kizárólag arra alkalmasak, hogy az eszközöket 
meggyeljék,  és  a  meggyelési  adatokat  (állapot-információkat)  a  megfelelő  eszköz  számára 
biztosítsák.

5.1.3 Beavatkozás alacsony szinten
Minden rendszerben előfordulhat, hogy valami nem tökéletesen működik, vagyis a vezérlésben 

részt vevő valamelyik eszköz nem megfelelően hajtja végre feladatát. Ez történhet magasabb szinten 
(„menj balra” – „jobbra” lenne a megfelelő irány)  vagy alacsonyabb szinten (más irányba indul el, 
mint  kéne).  A  kezelő  személynek  vagy  egy  magasabb  intelligenciával  ellátott  eszköznek 
mindenképpen lehetőséget kell adnunk, hogy beavatkozhasson mélyebb szinteken.

A  modellben  erre  kétféle  lehetőség  is  van.  Az  egyik  lehetőség,  hogy  az  intelligens  eszköz 
albeosztotti  kommunikáció  segítségével  utasítja  a  beosztottat.  Amennyiben  komolyabb 
beavatkozásra lenne szükség, alkalmazhat csoportátosztást is. Ez azt jelenti, hogy egy alacsonyabban 
elhelyezkedő egyik eszköz beosztottját,  vagy  teljes  csoportját  „átveheti”,  és  mint saját  csoportját 
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kezelheti azt (ld. 5.1.4 Dinamikus hierarchia). Ez utóbbi esetben természetesen az eddigi közvetlen 
felettes ettől kezdve semmilyen hatással nem lehet a csoportra.

Az albeosztotti kommunikáció rögzítésekor felhasználtam a beavatkozásos hierarchia (mediation 
hierarchy) eredményeit (ld. 4. fejezet, [45]). E kommunikációs forma jó megoldás lehet sok feladatra, 
felmerül  azonban  egy  komoly  probléma  a  konzekvens  működés  terén.  A  következőkben  ezen 
albeosztotti kommunikációs dilemmát és ennek egy feloldási lehetőségét ismertetem.

Albeosztotti kommunikációs dilemma
Tegyük fel, hogy egy eszköz (A) nem közvetlen beosztottjával (C) szeretne 

kommunikálni  (5-3 ábra).  Nem  sok  értelme  lenne,  hogy  A ugyanazt  a 
parancsot adja, mint a beosztott közvetlen főnöke (B), ha pedig eltérőt, akkor 
C gondban van, hogy melyiket teljesítse. A gyakorlatban előfordulhat, hogy a 
két feladat nem zárja ki egymást, többnyire azonban nem megoldható, hogy C 
mindkét felettes  előírásait  betartsa.  Logikusnak tűnik,  hogy ilyen esetben  A 
parancsait  hajtja  végre  (hiszen  magasabb  rangú,  mint  B),  ugyanakkor  a 
konzekvens működés érdekében az a megközelítés is indokolható,  hogy „A 
nem közvetlen főnököm”.

A  megoldás  a  következő  lehet:  Egy  beosztott  alapvetően  közvetlen 
főnökének  (B)  engedelmeskedik.  Amennyiben  A mégis  C-nek  szeretne 
parancsot  adni,  azt  B-n  keresztül  teheti  meg,  aki  –  mivel  főnökének 
engedelmességgel tartozik – továbbadja a feladatot. Ez a megoldás azonban 
felvet egy másik problémát.

Előfordulhat,  hogy  B eszköz  valamilyen  problémájából  következően  C 
teljes mértékben képtelen feladatainak ellátására, holott mind C eszköz, mind a magasabb rangú A 
eszköz működik, és a rendszer képes lenne teljes körű (vagy közel teljes körű) feladatvégzésre. Nagy 
megbízhatóságú  rendszerekben  olyan  fogalommal  is  találkozhatunk,  hogy  egy  eszköz  csak 
részlegesen hajtja végre feladatát.

Az  ilyen  problémák  közül  az  egyik,  hogy  B eszköz  egyszerűen  kiesik  a  kommunikációból, 
elveszti a kapcsolatot, vagy végtelen ciklusba, dead-lockba kerülve nem vesz tudomást környezetéről. 
Megfelelő kommunikációs rendszer kialakításával az ilyen jellegű kiesés érzékelhető (például speciális 
keep-alive jelek segítségével). Ilyen esetben a kapcsolat megszűntnek tekinthető, tehát  C „felettes 
nélkül” (árvaként) várja, hogy egy másik felettes (jelen esetben A) kapcsolódjon hozzá.

Bonyolultabb a helyzet B olyan jellegű meghibásodása esetén, amely során nem teljesen szűnik 
meg a kapcsolat, pusztán nem megfelelően működik,  B nem adja tovább, vagy hibásan adja át  A 
parancsait,  stb. Ilyen esetben  C nem dönthet arról, hogy felettese jogosan vagy jogtalanul adja a 
parancsokat,  egyszerűen továbbra is végre kell  hajtania őket.  Ez komoly problémákhoz vezethet, 
ezért  lehetőség  van  A –  mint  felettes  főnök –  beavatkozására  is.  Ekkor  azonban  A teljes  körű 
megfosztással sújtja B-t, és B beosztottjait közvetlenül maga – vagy más eszköz – alá oszthatja be 
(ld. 5.1.4 Dinamikus hierarchia).

Mobilis  robotrendszereknél  további nehézséget  jelenthet,  hogy nem feltétlenül van „on-line” 
kapcsolat a robotok között. Ilyen esetben C nem tekintheti úgy, hogy B meghibásodott, ha nem tud 
vele kapcsolatba lépni. Ilyen esetben csak A feladata, hogy néha B-vel felvegye a kapcsolatot (illetve 
A adhat  B-nek  olyan  feladatot,  hogy  rendszeresen  keresse  fel),  C pedig  mindaddig  B-t  tekinti 
felettesének,  amíg  A nem  jelenti,  hogy  módosulás  van.  Ez  azért  fontos,  mert  B feladata 
megváltozhat úgy, hogy C nem tud róla, A azonban mindenképpen ismeri B feladatait, tehát tudja, 
hogy jogosan van-e „távol” hosszabb ideig.
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5.1.4 Dinamikus hierarchia
Ha  egy  hierarchikus  felépítésű  rendszerben  egy  rendszerelem  kiesik,  a  fa  struktúrának 

köszönhetően  automatikusan  megszűnik  a  kapcsolat  minden  hozzá  tartozó  alacsonyabb  szintű 
elemmel  is.  Ilyen  esetben  a  hierarchikus  elrendeződést  mindenképpen  át  kell  szervezni.  Az 
átszervezés történhet úgy, hogy az egyik felettes közvetlenül átveszi a kiesett eszköz beosztottjait, de 
az is lehet, hogy a beosztottakat a kiesett eszköz munkatársai kapják meg. Emiatt a Hierarchikus 
Irányítási Modellben lehetőséget biztosítottam a struktúra dinamikus kezelésére. Az eljárásrendszert 
dinamikus hierarchiának neveztem el.

Az átcsoportosítást az elvégzendő feladatok megváltozása is indokolhatja. Az 5-4 ábrán látható 
egy  ilyen  feladat  csoportátrendezési  szekvenciája:  Egy  robotrendszer  feladata,  hogy  tárgyakat 
mozgasson.  A rendszerben 8 robot  és  egy  központi  vezérlőrendszer  található (a,  ábra).  Minden 
robot 1 kg súlyt képes mozgatni. A mozgatandó tárgyak rendre 2 kg, 4 kg, 4 kg, ill. 6 kg súlyúak. A 
vezérlőrendszer  kijelöl  két  robotot,  hogy  vezessék  a  mozgatást,  majd  mindkét  robot  alárendel 
további 3-3 robotot (b, ábra). Mindkét csoport új helyére mozgat egy-egy 4 kg súlyú tárgyat a vezető 
robot  segítségével  és  vezényletével.  A  művelet  befejezésekor  a  központi  vezérlőrendszer  (mint 
irányító) átoszt két robotot az egyik csoportból a másikba (c, ábra), és így a két csoport el tudja 
mozgatni a 2 kg, ill. a 6 kg súlyú tárgyakat is.

központi vezérlő

ágensek

a,

b, c,

5-4 ábra  Példa a dinamikus hierarchiára. A központi vezérlő (mint irányító) a feladattól függően rendezi át a hierarchikus struktúrát

A dinamikus hierarchiakezelés során egy eszköz (szervező) számára a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésre:

 Közvetlen beosztottat vagy csoportot áthelyezhet a szervező alá tartozó bármelyik eszköz 
alá.

 A szervező alatt mélyebben elhelyezkedő eszközt vagy csoportot áthelyezhet a szervező alá 
tartozó bármely másik eszköz alá.

 Bármelyik, a szervező alatt található eszközt (csoportjaival együtt) beilleszthet két szintén a 
szervező alá tartozó réteg közé, ezáltal lefokozva az ott található alacsonyabb rangút.

 Amennyiben a szervező meg szeretne válni  egy eszköztől vagy csoporttól,  kérheti (!)  a 
felettesét,  hogy  vegye  át  tőle,  vagy  hogy  szóljon  egy  magasabb  szinten  elhelyezkedő 
eszköznek  emiatt.

 Végső  esetben  a  szervező  megválhat  az  eszköztől  vagy  eszközcsoporttól  egyszerű 
„eldobással”;  ekkor  az  eszközök  árvákká  válnak  (hasonlóan  ahhoz,  mintha  a  szervező 
meghibásodott volna), és várják, hogy valaki „felkarolja” őket. Ez azonban csak különleges 
esetekben lehet indokolt.

 Az szervező szükség esetén felkarolhat egy árvát. A „főszervezőnek”, vagyis az irányítónak 
minden a hierarchiában résztvevő eszközről és csoportátrendezésről tudomása van. Ennek 
megfelelően követi, hogy minden eszköz része-e a pillanatnyi struktúrának, és amennyiben 
nem, mindenképpen fel kell vennie az árvát a struktúrába.
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Az átrendeződés történhet off-line, illetve on-line módon is. Ez azt jelenti, hogy a rendszerterv 
készítésekor  meghatározott  átcsoportosításokon  felül  egy  felettes  parancsára  bármikor  el  lehet 
végezni  előre  nem tervezett  átcsoportosításokat.  Az  egyetlen  kikötés,  hogy  egy  feladatot  végző 
csoport tagjai  között a  feladat  végrehajtása alatt  nem történhet  átcsoportosítás (az ágensek vagy 
várakozó üzemben vannak, vagy le kell állítani, meg kell szakítani a feladat végrehajtását).

Hibatűrő rendszerek
A dinamikus  hierarchiának  kiemelt  szerepe  van  nagy  megbízhatóságú  rendszerek  kialakítása 

során.  Egy  langyos  tartalékkal  (redundancia)  [75]  rendelkező rendszert  viszonylag  kézenfekvő  a 
dinamikus  hierarchia  alkalmazásával  létrehozni.  Egy  rendszerben  található  langyos  tartalék  azt 
jelenti,  hogy redundáns komponensek is működnek, ugyanakkor a fő működéshez nincs szükség 
rájuk, másodlagos feladatokat látnak el, amíg a fő részben hiba nem lép fel. A hierarchia hideg (a 
redundáns  elemek  alapesetben  passzívak),  illetve  meleg  (a  redundáns  komponensek  a  többiével 
megegyező feladaton dolgoznak) tartalékkal rendelkező rendszereknél is használható. A cél, hogy a 
rendszer rendelkezésre állási tényezőjét közel az ideális „1” közelébe juttassuk a hibajelenségig eltelt 
átlagos idők (MTTF –  MeanTime to First Failure, MTFF – Mean Time To Failure) növelésével. 

központi
vezérlő

ágensek

a, b, c,

hibás
eszköz

tartalékok

5-5 ábra  Langyos, ill. hideg tartalékkal rendelkező hibatűrő rendszer

Az  5-5 ábrán  látható,  amint  egy  még  működőképes  rendszerben  (a,)  egy  ágens  (b,) 
működésképtelenné válik. A rendszerben található két tartalék-ágens egyike a meghibásodott ágens 
helyére  kerül,  ezáltal  ismét  működőképes  rendszert  kapunk  (c,).  Természetesen  egy  heterogén 
rendszerben az ágensek helyettesítése ennél összetettebb kérdés, mivel más-más tudású résztvevők 
találhatóak  a  rendszerben.  Sokszor  egy  tartalékágens  egyáltalán  nem léphet  a  működésképtelen 
helyébe, és akár az is  előfordulhat,  hogy a helyettesítő ágens csak részben képes ellátni „elődje” 
feladatát.

5.1.5 Irányítás elégtelen kapcsolat esetén
Mobilis  robotrendszereknél  gyakori probléma a késleltetett visszacsatolás,  akár olyan módon, 

hogy az egyes ágensek szakaszos kapcsolatban állnak egymással. Ez a késleltetés komoly nehézséget 
jelent a visszacsatolt irányításban.

Sheridan  [46] 1992-ben megfogalmazta az „emberi  felügyeleti  irányítás” modelljét.  A modell 
nagy  hatással  volt  minden  telemanipulációs  műveletre.  Adott  egy  felhasználó,  aki  egy  távoli 
számítógépen próbál manipulációkat végezni (5-6 ábra). A kapcsolat késleltetése érzékelhetően nagy, 
ezért egyrészről a felhasználónak nehézsége adódik a késleltetett visszacsatolás miatt, másrészről a 
késleltetett  szabályozás  a  távoli  számítógépnek  szintén  gondot  okoz.  Egy  megfelelő  vezérlési 
struktúra  kialakítása  e  problémát  csökkentheti  olyan  módon,  hogy  mindkét  oldalon  helyi 
visszacsatolás kerül a rendszerbe, vagyis a felhasználó úgy érzékeli, hogy a távoli számítógép azonnal 
reagált,  így  kényelmesen  tudja  folytatni  az  irányítást  (cél  a  minél  nagyobb  információtartalmú 
visszacsatolás  biztosítása),  s  párhuzamosan  a  távoli  számítógép  is  hasonlóan  tesz  (a  hirtelen 
bekövetkező, azonnali választ igénylő eseményekre a távoli hurok visszacsatolása reagál). Eközben 
természetesen  a  valós  adatok  is  átvitelre  kerülnek,  s  a  helyben  korábban  történt  predikció 
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korrigálásra kerül. Rendkívüli szerepe van a visszacsatoló ág predikciós összetevőjének, hiszen minél 
inkább megközelíti  a valóságot, annál megfelelőbb az irányítás.  Tovább nehezíti a helyzetet, ha a 
felhasználó helyett egy automatikus szabályozó kör található az irányító oldalon.

helyi hurok

kapcsolat

távoli 
számítógépKezelő

5-6 ábra  Sheridan telemanipulációs modellje az „emberi felügyeleti irányítás” témakörében

A probléma  hasonló  olyan  hierarchikus  rendeződésű  esetekben  is,  amikor  az  egyes  szintek 
közötti kapcsolat lassú, illetve amikor nagy a késleltetés. Mobil robotrendszereknél ez könnyedén 
előfordulhat, hiszen nem minden esetben oldható meg a folytonos kapcsolat, sokszor csak néha egy-
egy rövid időre találkoznak a rendszer egyes összetevői. Ennek ellenére szükség lehet rá, hogy egy 
felsőbb  irányító  szint  megfelelő  útvonalon  tartsa  az  alacsonyabbat,  illetve  meggyelje  annak 
tevékenységét.

Sheridan telemanipulációs modelljét „az emberi felügyeleti irányítás” témakörében  kibővítettem 
olyan módon, hogy több szintű, hierarchikus felépítésű rendszerek használata esetén is alkalmazható 
legyen.  A  kibővített  tételben  a  lokális  és  távoli  számítógépek  helyett  több  szintű,  visszacsatolt 
irányítási hurkokkal rendelkező mélységi objektumok szerepelnek.

Az általam kibővített modell a következő: 

Olyan esetekben, amikor egy hierarchikus rendeződés egyes szintjei közötti kapcsolat nem tekinthető ideálisnak  
(késleltetés, sávszélesség stb.) a következő modellt célszerű alkalmazni: A hierarchia magasabb szintjén elhelyezkedő  
eszköz egy alacsonyabb szinten elhelyezkedő eszközzel való kommunikációja során mindkét fél esetében szükség van  
helyi  predikciós  visszacsatolásra,  amely  hurkok feladata a minél  nagyobb információtartalmú visszacsatolás.  Az 
eszközök irányítása ebben az esetben úgy végezhető, mintha nem lenne késleltetés az irányítási körben. A valós  
– ugyanakkor késleltetett – adatok alapján az irányítási folyamat korrekcióját is el kell végezni.

Az egyes ágenseken belül megtalálhatóak ugyanazon elemek, mint Sheridan-nél, vagyis minden 
kommunikációs csatorna egy intelligens kezelő vagy végrehajtó egységből, illetve egy magas szinten 
prediktív visszacsatolást végző egységből áll (5-7b ábra).

 A prediktív interfész feladata, hogy a központi intelligens egység számára folyamatosan olyan 
visszacsatolást  biztosítson,  mintha  a  magasabb szinten található ágens intelligens kezelő  egysége 
közvetlen összeköttetésben lenne az alacsonyabb szinten található ágens végrehajtó egységével. Az 
ágensek 5-7b ábrán látható összetevői természetesen sokszor csak absztrakt szinten különülnek el, 
hiszen  többnyire  nem  csak  a  két  intelligens  összetevő  kerül  egy  központi  vezérlőbe,  hanem 
rendszerint az interfészek megvalósítása is.

Prediktív visszacsatolás
Az 5-7b ábra egyik legkritikusabb részei az ágensek között található prediktív egységek, ezért a 

dolgozatban mindenképpen szükséges megemlíteni a lehetőségeket. A predikció az irányítástechnika 
talán legnehezebb és legkevésbé „felderített” része, ugyanakkor távoli, illetve szakaszos kapcsolattal 
rendelkező  szabályozásokban  használata  többnyire  elengedhetetlen.  Az  irányítástechnikán  belül 
tulajdonképpen majdnem önálló tudományként tekinthetünk rá, és dolgozatomnak nem célja, hogy 
akár  részleteiben,  akár  áttekintő  jelleggel  ismertesse.  A  modell  a  konkrét  implementációs 
lehetőségeket nem tartalmazza.
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helyi hurokágensek

kapcsolat

a,

5-7 ábra  a, Sheridan hierarchikus felépítésű rendszerekhez kibővített modellje. Minden szinten minden kommunikációs 
csatornához tartozik egy lokális visszacsatolás, amely az eszköz szabályozási köréhez szolgáltat visszacsatolási adatokat. 

b, Az ágensnek minden kommunikációs irányban van egy közvetlen visszacsatoló ága, melyben egy prediktív elem felelős a megfelelő
 visszacsatoló ág korrekt működéséért. A belső intelligencia dolgozza fel az információkat és végzi el a szabályozási feladatokat.

A predikció  megvalósítása  egyszerűbb  esetben  meg
oldható olyan módon, hogy az alkalmazott szabályzó kör 
modelljét felállítjuk, és meghatározzuk a rendszernek azon 
paramétereit,  amelyek  befolyásolják  a  kör  működését.  A 
működés során a  paraméterek folyamatos követésével  az 
adaptív szabályozó körökhöz hasonló prediktív visszacsa
tolást lehet megvalósítani. Bár adott esetben ez is igen bo
nyolult lehet, sokszor azonban ennél jóval összetettebb, in
telligens  megoldást  kell  választani  (asszociatív  tanuló 
rendszerek, mesterséges intelligencia stb.).

5.1.6 A hierarchikus modell elemzése
A  hierarchiaelmélet [43] alapján a hierarchikus felépí

tésű  rendszerek  alapvetően  két  csoportba  oszthatók.  A 
részletező  hierarchia  [44] rétegei  egymásba  ágyazottak, 
vagyis minden magasabb réteg egyben az alacsonyabb réte
gekhez is tartozik. Ilyen hierarchiára példa: „ember – em
lős  –  gerinces...”.  A  másik  csoport  a  skalárhierarchia, 
amelynek különböző szintjei különböző feladatokat látnak 
el,  például  „hadseregtábornok  –  vezérezredes  –  altábor
nagy – vezérőrnagy...”.

Triviálisan látszik, hogy az egyedek hierarchikus elren
deződése  a  skalárhierarchia  csoportba  tartozik,  az  egyes 
ágensek ugyanis nem tartalmazzák az alattuk elhelyezkedő 
entitások  tulajdonságait.  A  robotrendszer  felépítésében 
meggyelhetjük a skalárhierarchia egyik legfontosabb tulaj
donságát, a „növekedést”. Ez azt jelenti, hogy a hierarchia 
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lefelé, fölfelé képes tágulni, de újabb – belső – szintek is megjelenhetnek. A skalárhierarchiának ezt a 
tulajdonságát a dinamikus hierarchia megalkotásakor kihasználhattam.

A skalárhierarchiába rendezett rendszerben végrehajtott műveletekben ugyanakkor megjelenik a 
beágyazott hierarchikus elrendeződés, vagyis részletező hierarchia is (a részletező hierarchia egyik 
fontos tulajdonsága, hogy a hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő entitások tartalmazzák az 
alacsonyabb szintek tulajdonságait): amennyiben egy eszköz végre tud hajtani egy feladatot, akkor a 
csoportnak -  amelyikbe tartozik -  átadva  e feladatot  a  csoport  is  végre  tudja  hajtani.  Ez amiatt 
érdekes,  mert  a  részletező  hierarchia  tágulása  alapvetően  „felfele  irányú”,  így  ha  egy  csoport  a 
dinamikus hierarchiának köszönhetően átkerül egy új felettes alá (új csoportba kerül), akkor az új 
csoport is képes lesz a feladatot ellátni.

A  hierarchikus  irányítási  modellben  tehát  a  hierarchia  mindkét  formája  megjelenik,  és 
összességében egy egységes rendszert alkot.

 felépítés ↔ skalárhierarchia
 működés ↔ részletező hierarchia

Az  előzőekből  következik,  hogy  ha  az  irányítási  algoritmus  gyelembe  veszi  a  dinamikus 
hierarchiakezelés  e  tulajdonságait,  nagy  hatékonyságot  lehet  elérni  a  feladatok  kiosztásában: 
lehetőség van minden időpillanatban úgy alakítani a hierarchikus struktúrát, hogy optimális legyen a 
feladatmegosztás (ne legyen kihasználatlan ágens, vagy egyenletesen pihenhessenek az eszközök), és 
ha  bármilyen  probléma  miatt  egy-egy  egyed  kiesik,  gyorsan  lehet  reagálni  a  rendszer 
tulajdonságainak megváltozása nélkül.

5.1.7 Összefoglalás
A  bemutatott  irányítási  modell  segítséget  nyújt  hierarchikus  struktúrába  rendezett 

robotrendszerek  irányításához.  A  modell  tartalmazza  az  egyes  ágensek  közötti  kommunikációs 
előírásokat, a feladattól függő hierarchikus elrendezéssel kapcsolatos adaptív lehetőségeket, valamint 
az elégtelen kapcsolatból adódó problémák feloldásának kérdéseit is.

2.1 Tézis
Új, hierarchikus irányítási modellt alkottam elsősorban magas egyedszámú 
multiágensű  robotrendszerekhez  a  hierarchiaelmélet,  a  beavatkozásos  
hierarchia  és  Sheridan  telemanipulációs  modelljének  felhasználásával,  
illetve kiterjesztésével. [1][5][19]

5.2 A programnyelv ismertetése
Heterogén multiágensű robotrendszerek programozásával kapcsolatban számos nehézséggel kell 

szembenézni.  Ezek  között  van  az  egyes  robotok  programozási  rendszerének  különbözősége,  a 
robotok  közötti  szinkronizáció  és  kommunikáció  megvalósítása  stb.  Ezeken  felül  a  jelenleg 
használatos robotprogramozási nyelvek elsősorban egyedi robotok irányítását teszik lehetővé. Több 
robot, illetve robotrendszer irányítása különleges elvárásokat támaszt a nyelvvel kapcsolatban, ilyen 
esetben a programozás menete különbözik egyedi robotok egyenkénti programozásától. Az előző 
pontban megmutattam, hogy az irányítási feladatok végzése során milyen fontos, hogy dinamikus 
hierarchikus  modellt  alkalmazzunk.  Ezt  gyelembe  véve  hasznosnak  tűnik,  hogy  egy 
robotprogramozási  nyelv  egy  hierarchikus  irányítást  magába  foglaló  modellre  épülő 
gondolkodásmódot is tartalmazzon. Jelenleg nincs olyan – általam ismert – programnyelv, amely 
kielégítően  támogatná  az  összes  felsorolt  elvárást,  emiatt  szükség  mutatkozott  egy  ezeket 
megvalósító  robotprogramozási  nyelv  kialakítására.  Elsősorban olyan  megközelítést  alkalmaztam, 
hogy kényelmes lehetőség legyen a kinematikai  és  dinamikai  modellek megvalósítására,  korszerű 
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irányítási  algoritmusok implementálására  stb.  Napjainkban,  ha  valaki  ilyen jellegű algoritmusokat 
szeretne implementálni, mindenképpen általános célú nyelvet alkalmaz: C/C++, Matlab stb.

Az általam kidolgozott robotprogramozási nyelv (RRPL, Robys Robot Programming Language 
– ezután egyszerűen ezt hívom Robys-nak, minthogy a Robys legfontosabb összetevője) alkalmas 
mind egyágensű robotok, mind több ágensű robotrendszerek vezérlésére. A nyelv megalkotása során 
igyekeztem gyelembe venni a programnyelvekkel szemben támasztott fontosabb igényeket,  akár 
régebbi,  bevált,  akár  újabb,  ígéretes  megvalósításokról  legyen  szó.  A  tervezés  során  azonban 
elsődleges cél a tetszőleges robotikai környezetben való hatékony alkalmazhatóság volt.

A  nyelv lehetővé teszi, hogy a robotrendszer szereplőit (robotok, környezeti elemek) egy-egy 
objektumnak  tekintve  lehessen  programozni.  A  fordító  feladata,  hogy  a  programot  a  megfelelő 
futtatható formába öntse minden egyes,  a rendszerben részt  vevő intelligens összetevő számára, 
szétosztva. Központi egység által irányított rendszerekben ennek a problémának számos megoldása 
létezik (elosztott architektúrák tématerülete), önálló mobilis robotok esetén ugyanakkor úgy kell a 
futtatható  kódot  a  fordítás  során  megalkotni,  hogy  az  egyes  robotok  „egymástól  függetlenül” 
ismerjék feladatukat. Tovább nehezíti a problémát a robotrendszerek heterogenitása, amely nemcsak 
hogy nehézkessé teszi az egymással való kompatibilitást, hanem akár teljesen lehetetlenné is. (Szinte 
bármelyik mobilis járműnek lehet azt mondani, hogy „menj előre”, az „emelkedj felfelé” parancsot 
azonban a legtöbbjük nem tudja értelmezni?.  Ezt a feladatot a megfelelő robot-platformhoz kell 
rendelni, akár már a fordítás során.)

A Robys egy hierarchikus, párhuzamos, objektum-orientált robotprogramozási nyelv, amelynek 
legfontosabb tulajdonságai a következők:

 Változó típusok széles skálája: pont, koordináta-rendszer, homogén vektor, mátrix stb.
 Magas szintű operátorkezelés: speciális operátorok, saját készítésű operátorok
 Speciális osztály-, objektumkezelés: dinamikus csoport-objektumok, hierarchikus csoport-

objektumok, függvény-objektumok, feladat-objektumok
 Magas szintű robotikai műveletek – koordináta-transzformáció, mátrixalgebra stb.
 Szinkronizáció, párhuzamosított műveletvégzés
 Fordításidejű kódinterpretáció

A Robys programnyelvének részletes ismertetése meghaladná e dokumentum kereteit, ezért itt 
csak a  lényegesebb pontjait  ismertetem elsősorban a  nyelv  újdonságaira  összpontosítva.  Először 
megfogalmazom,  miért  van  szükség  egy  új  programnyelvre,  utána  röviden  összefoglalom  a 
programnyelv alapjait,  végül a többi alpontban egyesével ismertetem a nyelv újdonságait,  kitérve 
heterogén robotrendszerekben történő használatukra.

class petricsésze <passive>
{ # közönséges osztály
...
}
class robot <active>
{ # elosztott intelligencia
...
}
object adagolók <group>
{ # csoport
...
}

Adagolók

5-8 ábra  Aktív és passzív objektumok, objektumcsoportok. A fordító minden programot az aktív objektumokra fordít.
A csoportosítás absztrakt, és azt is az egyes aktív objektumok értelmezik.
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5.2.1 Miért egy új nyelv?
Az  előző  fejezetben  bemutattam,  milyen  változatosságot  mutatnak  a  programnyelvek. 

Logikusan merül fel a kérdés, miért is van szükség egy újabb nyelvre.

Általános célú programnyelvek
1, Az általános célú programnyelveken – gyakorlati tapasztalatok alapján – igen lassan lehet eljutni 

olyan szintre,  hogy a robotrendszer programja egy kitesztelt,  működőképes verzió legyen.  Ez 
mind fejlesztési időben, mind megbízhatóságában gyengébb egy olyan rendszernél, amelyben a 
rendszeresen  használt  funkciók  egyetlen  ember  vagy  csoport  által  kerültek  kifejlesztésre,  ill. 
kitesztelésre,  s  azt  a  későbbiekben bárki  fekete  dobozként  (tervezési  minták,  kész  osztályok, 
statikus/dinamikus könyvtárak stb.) használhatja.

A legnagyobb gondot az egyes változók állandó „határ-érték” tesztelése, a megfelelő hibatűrési 
képességek beépítése jelenti, és nem elsősorban a funkció megvalósítása. Ez a legtöbb célnyelv 
esetében – többnyire a funkcióból következően – automatikusan megvalósul. A másik probléma a 
teljesen  általános  nyelvekkel,  hogy  sokszor  nehezen  áttekinthető  a  programkód,  mivel  a 
szintaktika nem a célnak megfelelő áttekinthetőséget célozza meg.

2, Heterogén  multiágensű  robotrendszerek  programozása  már  jóval  bonyolultabb  lenne  egy 
általános célú programnyelven. A legegyszerűbb megoldás az lehetne,  hogy minden robothoz 
külön készítünk  egy  egyedi  programot,  rendszerezetten  végiggondolva,  hogy  ki,  mikor,  kivel 
kommunikáljon.  A  Robys  párhuzamos  programozása  segít  ennek  a  problémának  a 
kiküszöbölésében.

3, A hierarchikus irányítás, más szóval olyan rendszer, ahol a robotcsoportok hierarchikus rendben 
helyezkednek  el,  külön  nehézséget  jelentene  egy  általános  célú  rendszerben.  A  feladat 
végiggondolása  minden  egyes  fejlesztés  során  külön  odagyelést  igényelne,  a  különböző 
feladatoknál  ugyanis  sokszor más-más  hierarchikus  felosztás  indokolt.  Természetesen gyakran 
megoldható, hogy egy adott hierarchiát „ráerőltetünk” az összes feladatra, így – bár gyengébb 
megoldás születhet – a hierarchia „rendezgetése” során adódó problémák kiküszöbölhetőek.

Robotprogramozási nyelvek
1, A  jelenleg  általam  ismert  nyelvek  túl  specikusak.  A  legtöbb  robotprogramozási  nyelv  egy 

konkrét típushoz, esetleg architektúrához kötött, ezért egy heterogén multiágensű rendszerben 
több  programnyelv  használatára  is  szükség  van,  amely  lassítja  és  megbízhatatlanabbá  teszi  a 
fejlesztést. Találhatunk néhány általánosabb célú robotprogramozási nyelvet, ezek viszont kevés 
előnnyel rendelkeznek az általános célú nyelvekhez képest (pl. Karel++ [59]).

2, A  robotprogramozási  nyelvek  lehetőségei  igen  korlátozottak.  Bonyolultabb  feladatok 
végrehajtása  többnyire  olyan  nehézségekbe  ütközik,  amelyek  egyenesen  lehetetlenné  teszik  a 
megvalósítást. Ennek elsősorban a hierarchikus szint magasabb elemeinél lehet nagy jelentősége.

Robys (RRPL)
1, Sok szempontból hasonlít a C/C++ nyelvre, mivel ezek elterjedtek, és sokan használják. Sok 

azonban a különbség is, amely egyrészt annak köszönhető, hogy azok kifejlesztése óta eltelt pár 
évtized,  így  lehetőség  van  korszerűbb  technológiák  beépítésére,  másrészt  hogy  a  szintaktika 
igazodik a célhoz is.

2, Támogatja a szinkron- és párhuzamos programozást. A robotrendszert nem csak egyedenként, 
hanem  rendszerként  is  lehet  programozni.  Külön  jelentősége  van  a  robotikában  a 
párhuzamosított folyamatoknak, ahol nem elegendő az, hogy egyszerre futnak a robotrendszerek 
folyamatai, hanem egy időben ugyanott is kell tartaniuk (például több robot egyszerre emel fel 
egy tárgyat).
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3, Támogat  egy  hierarchikus,  dinamikus objektumszervezést,  amely  elsősorban robotikai  célokra 
alkalmazható kiválóan. Támogatja az 5.1 fejezetben ismertetett hierarchikus irányítási modellt.

4, Kényelmes  eszköztár  kinematikai,  dinamikai  modellek,  korszerű  irányítási  algoritmusok 
használatára.

5.2.2 Nyelvi konvenciók – rövid ismertetés
A  Robys  utasításait  kötetlen  formában  írhatjuk  egyszerű  szöveges  fájlban.  Az  interpreter 

UNICODE  karakterekkel  dolgozik  az  erős  operátortámogatás  végett.  Természetesen  a  fájl 
kódolásától függően előfordulhat, hogy programíráskor nem tudjuk a teljes UNICODE készletet 
alkalmazni,  ezért  célszerű  UTF-8  vagy  UTF-16  kódolású  fájlformátumot  használni,  mivel  így 
lehetőség van egy bővebb operátorkészlet  alkalmazására ('<='  → '≤',   'infty'  → '∞',  …) vagy a 
változónevek  ékezetesítésére  ('sebesség').  A  Robys-t  konstansok,  kulcsszavak,  azonosítók  és 
operátorok alkotják.

A szám konstansok lehetnek egészek (123,  -351,  0x23,  0b1101_0101), lebegőpontosak (24.58, 
-2.341E-24),  komplex  számok  (3i4,  -1.3E23i-6.7E12)  és  kvaterniók  (1i1j1k1,  1.24k-23).  A 
komplex  és  a  kvaternió  konstansok  leírására  bevezettem  az  „i”,  ill.  „j”  és  „k”  jelölésrendszert. Szöveges 
konstansokat  a szokásos „ " ” vagy „ ' ” párok között lehet megadni ("munkaállomás",  '日本 '). 
Eltérően a C nyelvtől nincs külön karakter konstans a nyelvben.

A  Robys-ban  különleges  szerepet  játszanak  az  operátorok.  Egy  operátor  tulajdonképpen 
korlátlan  számú  tetszőleges  írásjelből  állhat,  beleértve  a  UNICODE  teljes  írásjelkészletét. 
Alapértelmezésként is igen sok operátort lehet alkalmazni, ugyanakkor bármikor létre lehet hozni 
újakat is. Operátor lehet betűlánc is, amennyiben az adott azonosító nincs használatban. Így operátor 
lehet (in, foreach stb.) vagy (∈, ∀, stb.). Egy operátoron belül nem keveredhetnek írásjelek és betűk (például 
„a+b” nem lehet operátor).

Egy azonosító tetszőleges betűkből, számjegyekből, illetve „_” karakterből álló sorozat lehet, 
kikötve, hogy az azonosító első karaktere nem lehet számjegy.

#!/usr/bin/roc
# sample program

@{$display("compiling"} # compile-time

class Minister <active, derived(Robot)>
{
 [+]width:float; # if public: set and get
                 # methods are automatic
                 # they can be overriden
 !{
  if (width < 0.0) {width := 0.0}
  if (width > 28.0) {width := 28.0}
 }

 [#]constructor() # this is protected

 [-]usemxs(v1,v2:vector[3]):vector[3]
 { # private method
  define T:homogen matrix[3] := 0;
  _rv := v1 \> v2; # def. return value
  _rv ->= v1;
  for (each s in T where _i=_j) s=_i;
  # the same as [1,0,0; 0,2,0; 0,0,3]
 }
}

task dowork
{
 #...
 parallel
 {
  r1.MoveForward(12);
  r2.TurnRight(90°);
  r3.TurnRight(180°);
 };

 restrict (r1,r2,r3,r4,r5) always
 {
  synchron;
  quad.ActuatorHigh();
  r5.DoSomething();
  synchron;
  quad.ActuatorLow();
  restrict (r1,r2,r3) { synchron }
  quad.MoveBackward(1);
  synchron;
  quad.MoveBackward(1);
 }
 restrict (r6,r7) always
 {
 }
}

5-9 ábra  Programrészlet a nyelv illusztrálására
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A kulcsszavak  olyan  azonosítók,  amelyeket  a  Robys  belső  használatra,  vezérlésre  stb.  foglal 
(pl. for, if  stb.). Ezek nem használhatók más célra.

A Robys-ban kétféle lehetőség van a megjegyzésekre: többsoros (/# … #/) és egysoros (# ...) 
megjegyzéseket is lehet használni.

Az 5-9 ábra egy rövid programrészletet mutat be a nyelv illusztrálására.

Adattípusok
A Robys-ba több nyelv típuskészletét építettem be kiegészítve számos saját típussal. A nyelvben 

találhatunk egész típusokat (integer), lebegőpontos típusokat (oat), szöveges típusokat, vektor, ill. 
mátrix típusokat, dolgozhatunk komplex számokkal, kvaterniókkal. A Robysban összetett típusok is 
találhatóak: tömbök, rekordok, objektumok. Lehetőség van továbbá arra, hogy bármelyik adathoz 
referenciát készítsünk. Az 5.2.3 fejezetben részletesen ismertetem a Robys fontosabb újításait.

Az egész és lebegőpontos (így természetesen komplex és kvaternió) típusokhoz megadható a 
változó mérete (tiny, short, medium, long, huge), és többfajta lehet a szöveges típus is (tiny, wide, 
utf8).

Kifejezések
A  Robys-ban  a  kifejezések  leginkább  a  C-szerű  nyelvekre  emlékeztetnek.  Eltérést  jelent 

azonban,  hogy  az  egyes  kifejezések  nagy  mértékben  különbözhetnek  a  kód  egyes  részein, 
köszönhetően  a  range operátoroknak  (5.2.4  Operátorok).  Elsősorban  az  üzenetek  megfelelő 
feldolgozására, de egyéb célokra is jól alkalmazhatóak az integrált reguláris kifejezések.

Blokkok, vezérlő utasítások
Egy Robys program sok egymásba ágyazott blokkból épül fel. A blokkok állhatnak önmagukban 

vagy  valamilyen  utasításban.  A  blokkok  elejét  és  végét  a  C-ben  is  használatos  „{}”  kapcsos 
zárójelpár  jelzi.  Minden  blokkot  el  lehet  nevezni,  s  erre  hivatkozva  másutt  kilépni  belőlük, 
újrakezdeni stb. A blokkokat vezérlő utasítások lehetnek feltételes utasítások (if, else, elsif, unless) és 
ciklusok  (for,  loop,  while,  always).  A  Robys-ban  lehetőség  van  közvetlen  gépi  (assembly)  kód 
beillesztésére is.

5.2.3 Különleges típusok
A Robys-ban számos változó típus és művelet található. Ennek elsődleges oka, hogy a robot-

irányításban igen  sokféle  különleges  feladatot  kell  megoldani,  amelyek  ugyanakkor  egységesen  a 
legtöbb robotrendszerben megtalálhatóak. Az alábbiakban röviden összefoglalom a Robys jellemző, 
illetve új típusait.

Mátrixok, vektorok
Sok  programnyelvben  találhatunk  mátrixokat  és  vektorokat.  Az  irányítástechnikában  való 

használat  miatt  ezek  a  Robysban  is  alapértelmezett  változótípusok.  A  robotikai  feladatokban 
gyakrabban  előforduló  homogén  vektorok,  illetve  mátrixok  leírására  használhatjuk  a  Robys-ban 
megjelenő homogen módosítót. Ez azt jelenti, hogy a fordító a vektort kiegészíti egy extra sorral, 
amelynek értéke xen 1, míg a mátrixot szintén egy sorral, amelynek utolsó oszlopa 1, a többi 0. A 
homogén mátrixnak és vektornak csak a magasságát kell megadni, amelybe a kiegészítés nem számít 
bele:

define vec3D:homogen vector[3]; # 4 elemű vektor
define mtx3D:homogen matrix[3]; # 4x4-es mátrix
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Koordinátarendszerek, Pontok
A koordináta-rendszereknek és a pontoknak szintén igen nagy szerepe van a robotikában. A 

pont – eltérően egyéb olyan rendszerektől, ahol szintén találkozhatunk pont típussal – a Robys-ban 
egy tetszőleges méretű speciális vektor, amely egy ágens állapotát írja le.  Egy sok szabadságfokú 
(pl.  humanoid)  rendszernek  vagy  annak  egy  kisebb  részletének  pillanatnyi  helyzetét  különféle 
műveletek végzésére, mozgásfolyamatok tárolására stb. lehet használni.

A koordináta-rendszer egy – szintén a Robys-ban megjelenő – „absztrakt” típus. A koordináta-
rendszer tulajdonképpen egy  referencialista  egy  vektorkészletre.  A koordináta-rendszerhez kötött 
vektorok  úgy  viselkednek,  mintha  valóban  egy  koordináta-rendszerben  helyezkednének   el.  A 
koordináta-rendszert  ezek  után  forgathatjuk,  eltolhatjuk,  átskálázhatjuk,  s  hatására  az  összes 
hozzákötött vektor is vele együtt mozog.

define worldcs:coordinatesystem;
define vec:homogen vector[3] tie(worldcs);
...
worldcs →= [1 0 0]'; # eltolás

Amennyiben egy másik koordináta-rendszernek szeretnénk átadni az elforgatott vektorokat, a 
két koordináta-rendszernek ekvivalens típusúnak kell lennie, vagyis ugyanannyi, ugyanolyan típusú 
vektort  kell  tartalmazniuk.  Így  könnyedén  lehet  egy  teljes  vektorkészlet  adatait  különböző 
koordináta-rendszerek között átváltani.

Komplex számok, kvaterniók
A komplex számok és függvények az irányítástechnika elengedhetetlen részét képezik. Emiatt a 

Robys-ban  kitüntetett  szerepük  van.  A  kvaterniókat  ritkábban  használjuk,  egyes  eljárások, 
módszerek azonban igénylik létüket. Mindkét típuson értelmezve van az összes fontosabb művelet.

A  komplex  konstansok  leírására  a  Robys-ban  új  jelölésrendszert  vezettem  be:  a  valós  és  a 
képzetes rész közé „i” betűt helyezve, a kvaterniók jelölésére pedig hasonlóképpen az „i”, a „j” és a 
„k” karaktereket. Ezen felül i, j és k konstansok rendre 0i1, 0j1, illetve 0k1 értéket tartalmazzák.

define c:complex, q:quaternion;
c = 2i4 * 3.4i2.6 + 1.6e-19i3.14
q = 0i1j1k1 * 0j3.2e43k-3 + c

A complex és quaternion vektor és mátrix módosító is lehet.
define M:complex matrix[3];

Értékellenőrzés
Gyakran előfordul, hogy egy változó gyakorlati szempontból nem vehet fel bizonyos értékeket, 

bár programbeli  megfogalmazása ezt  lehetővé tenné.  Ilyen,  ha az  eszköz sebességét,  gyorsulását 
szeretnénk  korlátozni,  vagy  egyszerűen  egy  határolásra  van  szükség.  Igen  nehézkes  minden 
értékadásnál  külön  gyelni  erre.  Emiatt  a  Robys-ban  minden  változóhoz,  illetve  típushoz 
rendelhetünk  QS-blokknak  (query-set)  nevezett  kódrészleteket.  Amennyiben  található  kódrészlet 
akár a beállításhoz („!”), akár a lekérdezéshez („?”), ezt a kódrészletet az eszköz a műveletvégzések 
folyamán lefuttatja.

Megjegyzendő, hogy a C# nyelv a tulajdonságok beállítására [52] tartalmaz hasonló lehetőséget, 
a Robys-ban azonban több lehetőség van, mivel a QS-blokk a típushoz van rendelve, nem pedig egy-
egy objektum egy-egy tulajdonságához. Így a kódrészlet akár el is rejthető a programozótól, amikor 
egy típust használni szeretne (a felesleges kódrészletek hiánya növeli az áttekinthetőséget), másrészt 
egy típushoz csak egy ponton kell QS-blokkot deniálni.
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define sebesség:integer
!{if (sebesség<0) sebesség := 0; elsif (sebesség>100) 
sebesség:=100;};
define type korlátos:integer !{...};
define tömb:arrayed integer;
define verem:integer
!{array.push(fo)}
?{return array.pop()};

A QS-blokkok, mielőtt továbbadják, megváltoztathatják az értéket, vagy akár futásidejű hibát is 
jelezhetnek. Az érték megváltoztatásánál egyszerűen a változó, illetve típus értékét kell módosítani, a 
hiba jelzése a runtime kulcsszóval lehetséges.

5.2.4 Operátorkezelés
A robotikában és különösen a mikrorobotikában olyan szerteágazó az elvégzendő műveletek 

köre, hogy kiemelkedő szerepe van a megfelelő operátorkezelésnek. A Robys megtervezésekor ezért 
nagy  hangsúlyt  fektettem a műveletekre.   Az operátorkészletet  úgy  próbáltam megalkotni,  hogy 
segítségével könnyen áttekinthető programokat lehessen írni. A Robys-ban kétféle módon vettem 
gyelembe   ezen  igényt.  Egyrészt  igen  nagy  mennyiségű  alapértelmezett  operátort  rögzítettem, 
másrészt  biztosítottam,  hogy  lehessen  deklarálni  újabb  operátorokat,  illetve  a  régieknek  új 
értelmezést adni – akár a befoglaló tartomány-blokk típusától függően. Az operátorok a következő 
hat csoportra oszlanak:

 bináris infix: A két oldalon található kifejezés eredménye egy újabb kifejezés, de hatással 
lehet akár a jobb, akár a bal oldali tagra.

 unáris prefix: Egy kifejezés bal oldalán áll, az eredmény egy újabb kifejezés, de hatással 
lehet a tagra. 

 unáris postfix: Egy kifejezés jobb oldalán áll, az eredmény egy újabb kifejezés, de hatással 
lehet  a  tagra.  Alacsony rangú operátorok,  ezért  ha a  kifejezés többértelmű, az  előzőek 
kerülnek előtérbe.

 tartomány: Egyes tartományokban más-más lehet egy operátor értelmezése.
 tartomány vége: A tartományból a szülőtartományba való visszalépés.
 egyéb:  A ternáris (bin?<1>:<0>)  és  a  kvaternáris (ter?<1>:<0>:<-1>)  operátorok.  Ilyen 

típust egyelőre nem lehet létrehozni sem módosítani.

Operátorként szolgálhat  tetszőleges fehér szóköztől  különböző karakterek alkotta  sorozat  is. 
Célszerű azonban olyan „operátorneveket” alkalmazni, amelyek olvasása könnyű. Kikötés továbbá, 
hogy amennyiben alfanumerikus jel  szerepel  az operátorban,  nem szerepelhet  más („x+3” nevű 
operátor érvénytelen).

Az  operátorokat  mindenképpen  javasolt  legalább  egy  szóközzel  elválasztani  egymástól.  Így 
például az a=b⋅−3  feladat leírására helyes megoldás az „a=b* -3”, de helytelen az „a=b*-3”, 
sőt  helytelen  az  „a=-3*b”  is,  mivel  az  „=”  és  a  „-”  operátorok  nincsenek  elválasztva.  Az 
elválasztásra azért van szükség, mert az összefüggő karaktersorozat más operátorként használható 
(esetünkben az „=-” operátor). Amennyiben a fordító olyan, többkarakteres operátort talál, amely 
nem létezik, megpróbálja szétszedve értelmezni azokat. Ennek köszönhetően feltehetően működni 
fognak  a  fenti  műveletek  is,  ugyanakkor  amennyiben valaki  deklarál  egy  „=-”  operátort,  máris 
másként fog működni, ezért célszerű hozzászokni az elválasztásokhoz.

Kihasználva  a  UNICODE  adta  lehetőségeket  sok  operátor  a  0x007F  feletti  unicode 
karakterekből került ki. Minden operátorhoz tartozik azonban egy ASCII változat is, arra az esetre, 
ha a szerkesztőnk nem engedi a UNICODE karakterek használatát. Természetesen a programkód 
többnyire áttekinthetőbb a UNICODE karakterek használatával.
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Érdekes kiegészítés a Robys-ban, hogy az „a<b<c” kifejezés ekvivalens a „(a<b)&&(b<c)” 
kifejezéssel.  Mivel  ez  is  különleges  megoldásokat  igényel  a  fordítótól  (illetve  annak 
szövegelemzőjétől), hasonló jellegű saját készítésű operátor alkotására nincs lehetőség.

Operátor-precedencia
Mivel  nagy  számú saját  deklarációjú  operátort  lehet  használni,  erőteljesen támogatni  kell  az 

operátorok precedenciájának állíthatóságát. Minden operátorhoz minden tartományban tartozik egy 
precedencia-érték.  Ez  egy  15  bites  (0-32767)  érték,  s  az  alacsonyabb  értékek  magasabb 
precedenciaszintet jelölnek. A fordító ezen érték alapján dönti el, hogy melyik operátor műveletét 
kell először végrehajtani. Az operátoroknál ezen felül meg kell adni, hogy balról jobbra vagy jobbról 
balra kell-e értelmezni őket.

Operátordeklaráció
Mivel az operátordeklaráció elsődlegesen fordítói feladat, az operátordeklarációkat fordításidejű 

blokkban kell elhelyezni (5.2.8). A deklarációt a következőképpen végezhetjük el:
infix  operator [expression, 100] "×"(v1:vector, v2:vector):vector 
{}
prefix  operator [expression, 200] "myop"(m:matrix) {...}
postfix operator [expression, 301] "!"(i:integer) {for (;i;i--)... }
range   operator [method         ] "[[" as myrng (s:string) {}
rangend operator [myrng          ] "]]"(s:string) {}

Az eszköz a függvényben található műveleteket  a  kód megfelelő  részein  végrehajtja.  Erre  a 
megoldásra  elsősorban  a  range,  rangend  operátortípusok  miatt  van  szükség.  A  többi  operátor 
deklarálása természetesen megtörténhet a fordításidejű blokkon kívül is, de csak a más nyelvekben 
megszokott  korlátokkal.  Ebben  az  esetben  az  operátor  egy  függvényobjektum  (ld.  5.2.6 
Objektumok), amelynek kódja meghívódik az operátorból, vagy egy objektum egy metódusa.

function operator"+" (i:integer, j:integer):integer {return 
i+j+0.001}

Az operátorok  újradeklarálása  ugyanúgy  történik,  mint  deklarációja.  Onnantól  kezdve  az  új 
értelmezés él. A következő példában az SI modulban számos postfix operátor lett deklarálva. Például 
a  „g”  operátor  megszorozza  az  előtte  található  értéket  0.001-gyel,  az  „MB”  operátor  pedig 
1 048 575-tel:

@{use SI}
...
F := (3kg + 5g) * 9.81mps2;
tárhely := 128MB * n + 512kB * m; # kB: "*1024", MB: "*1_048_576"

5.2.5 Robotikával kapcsolatos műveletek
Az előző pontban ismertetett operátorrendszer sok lehetőségeket nyújt. Ezt kihasználva számos 

olyan operátort vezettem be, amelyek hasznosak egy robotrendszer irányításánál. 

Pontokon (vektorok) és koordináta-rendszereken végzett műveletek
A koordináta-rendszerek,  illetve  az  azon  belül  található  vektorok  rendkívül  fontos  részei  a 

robotikának  (ld.  5.2.3  Adattípusok).  A  Robys-ban  rögzített,  ezekkel  kapcsolatos  műveleteket  az 
5-1 táblázat ismerteti.

5-1 táblázat  Pontokon, koordináta-rendszereken végzett műveletek

operátor unicode ascii típus leírás
→ 2192 -> infix eltolás:  Egy vektort  vagy koordináta-rendszert  eltol  egy 
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operátor unicode ascii típus leírás
másik  vektorral.  Koordináta-rendszer  esetén  az  ahhoz 
kötött összes vektorra hatással lesz az eltolás.

⇋ 21CB </> infix skálázás: Egy vektort vagy koordináta-rendszert átskáláz 
egy  vektor  segítségével.  A  művelettel  tükrözést  és 
projekciót is lehet végezni.

↺ 21BA \> infix forgatás:  Egy vektort vagy koordináta-rendszert elforgat 
egy másik vektor körül. 

Mátrixalgebra
A robotikai  alkalmazások során gyakran van szükség  a  mátrixalgebra használatára.  A Robys 

ezért  mátrixműveletek  széles  körét  támogatja.  Bár  a  mátrixokkal  történő műveleteket  sok  nyelv 
ismeri (pl. [55]), a Robys-ban a műveletek kicsit bővebbek, illetve új szintaktikai elemek is bevezetésre 
kerültek. Mivel a robotikával foglalkozó kutatók igen sok szimulációt végeznek (MATLAB, illetve 
OCTAVE) környezetben, azok jelölésrendszerét vettem át, kiegészítve néhány saját operátorral. Az 
egyszerű  alapműveletek  („+”,  „-”,  „'”  stb.)  ugyanúgy  működnek,  és  használhatóak  a  „.” 
karakterrel kiegészített „.+”, „.-” stb. műveletek is. Néhány egyéb operátor is bevezetésre került, 
mint például a vektoriális szorzat: „×” (ascii leírással „x”).

A mátrixok leírására használható a MATLAB-ban használt módszer:
A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]

ugyanakkor az áttekinthetőség végett bevezettem egy új leírást:
   <[ 1 2 3 ]
A = [ 4 5 6 ];
    [ 7 8 9 ]>
        <[ 1 2 3 ]      <[1]
B = A *  [ 4 5 6 ]   +   [2]  * [1 2 2];
         [ 7 8 9 ]>      [1]>

Ez a leírás áttekinthetőbb programkód leírását teszi lehetővé, és bizonyítható, hogy ha több nem 
egyforma méretű  mátrix  vagy  vektor  kerül  „egy  sorba”,  akkor is  egyértelmű a  fordító számára, 
melyik  rész  melyikhez  tartozik,  anélkül,  hogy  gyelnie  kéne  a  geometriai  elhelyezkedést.  (Az 
elhelyezkedés gyelembe vétele nem lenne elfogadható, mivel a tabulátor gyakran használt karakter, 
és annak mérete nem rögzített).  A „<[” speciális  tartományoperátor egyébként jól  szemlélteti  a 
nyelv operátor-képességeit.

Egyéb műveletek
Az  5-2 táblázat  ismertet  néhány  egyéb  –  a  Robys-ban  megjelenő  –  műveletet  is,  amelyekre 

gyakran szükség lehet egy robotrendszer programozásakor.

Ezeken  felül  számos  más  –  a  robotikához  kevésbé  szorosan  kötődő  –  operátort  lehet 
alkalmazni, amelyek részletes kifejtése meghaladja a dolgozat kereteit: ∀, ∈, ∉, ∃, ∄, √, ∥, ∦, ∧, ∨ 
stb.

5.2.6 Objektumok
Az objektumok a Robys-ban különleges szerepet játszanak. Számos különleges új objektumfajtát 

hoztam  létre  annak  érdekében,  hogy  kényelmesen  lehessen  kezelni  a  hierarchikus  felépítésű 
heterogén robotrendszereket.
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5-2 táblázat  Speciális műveletek

operátor unicode ascii típus leírás
º 00BA deg postfix fok:  Az  előtte  álló  értéket  szögből  radiánba  alakítja.  A 

programozás  során  nagyon  gyakran  van  szükség  arra, 
hogy fokban adhassuk meg a szögértékeket, ugyanakkor a 
műveleteket radiánban célszerű elvégezni.

± 00B1 +- infix plusz-mínusz:  A  kifejezés  értéke  egy  olyan  tömb, 
amelynek  kétszer  annyi  eleme  van,  mint  a  bal  oldalon 
elhelyezkedő  tömb  vagy  skalár,  és  értékei  a  bal  oldali 
értékből  kivonva,  illetve  hozzáadva  a  jobb  oldalit.  Ez 
például akkor segít, ha meg szeretnénk állapítani, hogy az 
érték egy adott tartományon belül található-e:

if (x between y±0.01) {}
ℜ 211C Re prefix valós: Egy komplex szám valós része.

ℑ 2111 Im prefix képzetes: Egy komplex szám képzetes része.

∠ 2220 <) infix szög: Két vektor által bezárt szöget adja vissza.

↔ 2194 <-> infix távolság: Két vektor távolságát adja vissza.

A  következőkben  elsősorban  az  objektum-  és  osztályrendszer  azon  tulajdonságaival  fogok 
részletesebben foglalkozni, amelyek egyediek a Robys-ban. Az osztálydeklaráció a következőképpen 
történik:

class osztálynév <derived (classA, classB), active, ...>
{

[-]argument: típus;
[+]metódus (): típus
{
...
}

}
Az osztály vagy objektum meghatározása során különféle osztálymódosítókat adhatunk meg:

 active [id]/passive
 group
 dynamic group
 hierarchical group
 function
 task
 derived
 insystem, outsystem

Amennyiben  egy  objektum csak  egyszer  fordul  elő,  nem kötelező  külön  osztálydeklarációt 
készíteni, ilyenkor a class kulcsszó helyett az object kulcsszót használjuk. Valójában ekkor létrejön az 
osztály is (ugyanolyan néven), így akár örökölhető is.

active/passive
A Robys-ban megjelenő aktív és passzív objektumok gondolata arra vezethető vissza, hogy egy 

multiágensű környezetben az adott feladatot többnyire több robot hajtja végre, ugyanakkor olyan 
elemek  is  vannak  a  rendszerben,  amelyek  nem  tartalmaznak  intelligens  részegységet,  így  azok 
érdemben  nem  vehetnek  részt  a  feladat  megoldásában.  Ez  részben  kapcsolódik  a 
szoftvertechnológiában  alkalmazott  aktív/passzív  objektum  fogalomkörhöz  (ott  „az  aktív 
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objektumok olyan objektumok, amelyek képesek belső állapotukat megváltoztatni anélkül, hogy más 
objektumtól üzenetet kaptak volna”), itt azonban többet jelent ennél. Az aktív objektumok minden 
esetben egy  független  intelligens  egység  kódjára  fordítódnak  le,  éspedig  olyan  módon,  hogy  az 
összes egység megkapja a teljes kódot (legalábbis amire szükség van a feladat végrehajtásához).

Ennek  kapcsán,  ha  felállítunk  egy  objektummodellt,  vannak  olyan  objektumok,  amelyekhez 
konkrétan  tartozik  egy  mikrokontrolleres,  mikroprocesszoros  vezérlőegység,  és  vannak  olyanok, 
amelyek metódusait  a  vezérlőegységekkel  ellátott  objektumok hardvereinek  kell  végrehajtani.  Ez 
alapján megkülönböztettem aktív (vezérlőegységgel ellátott) objektumokat és passzív objektumokat.

A
P

AA
PP

P A

PP

P

APP

P ?A

PP

?

Robys program

Ágenseken futó lefordított „gépi” programok

5-10 ábra  Aktív és passzív objektumok, objektumcsoportok. A fordító minden programot az aktív objektumokhoz
tartozó ágensekre fordít. A csoportosítás absztrakt, és a csoportokat is az egyes aktív objektumok értelmezik.

A fordító az aktív objektumok feladatait csak a megfelelő vezérlő egység számára fordítja le 
(5-10 ábra),  míg  a  passzív  objektumokat  minden  vezérlőegység  tartalmazza  és  kezeli  (hacsak  a 
programban egyéb módon nem korlátozzuk, ld. még 5.2.7). A fordítás során tehát annyi „független” 
fordított kód keletkezik, ahány aktív objektum a rendszerben található. Ha nincs aktív objektum, 
nem keletkezik kód.

Aktív  objektumok  nem  lehetnek  más  objektumok  attribútumai,  minden  esetben  a 
„főprogramhoz”  (rendszerhez)  tartoznak.  Ha  szükség  van  több  objektum  összefogására,  akkor 
csoportobjektumokat kell használnunk.

Az objektumok  alapértelmezésként  passzívak,  így  a  passive  kulcsszót  nem feltétlenül  kell  a 
programban  elhelyezni.  Az  aktív  objektumok  esetén  azonban  mindenképpen  alkalmazni  kell  az 
active módosítót. A kulcsszónak át lehet adni egy 32 bites azonosítót is, így a fordító és a rendszer e 
„név alapján” hivatkozhat rá. Ha nem adunk meg azonosítót sem az osztálydeklarációban, sem az 
objektum létrehozásakor, a fordító automatikusan generál egyet. Amennyiben a 32 bites azonosítót 
az  osztálydeklarációban  adtuk  meg,  és  a  rendszerben  több  példány  található  belőle,  a  fordító 
egyesével növelve minden objektumnak más értéket ad. Ha e rendszerben konkurencia van (például 
A osztály azonosítója 10, B osztályé 20, és 11 A osztályba tartozó egyed található a rendszerben), a 
fordító  tetszőlegesen  oszthatja  ki  az  azonosítókat,  de  sohasem  osztja  ugyanazt  az  értéket  két 
különböző aktív objektumnak.

group
A  Robys csoportobjektumai  tulajdonképpen  olyan  objektumok,  amelyek  több  egyéb  (aktív) 

objektumot felügyelnek.  Mivel  aktív  objektumokat  egyetlen  más  objektum  sem  birtokolhat 
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kizárólagosan,  a  csoportobjektumok  is  csak  „referenciaként”  hivatkozhatnak  rájuk.  A 
csoportobjektumok segítségével csoportokba foglalhatjuk az egyes aktív ágenseket, emellett azonban 
a csoportobjektumoknak lehetnek további saját attribútumai és metódusai.  Egy csoportobjektum 
deklarálásakor meg kell adni, hogy milyen típusú objektumokat tartalmazhat, létrehozásakor pedig 
meg kell adni, hogy melyeket.

class adagolók <group>
{

[#]robotok:Minister[3];
                # aktív osztály példányaira mutató refrencia

...
}
...
define adagolócsoport:adagolók (r1, r2, r3); # kötelező

A csoportobjektumoknak három típusát hoztam létre:

 static group
 dynamic group
 hierarchical group

Amennyiben nem adjuk meg a módosítót, alapértelmezésként a csoportobjektum statikus.

A  dinamikus  csoportobjektumok hasonlítanak  a  csoportobjektumokhoz,  azzal  a 
különbséggel, hogy létrehozáskor nem kell megadni a csoport tagjait, hanem a program futása során 
dinamikusan  változtathatóak.  Ez  természetesen  több  feladatot  ró  a  programozóra,  ugyanakkor 
lehetőséget biztosít arra, hogy egy robotcsoport tagjai optimálisan végezhessék el a feladatokat.

adagolócsoport.robotok[3] <- r6;
collect (r1,r2,r3,r4,r5,r6) for adagolócsoport;

A dinamikus csoportobjektumoknak a konstruktor és a destruktor mellett egy kötelező collect 
metódussal  is  rendelkezniük  kell.  Ez  a  metódus  megkapja  az  aktív  objektumok  egy  halmazára 
mutató referenciát, és abból kell kiválasztania valamilyen eljárás alapján az adagolócsoport számára 
objektumokat. Az eljárás megfogalmazása a programozó feladata, de célszerű gyelembe venni az 
objektumok tulajdonságait, illetve hogy éppen melyik szabad (szemafor, szinkronizáció stb.).

A  dinamikus  objektumoknak  előre  rögzített  mennyiségű  aktív  objektum tagja  lehet,  csak  a 
referenciák és az aktív objektumok közötti összerendelés „dinamikus”. Amennyiben változó számú 
ágenssel szeretnénk műveleteket végezni, hierarchikus csoportobjektumokat kell használnunk.

A  hierarchikus  csoportobjektumok a  dinamikus  csoportobjektumok  továbbfejlesztett 
változatai.  Segítségükkel  többszintű  irányítási  modell  alapján  hozhatunk  létre  csoportokat.  A 
hierarchikus  csoportobjektumoknak  tetszőleges  számú  aktív  objektum,  vagy  valamilyen  típusú 
csoportobjektum tagja lehet. Ezen objektumok segítségével megvalósíthatók a hierarchikus irányítási 
modell alapján felépített robotrendszerek.

class main_system <hierarchical group>
{

[+]controller:CCU;
...

}
...
define központ:CCU;
define rendszer:main_system (központ);

Egy hierarchikus csoportobjektum a teljes csoportot tartalmazza. Minden ilyen objektumhoz 
kötelezően  tartozik  egy  irányító  (controller)  objektum,  valamint  automatikusan  egy  employer 
objektum  (amely  tartalmazza  az  objektumot  tartalmazó  felettes  hierarchiaobjektumra  mutató 
referenciát) és egy lista (employee), amely bármelyik pontján bővíthető, vagy el is távolítható belőle 
egy tag:
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insert employee[3] := new sub_system(employee[3].employee[2]);
delete employee[4];
move employee[5] := employee[3].employee[2].employee[4];

A hierarchikus csoportobjektum létrehozásakor beállításra kerülnek az employer és az employee 
objektumok,  majd  meghívódik  a  hierarchikus  csoportobjektum  konstruktora.  A  konstruktor 
gondoskodhat arról, hogy felépüljön a teljes objektumlánc.

function
Más nyelvektől eltérően a Robys-ban található függvények valójában objektumok, amelyekhez 

(az esetek többségében) nem tartozik külön osztálydeklaráció. A függvényobjektumokhoz minden 
esetben tartozik egy evaluate metódus, amely megkapja az értékeket, és az eredményt visszaadja. 

object sin <function>
{
  evaluate(f:oat):oat
  {
    ...
  }
}

Ez a felírás ekvivalens a következővel:
function sin (f:oat):oat
{
  ...
}

Használata pedig egyszerűen:
y := sin(x);

A  függvényobjektumoknak  –  más  objektumokhoz  hasonlóan  –  lehetnek  metódusai, 
attribútumai.  Egyrészt  a  nem  kötelező  paraméterekhez  mindenképpen  tartozik  egy  attribútum, 
másrészt a bonyolultabb felírást alkalmazva egyéb attribútumok is megadhatók, amelyek a függvény 
működését  befolyásolhatják  (például  itoa  16-os  számrendszerben  kis-  vagy  nagybetűket 
alkalmazzon-e), vagy információkat szolgáltatnak a függvényről (verziószám, szerző stb.)

function itoa(value:integer, ?radix:integer := 10):string
{ ... }

itoa.radix := 16;
szöveg := itoa(szám);

vagy tovább példányosítva:
define itohex:itoa;
itohex.radix := 16;
szöveg := itohex(szám);

Ezen  felül  minden  függvény  rendelkezik  args metódussal,  amely  visszatér  az 
argumentumlistával vagy a kiválasztott argumentum adataival.

Amennyiben függvényosztályt hozunk létre, azok ugyanolyan módon örökölhetőek, a hozzájuk 
tartozó metódusokkal, attribútumokkal:

object cos <derived(sin)>
{
  evaluator(f:oat):oat
  {
    return sin.evaluator(f);
  }
}
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További kiegészítés, hogy amennyiben nem akarunk megjegyezni egy hosszú argumentumlistát, 
vagy néhány opcionális paramétert ki szeretnénk hagyni, a következő (verilog nyelvből kölcsönzött, 
[57]) leírást is alkalmazhatjuk:

szöveg := itoa(.radix(16), .value(szám));

task
Egy  robotrendszerben  rendkívüli  szerepe  van  a  feladatoknak.  Egy  robotrendszer  általában 

többféle feladatot is el tud látni, ezért gyakorlatilag minden robotprogramozási nyelvben lehetőség 
van egyidejűleg több feladat leírására, amelyek közül a kezelő vagy egy „másik feladat” választja ki az 
éppen szükségeset. Szükség lehet olyan feladatokra is, amelyeket nem egy külső esemény indít el, 
hanem  a  rendszer  működésével  párhuzamosan  folyamatosan  működnek  (például  egy  központi 
vezérlő  rendszer).  A  feladatobjektumok  –  hasonlóan  a  függvényobjektumokhoz  –  többnyire 
osztálydeklaráció nélkül készülnek:

object central_unit <automatic task>
{
  main():integer
  {
    ...
  }
}

Ez a felírás ekvivalens a következővel:
automatic task central_unit
{
  ...
}

A feladatok  lehetnek  automatikusan  elindulók  vagy  triggereltek  (akkor  indulnak  el,  ha  erre 
utasítást kapnak). A triggerelés természetesen belülről is megtörténhet, ha például egy másik feladat 
elindítja:

 automatic
 triggered

A  névvel  ellátott  feladatok  alapértelmezésként  triggereltek,  így  a  triggered  kulcsszót  nem 
feltétlenül  kell  kirakni.  Ha  azonban  a  feladatnak  nincs  neve,  akkor  automatikusan  elindul.  A 
feladatokon  és  egyéb  blokkokon  kívül  elhelyezett  kódrészletek  szintén  automatikus  feladatnak 
minősülnek (ez kihasználható a fordításidejű kódinterpretáció során, ld. 5.2.8).

derived
A derived  kulcsszó segítségével  lehet  megadni,  hogy  melyek  az  adott  osztály  ősosztályai.  A 

származtatást  a  legtöbb  objektum-orientált  nyelv  támogatja,  így  ennek  részletes  irodalma  van 
(pl.  [47]).  A Robys ezzel  kapcsolatban nem tartalmaz újításokat,  itt  csak a teljesség kedvéért lett 
felsorolva. Az öröklés szintaktikája a következő:

class öszvér <derived(ló, szamár)>
{
  ...
}

insystem, outsystem
A módosítók a Robys virtuális gépével (RVRM) kapcsolatosak. Amennyiben egy osztály vagy 

objektum insystem típusú, a fordító nem hozza létre az objektumot, hanem feltételezi, hogy az adott 
aktív  objektumhoz  tartozó  kód  rendszerkomponensként  (a  virtuális  gépben  natív  kódon  lett 
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implementálva,  ld.  5.3.6)  rendelkezésre  áll  az  eszközben.  Megjegyzendő,  hogy  amennyiben  egy 
objektum nem insystem-nek van deniálva, de a rendszerkomponens megtalálható a robot virtuális 
gépében,  a  fordításkor  keletkezik  gépi  kód,  ugyanakkor  futtatáskor  a  rendszerkomponens  lesz 
használva. Ezt felülbírálandó megadhatjuk az outsystem módosítót,  ebben az esetben a program 
mindenképpen a fordított kódot használja.

5.2.7 Szinkronizáció, párhuzamosított műveletvégzés
A szinkronizáció és a párhuzamosított műveletvégzés szintén rendkívül fontos elemei a  Robys 

rendszernek. Egy átlagos elosztott rendszerben a legritkább esetben van szükség párhuzamosított 
műveletekre,  ezért  többnyire  szinonimaként  használják  a  párhuzamos  és  párhuzamosított 
kifejezéseket. Eredeti értelemben a párhuzamos végrehajtás azt jelenti, hogy az eszközök egymástól 
függetlenül, egy időben futtatják a kódokat, és bizonyos pontokon szinkronizálódnak, ha szükséges. 
Egy robotrendszerben azonban gyakran van jelentősége a valódi párhuzamosításnak, vagyis hogy a 
műveletek folyamatosan egyidejűleg kerülnek végrehajtásra.

Szinkronizáció alatt az általánosságban is használt szinkronizációt értem, vagyis a több roboton 
futó  program  egyes  részei  a  szoftver  kitüntetett  pontjain  szinkronizáció  segítségével  bevárják 
egymást.  A  párhuzamosítottság  fogalmát  ugyanakkor  elkülönítettem  ettől  –  programnyelvi 
értelemben.  Egy  robotikai  rendszerben  sokszor  nem  elegendő,  hogy  a  program  egyes  részei 
találkoznak egymással, szükség lehet rá, hogy a műveletek teljesen párhuzamosítva történjenek. Ilyen 
lehet például, ha több robot próbál felemelni több oldalról egy nagy, folyadékkal teli tartályt. Ebben 
az esetben nem elég, ha a robotvezérlőkön futó kódok a felemelt ponton találkoznak, a robotoknak 
együtt, egyszerre kell emelniük az edényt. Elméletileg a párhuzamosítás visszavezethető arra, hogy in
nitezimálisan  kis  időközönként  szinkronizáljuk  az  eszközöket,  ez  azonban  a  késleltetések  és  a 
végtelen erőforrásigény miatt nem lehetséges. Mindenképpen szükség van rá, hogy a kommunikáció 
összes résztvevőjénél  adaptív  predikciós egység gondoskodjon arról,  hogy mindegyik eszköz azt 
higgye, hogy folyamatosan párhuzamosan halad a többi robottal.

A  multiágensű  robotikában  további  nehéz  feladat  annak  megállapítása,  hogy  éppen  mely 
ágensek szabadok. A szinkronizáció segítségével össze lehet várni adott mennyiségű robotot, hogy 
„ráérjenek” egy következő feladat végrehajtására (lehetséges, hogy ekkor hierarchikus átrendezést is 
kell alkalmazni).

A következő kulcsszavak a párhuzamos programozást segítik:

 synchron
 parallel
 restrict, if  stb.

synchronize
A synchronize kulcsszó segítségével szinkronizálni lehet a futó program adott pontján két vagy 

több eszközt. A program nem fut tovább egyik robot központi egységén sem, amíg mindegyik el 
nem érte azt. Amelyik eszköz nincs benne a szinkronizációs blokkban, természetesen fut tovább.

robot_group.turnLeft(180°);
restrict (robot_group, central_unit) { synchronize }

parallel
A parallel kulcsszó segítségével az egyes robotok párhuzamosítva hajtják végre a feladatokat. 

Ennek megvalósítása természetesen nem egyszerű,  hiszen nem adható általános algoritmus arra, 
hogy  mit  is  jelent  két  művelet  számára  a  párhuzamosított  működés.  Emiatt  a  Robys-ban  csak 
eszközkészletet  biztosítottam a  párhuzamosított  működéshez,  az  egyedi  párhuzamosítás  minden 
esetben a programozó feladata.
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A párhuzamosított működés érdekében minden aktív objektum (ld. 5.2.6 Objektumok) minden 
metódusához tartozhat egy párhuzamos kiegészítő metódus. Amikor a program egy párhuzamos 
végrehajtású  kódhoz  érkezik,  minden  eszközben  végrehajtódik  az  aktív  objektum  adott 
metódusához tartozó parallel metódus. Ez tulajdonképpen elvégzi a párhuzamosított működéshez 
szükséges  inicializálási  feladatokat.  A  végrehajtás  után  szinkronizáció  segítségével  megvárják 
egymást az egyes ágensek, végül meghívásra kerül az eredeti metódus. Egy párhuzamos blokkba 
tetszőleges mennyiségű metódus helyezhető, arra azonban vigyázni kell, hogy minden metódusnak 
másik aktív objektumhoz kell tartoznia.

[+]pull () # pull metódus
{
}
∥{ # pull metódus párhuzamos inicializációja
}
...

parallel {robot1.pull(); robot2.push()}

restrict, if  stb.
A párhuzamos működést – szemben a legtöbb párhuzamosságot támogató programnyelvvel – 

nem kizárólag független programrészeken, hanem egyetlen programterületen is meg lehet valósítani. 
Ez az egységes rendszer szempontjából hasznos, ugyanakkor nehézségeket is okoz, mivel gyakran 
előfordul,  hogy  mégis  egyedi  ágens-parancsokat  kell  adni.  Ennek  érdekében  minden  ágens 
rendelkezik  egy  saját  azonosítóval,  így  annak  ismeretében  egyszerű  feltétel-  és  ciklusvezérlő 
utasítások segítségével szeparálni lehet a céleszközt. Az _aid globális változót minden robot olvasni 
tudja,  és minden robotnak a saját  aktív  objektumához tartozó azonosítóját  tartalmazza.  Az _aid 
megadható az objektum létrehozásakor (ld. 5.2.6 Objektumok, active kulcsszó). Ha nem adunk meg 
ilyet, a fordító automatikusan generál egyet. Az egyszerű feltételes végrehajtás és ciklusok esetén a 
következőt lehet használni:

if (_aid==0x02F3_472C) {X := X*2}
if (_aid between (0, 0x100)) {Y := y4}
for ∀ i ∈ (3,7,13,23,75) {if _aid==i ... }

Ha nem szeretnénk foglalkozni  az  azonosítókkal,  vagy  az  eszközök előzetesen  egy  tömbbe 
lettek másolva, használhatjuk a restrict vezérlési kulcsszót is:

restrict (robot1, robot4, robot7, 0x02F3_5788) {}

5.2.8 Fordításidejű kódinterpretáció
A nyelv  kényelmesebb  használhatóságának  és  a  rendszer  magas  fokú  testreszabhatóságának 

érdekében  a  Robys egy  –  más  rendszerekben  ebben  a  formában  nem  ismert  –  fordításidejű 
kódinterpretációt is támogat. Ez azt jelenti, hogy a programkód egyes részei a fordítás közben a 
fordítóba  épített  virtuális  gépen  lefutnak,  és  módosíthatják  a  fordítás  további  menetét  akár  a 
forráskód módosítása,  akár  annak értelmezése  által.  Lehetőség van a programot  fordító személy 
számára  üzenetek  kiírására,  esetleg  tőle  jövők  feldolgozására  is.  Hasonlóképpen  fájlokkal  is 
végezhetők műveletek.

Ennek a megoldásnak számos előnye van. Az egyik legfontosabb a megfelelő „verziókezelés”. 
Egy robotikai rendszerben sokkal gyakrabban használjuk az egyes programok különféle változatait, 
mint  a  programozás  egyéb  területein.  Miután  külön  program írható  a  verziók  kezelésére,  jóval 
összetettebb verziókezelést lehet alkalmazni, mint olyan rendszerekben, ahol ez nem található meg. 
Az is megoldható, hogy a fordító egyidejűleg az összes változatot lefordítja.
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További  előnye  –  és  ez  szintén  jól  használható  robotrendszerekben  –,  hogy  nagyfokú 
interaktivitást  biztosít  a  fordító  személlyel,  így  fordításkor  kényelmesen  lehet  megadni  fordítási 
paramétereket „kérdés-válasz” formában. A fordítás során a fordító akár kongurációs fájlokat is 
beolvashat, amelyek minden alkalommal a megfelelő módon vannak beállítva.

A fordításidejű kódrészleteket '@{' és '}' operátorok közé kell helyezni. Amikor a fordító elérte a 
blokk végét,  és  befejezte  a  fordításidejű  blokk  RVRM-re  történő fordítását,  a  beépített  virtuális 
gépen lefuttatja az elkészült kódot.

Fordításidőben  futó  kódrészletekben  rendelkezésünkre  áll  néhány  –  a  főprogramban  nem 
használható – speciális utasítás: $display, $request, $open, $close, $read, $write. Ezek elsősorban a 
fordítást végrehajtó személlyel való kommunikációt és egyéb fájlműveleteket tesznek lehetővé.

@{ # fordítás időben futó program
$display ("A fordítás elkezdődött...");
}

A fordításidő-blokkban található  kód mindenképpen egyetlen,  egy  „egyágensű” rendszerben 
található  feladat  (task).  Ennek  megfelelően  passzív  objektumokat  létrehozhatunk,  de  aktívakat, 
illetve csoportokat nem. 

Robys, mint szkript nyelv
A Robys alapvetően fordított nyelv. A gyakorlati robotikai alkalmazásoknál nincs is szükség arra, 

hogy szkript nyelv legyen. Tulajdonképpen a megvalósítás természetéből következik, hogy szkript 
nyelvként is használható. Ha ugyanis nincs megadva aktív objektum, akkor fordított kód nem készül, 
ugyanakkor a fordításidejű kódinterpretációnak köszönhetően a @{...} műveletek fordítódnak és 
futnak:

#!/usr/bin/roc
@{
# "szkript"
}

Példaként egy hatványozó szkript program:
#!/usr/bin/roc
@{
use utf-8;
$display ("Alap: "); $request (a);
$display ("Kitevő: "); $request (b);
$display ("Eredmény: ".(a**b));
}

5.2.9 Turing-teljesség igazolása
Egy minden algoritmikusan  megfogalmazható feladatot  elvégezni  képes nyelvnek teljesítenie 

kell a turing-teljesség feltételeit. Bár a fent ismertetett programnyelvről egyértelműen látszik, hogy 
turing-teljes,  ennek  igazolása  nélkül  azonban egy  nyelvi  specikáció  nem lehet  maradéktalan.  A 
turing-teljesség  kritériumai  teljesítésének  vizsgálatára  általában  az  univerzális  turing-gép 
implementációját szokták elvégezni. Bizonyított tény azonban, hogy amennyiben az adott nyelven 
egy  olyan  másik  nyelv  implementációját  végezzük  el,  amelyről  korábban  igazolták  a  turing-
teljességet, az adott nyelv is turing-teljes.

A  turing-teljesség  igazolására  ezért  egy  olyan  programnyelv  implementációját  választottam, 
amelyről bizonyított a turing-teljesség. Ez a nyelv az OISC (One Instruction Set Computer).  Az 
OISC egyetlen  utasítása  a  „subleq <op1> <op2> <op3>”.  Az  utasítás  az  <op1> címen található 
értéket  kivonja  az  <op2> címen  találhatóból,  az  eredményt  az  <op2> címen  eltárolja,  majd 
amennyiben az eredmény nulla vagy negatív, a program futása az <op3> címen folytatódik.
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A  kód  lényegi  része  az  always  blokkban  található  három  sorban  található.  A  program  az 
alábbiakban olvasható:

#!/usr/bin/roc
# OISC - One Instruction Set Computer interpreter

define active:single; # active object needed
define oisc_mem:integer[65_536];
define oisc_pc:integer;
task
{
  oisc_mem[0] = 0;
  oisc_mem[1] = 1;
  oisc_pc = 32_768;
  # import OISC program
  always
  {
    # handle STDIN
    oisc_mem[oisc_mem[oisc_pc]] -= oisc_mem[oisc_mem[oisc_pc+1]];
    # handle STDOUT
    unless (oisc_mem[oisc_mem[oisc_pc]] < 0) oisc_pc += 3;
    else oisc_pc := oisc_mem[oisc_pc+2];
  }
}

5.2.10 Összefoglalás
Az előzőekben az RRPL (Robys Robot Programming Language)  robotprogramozási  nyelvet 

mutattam be, elsősorban az újdonságokra összpontosítva. Az általam specikált nyelv összességében 
alkalmas  egyedi  robotok  objektumszemléletű  programozásán  túl  heterogén  multiágensű 
robotrendszerek hatékony feladatleírására. Az értekezés írásának időpontjáig elkészült a nyelv speci
kációja  néhány  példaprogram  kíséretében,  a  fordító  rendszer  implementációja  az  elkövetkező 
időszak feladata lesz.

2.2 Tézis
Specifikációt  dolgoztam  ki  egy  új,  párhuzamos,  objektum-orientált  
robotprogramozási nyelvre, amely egyaránt alkalmazható egyedi robotok és 
heterogén robotcsoportok,  robotrendszerek  programozására,  több ismert,  
robotprogramozási  és  általános  célú  nyelv  hatékony  összetevőinek 
átvételével  és  egy  rendszerbe  illesztésével,  valamint  eddig  még  nem 
használt, új komponensekkel történő kiegészítésével, amelynek részeként a 
nyelv szerves alkotóeleme lett – többek között – a 2.1 tézisben ismertetett  
hierarchikus irányítási modell is. [2][4][6]

5.3 A virtuális robotgép
A programfejlesztés  hatékonysága  érdekében egyre több helyen használnak virtuális  gépeket 

(Java VM [65], .NET Framework [66] stb.). Heterogén robotrendszerek alkalmazásakor is hasznos 
lenne egy ilyen egységes rendszer. Az előző fejezetben több virtuális gépet ismertettem. Ésszerűnek 
tűnik,  hogy  egy  már  kidolgozott  virtuális  gépet  használjunk  a  valós  robotokon is,  e  különleges 
adottságokkal rendelkező területen ezek azonban nem igazán használhatóak hatékonyan. Fel lehet – 
sőt fel kell – azonban használni azon eredményeket, amelyek más rendszerek esetében adott virtuális 
gépek fejlesztésénél keletkeztek. Az RVRM (Robys Virtual Robot Machine) megvalósításakor arra 
törekedtem,  hogy  az  a  jelenlegi  virtuális  gépeknél  hatékonyabban legyen  képes  robotrendszerek 
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kiszolgálására,  ugyanakkor  kisebb  mikrovezérlőkön  vagy  programozható  hardvereszközökön 
(pl. FPGA) is implementálható legyen. 

Az egyik elsődleges feladat annak eldöntése, hogy RISC vagy CISC alapú virtuális gépre van 
szükség. A virtuális gépet általában egyszerűbb mikrokontrolleres rendszereken kell implementálni, 
ahol – bár a  sebesség  is  fontos tényező,  amelyben a CISC rendszerek többnyire  erősebbek – a 
könnyebb megvalósítás, kisebb memóriaigény stb. a RISC rendszerek felé helyezik a hangsúlyt. Az a 
tény, hogy egy multiágensű környezetben igen fontos az ágensek közötti kommunikáció, valamint 
hogy a szoftveres kompatibilitást erős hardveres differenciálódás mellett kell megvalósítani, mégis 
azt  sejteti,  hogy  szükség  van  az egyszerű  általános  gépi  szintű  utasítástámogatás  mellett  néhány 
magas szintű – inkább CISC rendszerekre jellemző – parancs értelmezésre is. Ezt a Hibrid RISC-
CISC rendszert (HRCISC) egyik általam ismert virtuális gép sem alkalmazza.

Robotikai  feladatokra  történő alkalmazáskor a  fent  említett  rendszerek további  hátrányaként 
lehet  említeni,  hogy  esetenként  igen  bonyolult  lehet  olyan  feladatok  megoldása,  amelyek 
gyakorlatilag  minden  multiágensű  robotrendszerben  felmerülnek,  így  optimalizálhatók  lennének. 
Ilyen  lehet  a  robotok  közötti  szinkronizáció  megoldása  mellett  a  legegyszerűbb  mozgási,  vagy 
alapvető állapotátmeneti és számítási műveletek megvalósítása.

A  következőkben  elsőként  röviden  leírom,  miért  van  szükség  egy  új  virtuális  gépre,  majd 
bemutatom az RVRM alapvető jellegzetességeit, végül a többi pontban ismertetem az RVRM-ben 
található újdonságokat.

5.3.1 Miért egy új virtuális gép?
Első  kérdésként  felmerül,  hogy  miért  van  szükség  egy  új  virtuális  gépre.  Az  alábbiakban 

felsorolom az új, robotikai alkalmazásokhoz optimalizált virtuális gép létrehozásának legfontosabb 
okait.

 Komplexitás:  A  robotikai  alkalmazások  elsősorban  mikrokontrolleres  rendszerekre 
épülnek.  A  virtuális  gépek  általában  feltételezik,  hogy  egy  nagy  teljesítményű  személyi 
számítógépen vagy  szerveren  futnak,  ha  azonban  mégis  mikroeszközökön,  akkor  azok 
között is elvárják a lehető legnagyobb teljesítményűeket.

 Műveletek: A robotikában számos „tipikus” művelet van, amelyek más virtuális gépeken 
nagy számításigényt támasztanak. Az RVRM előtérbe helyezi e műveleteket.

 Elosztott  rendszerek:  A  robotikában  használatos  heterogén elosztott  rendszerek  olyan 
adottságokkal rendelkeznek, amelyek fontossá teszik az ágensek közötti kapcsolatokat. Az 
RVRM nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra.

5.3.2 A virtuális gép ismertetése
Az  általam  specikált  virtuális  gép  igen  sok  szempontból  hasonlít  már  meglévő  virtuális 

gépekhez. Az azokban alkalmazott módszerek, komponensek nagy része felhasználható heterogén 
robotrendszerek virtuális gépeinél is. Több kiegészítést tettem azonban annak érdekében, hogy nagy 
teljesítménybeli  eltérésű populációval  rendelkező heterogén robotrendszerekhez alkalmas virtuális 
gép jöjjön létre.

Az RVRM verem alapú műveletekkel  dolgozik.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  operandusveremben 
elhelyezzük az operandusokat, végrehajtjuk a műveletet, majd visszaolvassuk az eredményt szintén 
az operandusveremből. Ennek megfelelően az RVRM-ben nincsenek általános célú regiszterek. A 
néhány  speciális  célú  regiszter  elérhető  a  lineáris  címtartományból:  Memóriakezelés 
(szegmensregiszterek, mutató regiszterek), Hardver I/O regiszterek stb.

A műveleti  verem alapú hibrid RISC-CISC (HRCISC, Hybrid Reduced/Complex Instruction 
Set  Computer)  tulajdonságú  utasításkészlet  kevés  általános  utasítást  tartalmaz,  amelyek  közt  az 
egyszerű logikai és aritmetikai műveletek, ugró utasítások, I/O műveletek és szinkronizáció mellett 
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néhány egyéb robotika-specifikus utasítás is megtalálható. Az I/O műveletek és a szinkronizáció 
elsősorban a hierarchikus multiágensű működést segíti elő.

A  műveletek  között  külön  kiemelném  az  EXcc  feltételfüggő  utasításvégrehajtás-családot, 
amelynek  segítségével  sokszor  elkerülhető  az  ugróutasítások  használata  és  az  ezzel  járó 
teljesítményveszteség. Ennek elsősorban céláramkörökkel való megvalósításnál van nagy jelentősége. 
A példában található két utasítás: exlt (execute if  less then) és exxt (execute if  last execute condition 
was true).

bin2hex:
      push.u8  "0"   # a verembe helyezi a 0x30 értéket ("012..9")
      add.u8         # hozzáadja
      push.u8  0x3A  # számon túl mutat?
      cmp.u8         # összehasonlítjuk
exlt  push.u8  0x06  # ha igen, hozzáadunk még 6-ot ("ABCDEF")
exxt  add.u8         # ha az előző feltétel teljesült...

Az RVRM-nek erős a típustámogatása. Virtuális gépeknél általában igen sok idő megy el a nagy 
komplexitású számítások elvégzésére, ezt pedig döntő mértében befolyásolják az adattípusok. Az 
RVRM-ben így sok típus megtalálható az egyszerű egész számoktól a komplex mátrixokig (részletek: 
5.3.4  Robotikai  jellemzők).  Különleges  típus  (bár  nem  egyedülálló  a  virtuális  gépek  területén, 
pl. [66]) az objektum, amely szintén támogatott az RVRM-ben (5.3.5).

Az  RVRM-ben  megtalálható  továbbá  néhány  megszakítás  és  kivétel:  osztáshiba, 
szegmenshatársértés, üzenet érkezett stb. Amikor ezek lefutnak, hasonlóan viselkednek, mint más 
processzorok [71].

5.3.3 Memóriaszervezés
Az RVRM memóriaszervezése nem a megszokott módszereket követi. A rendszerben lineáris 

címtérkép  található  minimális  szegmensezéssel  (megengedve  adott  esetben  a  lapozást  is).  A 
szegmensek  eltérően  más  módszerektől  nem  lapolódnak  át,  és  lefedik  a  teljes  32  bites  (4GB) 
címtartományt. A rendszerben 7 szegmens található (ld. 5-3 táblázat).

5-3 táblázat  Az RVRM szegmenskészlete

Tartomány olvasás írás futtatás megjegyzés
rendszerszegmens [0 ;PS[ × × I/O, regiszterek stb.
komponensszegmens [PS;CS[ × × Flash-ben, ROM-ban
kódszegmens [CS;DS[ × ** ×
adatszegmens [DS;OS[ × × az adatokat kikapcsoláskor is 

őrizni kell
operandusszegmens [OS;SS[ × ×*

veremszegmens [SS;FS[ × ×* metódushívások paramétere
szabadszegmens [FS;∞ [ × × az illékony adatok itt találhatók

* az operandus- és a veremszegmens közvetlenül nem írható, csak a mutatón keresztül, a megfelelő utasítások 
által.

** letöltéskor természetesen írható

Ez  a  fajta  szegmensezés  megvalósítás  szempontjából  igen  egyszerű,  ugyanakkor  ezzel 
párhuzamosan a rendszer nem szenved komoly hátrányt. A robotikai alkalmazásokban általában egy 
feladatkészletből  választhat  a  kezelő,  nincs szükség arra,  hogy dinamikusan foglaljunk memóriát 
újabb  programok  számára.  A  program  megtervezésekor  egyértelmű  az  egyes  memóriaterületek 
igénye,  így  a  szegmensregiszterek  beállítása  sem  különlegesen  komoly  probléma.  Ez  alól 
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természetesen  kivétel  a  dinamikus  adatmemória  foglalás,  amely  a  „végtelen”  méretű 
szabadszegmensben kap helyet. Ezzel a módszerrel minimálisra csökkenthető a memóriaigény, és ez 
nagy segítséget jelent kisebb eszközökben.

Amennyiben mégis  dinamikus bővítésre  lenne  szükség,  megtehetjük  hogy  nagyobb területet 
foglalunk, ahová később letöltendő kódot helyezhetünk. Ez azonban a címtartomány „pazarlása” 
lehet.  A pazarlás  ellen  lapozással  lehet  védekezni,  de  a  lapozás  nem része  a  specikációnak.  A 
virtuális  gép  megvalósítójára  van  bízva  (ld.  még  5.3.8),  hogy  a  lapozás  által  az  RVRM számára 
átlátszó 32 bites lineáris címtartományt hozzon létre.

5.3.4 Robotikai jellemzők
A  robotikai  alkalmazásokban  egyes  műveletekre  gyakrabban  van  szükség,  mint  más 

alkalmazásokban. Ezek elsősorban koordinátákkal, vektorokkal, mátrixokkal kapcsolatos műveletek. 
Ennek  megfelelően  néhány  speciális  típus  és  utasítás  került  az  RVRM-be.  A  tyro megvalósítási 
szinten  (ld.  5.3.7)  nincsenek  implementálva  e  lehetőségek,  mivel  ott  nehézkessé  tennék  a 
megvalósítást. A többi szinten azonban igen, így komolyabb mikrokontrollerek esetében már nagy 
hatékonyságot lehet segítségükkel elérni.

Típusok
A virtuális  gép robotikai  célokra alapvető szinten támogatja  a  vektor- és mátrixműveleteket, 

komplex számokat stb. A virtuális gépben minden típust egy 8 bites érték (típusazonosító) jellemez. 
A típusazonosító alsó 6 bitje az atomi típust határozza meg (ld. 5-4 táblázat), míg a felső két bit azt, 
hogy ezek milyen módon vannak szervezve (a teljes készlet csak  wizard szinten valósul meg – ld. 
5.3.7):

5-4 táblázat  Az RVRM atomi típusai

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x u8 u16 u32 u64 u128 i8 i16 i32 i64 i128

1x b o s8 s16 s32 sutf8 h8 h16 h32 hutf8

2x f16 f32 f64 f128 d16 d32 d64 d128

3x c16 c32 c64 c128 q16 q32 q64 q128

Világossal jelölve a master és sötéttel a wizard szinten megvalósuló típusok.
u: unsigned integer, i: integer, b: boolean, o: object, s: string, h: character, f: oating point, d: BCD, c: complex, q: quaternion

Az atomi típusok a következő módon szerveződhetnek (típusazonosító 6-7. bit) – természetesen 
nem minden atomi típus szerveződhet minden módon:

 00 – skalár
 01 – vektor (master szinttől)
 10 – mátrix (master szinttől)

Az egyes típusok között különféle műveleteket lehet  végezni,  például konvertálni  lehet  őket 
egymásba stb.

Műveletek
Az RVRM-ben rögzítve van, hogy mely típusokon mely műveleteket lehet végrehajtani. Minden 

műveletben egytípusú operandusok vesznek részt. Ennek érdekében lehetőség van konverzióra. Az 
alapvető  műveleteken  túl  használhatók  speciális  mátrix-,  illetve  vektorműveletek  (pl.  vektoriális 
szorzat),  robotikai  alkalmazásokra  specikusan  jellemző  (szög,  távolságszámítás),  illetve 
bonyolultabb matematikai  műveletek  (trigonometriai  függvények  stb.).  Természetesen  itt  is  igaz, 
hogy a különböző megvalósítási szinteken (ld. 5.3.7) más-más eszközöket lehet alkalmazni.
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Szinkronizáció, üzenetkezelés
A szinkronizáció és  üzenetkezelés  az RVRM fontos része,  mivel  ezt  elsősorban multiágensű 

robotrendszerekhez specikáltam. Ezek tulajdonképpen speciális utasítások, illetve I/O műveletek 
összessége.

Valójában e kommunikációs formák az 5.4 pontban ismertetésre kerülő HIAC protokollkészlet 
megvalósítását jelentik. Ennek érdekében az RVRM-ben rögzítésre került egy olyan adatstruktúra, 
amely a HIAC csomagjaira (ld. 5.4.1, HIACP) épül. Az adatstruktúra a memória bármely olvasható 
területén elhelyezkedhet, és elküldésére a send utasítás szolgál. 

Szintaxis: send [package]
Operandus: package – A csomag címe  
Példa: push.u32 3f4c2h

send

A waitfor utasítás segítségével ezután az egyes eszközök bevárhatják a válaszokat,  mialatt az 
RVRM  „halt”  állapotban  van.  Minden  eseményre  történő  várakozáskor  leállhat  a  rendszer,  ha 
valamilyen ok miatt az esemény nem következik be. Ezt kikerülendő a programozó (illetve a fordító) 
felhúzhat egy watchdog időzítőt  is,  amely az időzítés lejártakor watchdog kivételt  generál.  Ezzel 
tovább lehet lépni a waitfor utasításon.

Szintaxis: waitfor [address]
Operandus: address – a cím, ahol található adatokat
Példa: waitfor.32 0024h

5.3.5 Objektumok kezelése
Az RVRM elsősorban objektum-orientált programnyelvekhez készült (szoros összefüggésben az 

RRPL-lel),  ezért  célszerű,  hogy  e  tulajdonságot  a  virtuális  gép  alacsony  szinten  támogassa. 
Természetesen  arra  nincs  lehetőség,  hogy  az  RRPL-ben  található  minden  nemű objektumtípust 
támogasson, hiszen ez pont az implementálhatóságot nehezítené. Az RVRM szintjén az objektum az 
5-5 táblázatban látható adatcsomagból áll.

5-5 táblázat  Az RVRM objektumok felépítése

Pozíció Méret (bit) Név Leírás
0 32 Objektumméret Megadja, hogy az objektum mérete mekkora.
4 32 Osztálymutató A címet tartalmazza, ahol az osztály leírása 

található.
8 változó Attribútumok Az objektumhoz tartozó attribútumok.

Az osztályleírók felépítését az 5-6 táblázat ismerteti.

Az objektum- és osztályleírók által megfogalmazott adatcsomagot az objektumregiszteren túl 
néhány speciális utasítás támogatja, ezáltal gyorsítva az objektumok feldolgozását. Ezek megvalósítás 
szempontjából nem túl komplex műveletek, ugyanakkor nagy mértékben gyorsíthatják az objektum-
orientált rendszer futását. Az utasítások a következők:

 object
 method
 attribute
 objcopy
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5-6 táblázat  Az RVRM osztályleírók felépítése

Pozíció Méret (bit) Név Leírás
0 32 Osztályméret Megadja, hogy az osztályleíró mérete mekkora.
4 32 Metódusok ofszetje Megadja, hogy az osztályleíró elejéhez képest 

hányadik bájton kezdődik a metódustábla.
8 változó (8n) Szabad adatterület Ez a terület fenn van tartva kiegészítő 

információk számára: osztály típusa, 
szülőosztályok stb.

8+n 32 Metódus belépési pontja Első metódus belépési pontja.

Az RVRM nem gondoskodik a jogosultságokról, mint ahogy arról sem, hogy a Robys-ban az 
attribútumok  „kiegészíthetőek”  metódusokkal  (QS-blokk,  5.2.3).  Szintén  a  programnak  kell 
megoldani a konstruktor és a destruktor szerepét. Itt szükséges megjegyezni, hogy ellentétben más 
korszerű  virtuális  gépekkel  az  RVRM  nem  tartalmaz  szemétgyűjtést,  amely  ugyan  nehezíti  a 
programozó feladatát,  ugyanakkor  egy  szemétgyűjtő  virtuális  gépi  szinten  történő megvalósítása 
igencsak megnehezítené a virtuális gép implementációját. A destruktor így egy szükségszerű része az 
objektumrendszernek.

object
Az object utasítás segítségével lehet értéket adni az  objektumregiszternek.  Az összes többi 

objektumművelet az objektumregiszter által kijelölt objektumon történik. 

Szintaxis: object [oid]
Operandus: oid  –  objektum  azonosító.  Minden  objektumot  zikai  címe 
azonosít.
Példa: object 0f23ch

method
A method utasítás  segítségével  lehet  meghívni  egy  objektum egy  metódusát.  Ez  a  művelet 

tulajdonképpen  nem  más,  mint  egy  függvényhívás,  amelynek  címét  a  virtuális  gép  a 
következőképpen számítja ki:

address=[[or4][[or4]4 ]4 ⋅id ]
ahol  or az object register,  id a metódus azonosítója, és a szögletes zárójelek a közöttük található 
érték által megcímzett 32 bites memóriarekesz tartalmát jelentik.

Szintaxis: method [mid]
Operandus: mid  –  metódus  azonosító.  Minden  objektum  metódusai  0-tól 
kezdve indexelve vannak. Így a harmadik metódus azonosítója: 2.  
Példa: object 0f23ch

method 2
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attribute
Az attribútum utasítás segítségével lehet kiválasztani egy objektum egy attribútumát. Az utasítás 

egy adatcímet határoz meg, amelyet a virtuális gép a következőképpen számít ki:

address=or8id

ahol  or az object register,  id az attribútum azonosítója. Az utasítás hatására a cím az  attribútum 
regiszterbe kerül.

Szintaxis: attribute [aid]
Operandus: aid  –  attribútum azonosító.  Az  attribútum azonosító  egy  cím-
offset olyan  módon,  hogy  az  aid=0  az  első  attribútumra  mutat.  Az 
azono- sító az attribútumok méretétől függ.  
Példa: object 0f23ch

attribute 4

objcopy
Az objcopy segítségével lehet lemásolni egy objektumot. Az objcopy az objektumregiszterben 

található  objektumot  másolja  a  megadott  címre.  Az  új  objektum  típusa  meg  fog  egyezni  az 
eredetivel, és minden attribútum ugyanazt az értéket tárolja. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy 
változó  hosszúságú  tömbnek  csak  a  címe  van  az  attribútumtáblában,  akkor  annak  csak  a  címe 
másolódik.

Szintaxis: objcopy [address]
Operandus: address – az új objektum címe  
Példa: push.u32 0f23ch

object
objcopy 0f800h

Megjegyzendő, hogy az objcopy egyéb célokra is felhasználható. Ha például egy változó tömb 
első 32 bitje a tömb mérete, az objcopy a tömböt is automatikusan másolja.

5.3.6 Rendszerkomponensek
A virtuális gép teljesítménye akkor lehet igazán nagy, ha a rendszeresen használt komponensek 

(objektumok,  függvények  stb.)  natív  kódban  vannak  megírva.  A  legtöbb  virtuális  gépben  van 
lehetőség natív kódú megvalósításokra, ez azonban általában olyan igényeket támaszt (interpreter 
szoftveres kiegészítései), amelyek ellentmondanak a könnyű implementálhatóságnak, különösen az 
ASIC (Application-Specic Integrated Circuit) eszközök szempontjából. Ha azonban minden kód 
kizárólag a virtuális gép kódján lenne implementálva, a nagyobb tudású eszközök sokat veszítenének 
teljesítményükből.

A  fordító  minden  komponens  gépi  kódú  implementációját  elkészíti  (kivéve  az  outsystem 
kulcsszóval  ellátott  objektumokat,  ld.  5.2.6),  letöltéskor  azonban a  virtuális  gép  jelzi,  hogy mely 
komponensek letöltésére nincs szükség.  Ekkor a letöltő feladata eldönteni (amit természetesen a 
programozó befolyásolhat),  hogy  a  kód  a  rendszerkomponenseket  használja-e  vagy  sem.  Ebből 
következik, hogy a letöltő szoftvernek „linker” tulajdonságokkal is rendelkeznie kell.

A  rendszerkomponensek  használatához  minden  virtuális  gépben  szükség  van  egy  olyan 
módszerre,  amely  megteremti  a  kapcsolatot  a  natív  kódban  implementált  valódi  eljárások  és  a 
virtuális gépben futó kód között. Az RVRM-ben ezt a feladatot ún. átjárók (passage) végzik. Az 
átjáró nem más, mint egy olyan – a virtuális gépben megvalósított – programrészlet, amelyben a 
syscall utasítás segítségével egy megfelelő rendszerfüggvény kerül meghívásra, és e rendszerfüggvény 
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végrehajtja  a  megfelelő  feladatot.  A syscall  természetesen minden eszközön másképp viselkedik, 
ezért a fordító közvetlenül nem helyezheti el a kódban, helyette a letöltendő kód egy névvel ellátott 
(szimbólum-tábla) ugrást tartalmaz. A letöltő program linker funkciójának feladata, hogy a virtuális 
gép  által  felajánlott  –  a  virtuális  gép  memóriaterületén  található  –  átjáró  címét  elhelyezze  a 
programban.  Ennek  a  megoldásnak  nagy  előnye,  hogy  a  rendszerhívások  sokkal  gyorsabbak 
lehetnek  más  virtuális  gépekénél,  valamint  a  megvalósítás  is  egyszerűbb  (természetesen  csak  a 
virtuális gépben, a fordító, illetve a letöltő feladata bonyolultabb).

Passage:
syscall 4
return

A rendszerfüggvények megvalósítása tetszőleges, erre vonatkozólag a Robys semmilyen előírást 
nem tartalmaz.  A rendszerhívások közvetlen használata nem javasolt  (a letöltendő program nem 
tartalmazhat syscall utasítást), mert a program hordozhatósága megszűnik.

Megjegyzés: A fordítónak lehetősége van a letöltés előtt lekérni az RVRM szimbólumtábláját a 
linkeléshez. A következő letöltésekkor erre már nincs szükség, elég az eszköz egyedi azonosítójának, 
illetve verziójának (a virtuális gépet is fejleszthetik) lekérdezése, és ha az egyezik a letöltő által előre 
letárolt adatokkal, akkor a letöltő az eltárolt adatoknak megfelelően linkeli a programot. Ez nagy 
mértékben gyorsíthatja a fejlesztést.

5.3.7 Megvalósítási szintek
A jelenlegi virtuális gépek általában személyi számítógépekre vagy nagyobb szerverekre készített 

alkalmazások hordozhatóságát célozzák meg. A számítógépek alkalmazása esetén jellemzően nincs 
probléma  a  memóriával  és  egyéb  erőforrásokkal.  Az  RVRM-re  azonban  elsősorban 
mikroeszközökön  van  szükség,  amelyek  általában  sokkal  kevesebb  erőforrással  rendelkeznek, 
ráadásul még ezen belül is igen nagy változatosságot mutatnak.

Az  RVRM  specikációjában  éppen  ezért  több  megvalósítási  szintet  deklaráltam.  A 
legegyszerűbb eszközökön elegendő a legegyszerűbb szintet megvalósítani, míg a bonyolultabbakon 
lehet a magasabb szintűeket. Az egyes szintek elsősorban utasítás- és típuskészletben különböznek, 
de mások a kötelezően támogatandó rendszerkomponensek is. A három megvalósítási szint hasonló 
egy processzorcsalád három generációjához, amelyek felülről kompatibilisek egymással.

Egy  fordítónak  –  amely  RVRM-re  fordít  –  kötelező  ismernie  mindhárom  szintet,  és  a 
felhasználó  kérésére  akármelyik  platformra  tudnia  kell  fordítani.  A  három megvalósítási  szint  a 
következő:

 Tyro:  A  legalacsonyabb  szint.  Cél,  hogy  könnyedén  megvalósítható  legyen  egyszerű 
mikrokontrollereken,  programozott  hardvereken  (FPGA),  vagy  céláramkörként.  Ennek 
érdekében kis utasításkészlettel  rendelkezik,  és pusztán az alapvető típusokat támogatja. 
Kötelező rendszerkomponens nincs,  és  az üzenetek kezelésére is  csak minimális előírás 
van. 

 Master: Ez az alapértelmezett szint. Összetettebb mikrokontrollereken (pl. ARM [70]) ezt 
célszerű alkalmazni.  Az utasításkészlet  és a  típusok nagyobb számát támogatja.  Vannak 
kötelező rendszerkomponensek, és az üzenetek kezelését teljes mértékben ismernie kell.

 Wizard: A legmagasabb szint. Elsősorban személyi számítógépeken, szervereken történő 
megvalósításban  javasolt  (pl.  központi  vezérlőegység).  Bár  követi  a  RISC 
gondolkodásmódot, mégis elég nagy számú utasítást és adattípust tartalmaz. Sok az előírt 
rendszerkomponens,  de  érdemes  más  komponenseket  is  megvalósítani,  mivel  a 
számítógépeken a lehetőség adott. 

Természetesen megoldható, hogy egy alacsonyabb szinten megvalósított eszköz „szimulálja” a 
magasabb szintűt olyan módon, hogy elkapja az „érvénytelen utasítások kivétel”-t, és az utasítás kódja 
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alapján lefuttat egy alacsonyabb szintű RVRM kódban megírt programrészletet. Ez természetesen 
teljesítményveszteséggel jár. 

Arra is lehetőség van, hogy egy magasabb szintű eszközt hozzunk létre céláramkörrel olyan 
módon, hogy a kötelező rendszerkomponensek és az üzenetkezelés, vagy akár egyes típusok virtuális 
gépi kódban vannak megvalósítva csak olvasható memóriaterületen.

Fontos  megjegyezni,  hogy  a  három  megvalósítási  szint  nem  a  létező  mikrokontrolleres 
rendszerek  tudását  próbálja  lefedni,  hanem  a  megvalósítandó  virtuális  gép  számára  tartalmaz 
előírásokat. Az előírások nem terjednek ki az alkalmazandó memóriaméretre, futási sebességre, az 
implementálandó  képességekre;  ezek  eszközfüggőek  maradnak  a  Robys  felső  szintjén  is 
(ld.  5.  fejezet  bevezető),  hasonlóan  a  processzorok  generációihoz.  A  cél  az  volt,  hogy  minden 
rendszeren  megvalósítható  legyen  legalább  az  egyik  szint  (a  nagyon  kis  teljesítményű 
mikrokontrollerek  természetesen  itt  nem  jöhetnek  számításba).  Ha  teljesen  hordozható  kódot 
szeretnénk,  nincs  más  lehetőségünk,  mint  a  legalacsonyabb  (Tyro)  szinten  fordítani,  mivel  ezt 
minden szint megérti. Ezzel azonban nem célszerű a nagy teljesítményű rendszereket korlátozni.

Megjegyzendő,  hogy  a  könnyebb  megvalósítás  érdekében  más  virtuális  gépeken  is  vannak 
egyszerűsítések a  megvalósításban,  ezek  azonban nem az  eszköz tudását  egyszerűsítik,  csupán a 
megvalósítást. Így például a .NET keretrendszerben az EconoJIT [66] alkalmazásakor a futás előtt 
közvetlenül  natív  kódra történő fordítás egyszerűsödik.  Természetesen az ilyen virtuális  gépeken 
nem is lenne célszerű más megközelítés, mivel az elsődleges cél, hogy ugyanaz a program mindenütt 
működjék,  míg  a  heterogén  robotikai  alkalmazásokra  létrehozott  virtuális  gépnek  nem  ez  az 
elsődleges célja (ld.5.3.1).

5.3.8 A virtuális gép megvalósítása
A virtuális gép egyik fontos szerepe, hogy az igen összetett, magas szintű fordító egy egységes 

kódot készíthessen (csak egy változatban kelljen a fordító programot elkészíteni), de mivel minden 
rendszer  más  gépi  kódot  értelmez,  valahol  szükség  van  egy  natív  kódra  történő  átfordításra.  A 
virtuális gép célja, hogy e fordítást elvégezze. A virtuális gépet emiatt minden egyes platformhoz 
külön el  kell  készíteni.  A virtuális  gép implementációja  sokkal  egyszerűbb,  mint a  magas szintű 
fordítóé, ezért ez egy lényegesen hatékonyabb megoldás lehet, kevesebb hibalehetőséggel, gyorsabb 
fejlesztési idővel (a rendszerek teljesítményveszteséggel zetnek érte, e veszteség azonban többnyire 
sokkal kisebb, mint a nyereség).

Felmerül  azonban  a  kérdés,  hogy  ki  végzi  el  az  RVRM  egyes  platformokra  történő 
implementációját. Elméletben az lenne a legjobb megoldás, ha a platform készítője valósítaná meg 
az  RVRM-et  is.  Ez  a  feladat  a  rendelkezésre  álló  nyílt  C  forráskódok  segítségével  kisebb 
erőfeszítéssel  kivitelezhető lenne,  de  amíg egy  ilyen virtuális  gép nem elterjedt  szabvány,  ezt  az 
energiabefektetést  sem éri  meg.  Emiatt  jelen  pillanatban  a  megvalósítás  arra  hárul,  aki  először 
alkalmazni  szeretné  a  rendszert  a  kiválasztott  eszközön.  Fontos  lenne azonban,  hogy egy  adott 
platformhoz ne készüljön több független implementáció,  ami megfelelő koordináció segítségével 
természetesen megoldható.

5.3.9 Összefoglalás
Az előzőekben az RVRM (Robys Virtual  Robot-Machine)  virtuális  robotgépet  mutattam be, 

elsősorban  az  újdonságokra  összpontosítva.  Az  RVRM elsősorban  az  5.2  fejezetben  ismertetett 
RRPL robotprogramozási  nyelv  szélesebb körű támogatását  célozza  meg.  Az  általam specikált 
virtuális gép alkalmas teljesítményben nagy eltérést mutató rendszereken történő implementációra, 
és  nagy  hangsúlyt  fektet  a  robotikában  alkalmazott  módszerek  támogatására.  Az  RVRM 
összességében  hatékony  fejlesztési  eszköz  heterogén  robotrendszerekhez.  Az  értekezés  írásának
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időpontjáig elkészült a virtuális robotgép specikációja, illetve első implementációja, amely jelenleg 
tesztelés alatt áll.

2.3 Tézis
Kidolgoztam egy speciális rendszerelemekkel kiegészített alacsony szintű,  
könnyen implementálható virtuális robot gép specifikációját, amelynek úgy 
utasításkészletében, mint struktúrájában megvalósulnak a robot-specifikus  
igények,  ezáltal  hatékony  környezetet  biztosítva  különféle  számítási  
teljesítményű robot-vezérlőegységek egységes programozására. [6][10]

5.4 Hierarchikus kommunikációs rendszer
A  HIAC  olyan  hierarchikus  felépítésű  heterogén  rendszerekhez  készült  kommunikációs 

eszköztár,  amelyekben  magas  szintű,  nagy  számítási  teljesítményű  rendszerelemek  mellett  kis 
teljesítményű,  alacsonyabb  szintű  eszközök  is  megtalálhatóak.  A  HIAC  elsősorban  egységes 
szerkezetű rendszerek kommunikációját támogatja, ahol az összetett, heterogén rendszerelemkészlet 
egy,  illetve  több közös  feladatot  old  meg.  A HIAC ugyanakkor  nem igazán  alkalmas  szeparált, 
egymástól független elemek egymás közti kommunikációjának megvalósítására.

A HIAC legfontosabb eleme egy protokollkészlet a kommunikáció során küldendő információk 
keretezett  átvitelére.  A  HIAC  protokollkészlet  a  magasabb,  alkalmazási  szintek  közötti 
kommunikációt  –  ezáltal  a  Robys  robotprogramozási  rendszer  ágensek  közti  adatcseréjét  –  is 
elősegíti magas szintű kommunikációs eszközök (például szignálok, üzenetek, osztott memória stb.) 
felkínálásával.  A  HIAC-ot  elsődlegesen  nagy  egyedszámú  robotrendszerek  információcseréjének 
elősegítésére készítettem, így olyan kommunikációs eszközöket is implementáltam, amelyeknek más 
alkalmazásokban  kisebb  a  jelentőségük  –  ami  persze  nem  zárja  ki,  hogy  a  HIAC-ot  más 
alkalmazásokhoz  is  felhasználjuk.  Ilyen  kommunikációs  eszközök  a  szinkronizáció  vagy  a 
párhuzamosítás.

a HIAC (Hierarchical Communication System) kialakításakor a következő újításokat vezettem 
be:

 A hierarchikus irányítási modell integrálása
 Különleges hierarchikus címzés, címkiosztás
 Párhuzamos rendszerek
 Új megoldások az egyszerű implementálhatóság ↔ nagy hatékonyság témakörben
 Átjárás, átjárók
 „Off-line” kommunikáció

5.4.1 Miért egy új protokoll?
Számos  igen  jó,  elterjedt  kommunikációs  protokoll  közül  választhatnánk,  ennek  ellenére  a 

gyakorlati  szempontok  mégis  egy  új  rendszer  kidolgozását  indokolták  [3].  A  feladat  egy  olyan 
hierarchikusan  irányított  rendszer  kommunikációjának  megvalósítása  volt,  ahol  a  felső  két  szint 
kommunikációjában számos lehetőség közül lehetett volna választani, az alsó szinten azonban még 
PLC is található a rendszerben, amelyen már egy CRC32 megvalósítása is gyakorlatilag lehetetlen. A 
cél  egy olyan kommunikációs rendszer megvalósítása volt,  amely  exibilitásának köszönhetően e 
problémát is megoldja, míg nagy tudású eszközökben nagy hatásfokú lehet.

Egy új protokollkészlet széleskörű elterjedése természetesen kérdéses lehet, ugyanakkor mivel itt 
a kommunikációs rendszernek pusztán egy adott robotrendszeren belül  kell  működnie (szemben 
más protokollrendszerekkel, pl. TCP/IP [72][73]), ez nem is feltétlenül szükséges. A HIAC olyan 
rendszerekben alkalmazható jól, ahol szükség van ilyen szintű teljesítménykülönbségek áthidalására. 
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5.4.2 A HIAC ismertetése
Az 5.1 pontban bemutattam, hogy miért fontos a robotrendszerek irányításában a hierarchia 

megjelenése.  Az  ilyen  rendszerekben  fontos,  hogy  a  kapcsolódó  algoritmusok,  módszerek 
igazodjanak az adott struktúrához. Nincs ez másképp a kommunikáció terén sem. A hierarchikus 
elrendeződés számára  segítséget  jelenthet  egy olyan kommunikációs rendszer kidolgozása,  amely 
szabályozza, hogy mely ágens melyekkel kezdeményezhet, illetve tarthat kapcsolatot olyan módon, 
hogy ennek ne kelljen feltétlenül zikai kapcsolatban is megjelennie.

A HIAC célja
A HIAC egy on-line működő rendszer működés közbeni kommunikációs eszköztára.  Ennek 

megfelelően a HIAC elsődlegesen a magasabb szinteken történő relatív kis mennyiségű adatokkal 
történő kommunikációs eszközkészletet biztosítja. Bár lehetőség van nagyobb mennyiségű adatok 
átvitelére  is,  ez  kisebb  hangsúllyal  szerepelt  a  rendszer  kidolgozásakor.  A  HIAC magas  szinten 
támogatja  a  folyamatok  (mint  független  ágensek)  közötti  kommunikációs  eszközöket.  A  HIAC 
kialakításakor elsődleges szempont volt a könnyű kialakíthatóság olyan eszközökön is, amelyekben 
bonyolult,  esetleg  akár  lehetetlen  lenne  komolyabb  protokollok  megvalósítása,  ez  azonban  nem 
korlátozhatja  a  magasabb  számítási  kapacitással  rendelkező,  nagyobb  teljesítményű  eszközök 
kommunikációját.

A HIAC a robotok közötti kommunikáción túl lehetőséget biztosít arra is, hogy a robotok belső 
egységei  közötti  kapcsolat  –  mint  például  a  szenzoroknak  vagy  beavatkozó szerveknek  a  robot 
irányító egységével történő adatcseréje – is e rendszer segítségével valósuljon meg.

A HIAC jelen verziója támogatja az adatkonzisztenciát (CRC vagy egyszerű ellenőrző összeg 
biztosításával),  nem támogatja azonban a biztonságos adatátvitelt.  Amennyiben a HIAC-ot olyan 
rendszeren  akarjuk  használni,  ahol  adott  egy  esetleges  behatolás  veszélye,  a  biztonságos 
adattovábbítást  alacsonyabb  szinten,  a  „zikai”  rétegben  (magyarázat  később)  célszerű 
megvalósítani.  Mivel  a  HIAC-ot  elsősorban  zárt  rendszerekben  történő  alkalmazásokhoz 
készítettem,  jelenleg  nincs  szükség  biztonsági  megoldások  HIAC-ba  történő  integrálására.  A 
teleoperációs technológiák fejlődésével azonban nem kizárt, hogy a jövőben történik ilyen irányú 
kiegészítés.

A HIAC egyik legnagyobb erőssége a hierarchikus felépítésben rejlik. Ennek kapcsán minden 
eszköz  csak  a  hierarchiaszintjének  és  pozíciójának  megfelelő  partnerekkel  kommunikálhat,  így 
könnyebben felügyelhető és kézben tartható egy rendszer irányítása. Fontos megjegyezni, hogy a 
HIAC  olyan  rendszerek  kommunikációjának  lebonyolítására  alkalmas,  ahol  alapvetően  közös 
feladatot,  feladatokat  lát  el  a  teljes  rendszer,  és  nem végtelen  sok,  egymástól  teljesen  független 
műveletet végez (mint pl. IP – internet [72]).

Más kommunikációs protokollokkal ellentétben itt mindenképpen feltehetjük, hogy az eszközök 
nagy mennyiségű a priori információval rendelkeznek. Míg másutt csak magasabb szinten jelenik 
meg, hogy mely rendszerelem mire képes, a HIAC-ban már alacsony szinten is ismert lehet, hogy ki 
kicsoda,  mit  tud stb.  Természetesen  – ettől  függetlenül  – inicializáláskor  az  eszközök eljuttatják 
egymásnak a kommunikációs képességeikkel kapcsolatos fontosabb információkat. Egy egyszerűbb 
eszköz (pl. PLC) esetleg nem képes összeállítani egy ilyen adatcsomagot, ugyanakkor ilyen esetben 
megoldható, hogy az adatcsomagokat a tervezéskor előállítják, és az eszköz „vakon” kiküldi őket a 
partnernek. Az eszköz így az információkat módosítani nem tudja, olyan rendszerekben azonban, 
ahol  a  HIAC alkalmazása  célszerű,  gyakran  fordulnak  elő  olyan  eszközök is,  amelyeknek  nincs 
szüksége az adatok módosítására.

Alkalmazási lehetőségek
A HIAC specikáció nem tér ki részletesen a kommunikáció zikai szintjére. Ez azért van, hogy 

a zikai kapcsolat tetszőlegesen megválasztható legyen (hasonlóan sok más rendszerhez, pl. IP [72]), 
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így könnyű átjárást biztosíthat a rendszer például egy pusztán RS232-vel ellátott és egy ethernet 
alapú lokális hálózatra illesztett intelligens eszköz között. A zikai kapcsolat egyetlen előírása, hogy 
on-line  és  nyitott  legyen,  emiatt  akár  olyan kapcsolatok is  szóba jöhetnek,  amelyek nem igazán 
nevezhetők a szó szoros értelmében zikai kapcsolatnak. Ilyen lehet például egy nyitott TCP/IP 
port, vagy más adatátviteli rétegre épülő protokoll.

A magasabb szintekre nézve sincsenek előírások, fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a HIAC 
szorosan kapcsolódik a Robys rendszerhez (5.2 A programnyelv ismertetése), amely amellett, hogy 
szintén  elsősorban  heterogén  robotrendszerek  alkalmazását  segíti,  felhasználható  elosztott 
párhuzamos rendszerekhez is.

A protokollrendszer elhelyezkedése
A HIAC az ISO-OSI modell alapján több szintet fed le. Egyrészt a HIAC két egymásra épülő 

protokoll alkotta halmaz, másrészt a magasabb szintű protokoll önmagában is több réteg feladatát 
látja el. A két protokoll: az alacsony szintű EDCP (Escape Driven Connection Protocol), illetve a 
lényegi feladatokat végző HIACP (Hierarchical Inter-Agent Communication Protocol). A HIACP az 
EDCP-re  épül,  amely  kétirányú  on-line  kapcsolatot  feltételez  két  eszköz  között.  A  kapcsolat 
közvetett is lehet, így az EDCP működhet nyitott TCP port felett, RS232 csatornán, token-ringen 
vagy  tetszőleges  folyamatos  nyílt  kapcsolatú  csatornán.  Az  5-11 ábra  a  HIAC  elhelyezkedését 
mutatja be az ISO-OSI modell szellemében.

Adatkapcsolati r.

Megjelenítési r.

Hálózati r.

Szállítási r.

Viszony r.

Alkalmazási r.

Fizikai r. RS232 TCP/IP...

x

IP

TCP

x

EDCP

HIACP

Robys
... ...

... ...

5-11 ábra  A HIAC elhelyezkedése az ISO-OSI modellben

EDCP
Az EDCP egy igen egyszerű protokoll, amely a HIACP-t segíti a csomagok szétválasztásával, a 

folyamatos kapcsolat monitorozásával stb. Az oktett (bájt) alapú protokoll escape-vezérlésű, ami azt 
jelenti, hogy néhány rögzített – ún. escape – karakter (EDCP kód) speciális célt lát el, míg a többi 
transzparens módon átjut a protokollon. Amennyiben olyan oktetteket szeretnénk átvinni, amelyek 
amúgy  speciális  célokat  látnak  el  a  protokollban,  ez  egy  kitüntetett  EDCP  kód  segítségével 
lehetséges. Egyes EDCP kódok további kiegészítő adatokat igényelnek, amelyek további oktettek 
formájában a kód után helyezkednek el.

HIACP
A HIACP egy az EDCP-nél sokkal összetettebb protokoll, amelynek célja kettős: amellett, hogy 

gyelembe  véve  egy  szerkezeti  hierarchiát,  komplex  műveleteket  támogat,  lehetőséget  kell 
biztosítania egy egyszerű eszközben történő minimális implementációra is.

A dolgozatban – többek között terjedelmi okokból – nem fejtem ki részletesen a protokoll speci
kációját, ez megtalálható a protokoll honlapján[3]. Bemutatom azonban a specikáció fontosabb, 
elsősorban  új  elemeit.  Igyekeztem  az  egyes  részleteket  olyan  módon  megfogalmazni,  hogy 
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részleteiben kiemelve is elegendő információt tartalmazzanak, néhol azonban szükségesnek éreztem, 
hogy a specikációra hivatkozzak.

A HIACP csomagvezérelt protokoll.  Ez azt jelenti,  hogy a rendszerben részt vevő eszközök 
egy-egy csomagban juttatják el információikat, parancsaikat stb. a partner eszközhöz. A különféle 
feladatok elvégzésére  különböző csomagtípusokat  alkalmazhatunk,  amelyek számos szempontból 
hasonlóak, tartalmuk azonban mást-mást jelent.

5.4.3 Hierarchikus irányítási modell
Az 5.1  pontban részletesen bemutattam a  hierarchikus  irányítási  modellt.  A modellben igen 

jelentős szerepe volt a kommunikációnak. Egy ilyen kommunikációs rendszer megalkotása azonban 
sok szempontból új megközelítést igényel.  A megvalósított kommunikációs kapcsolatok (felettes-
beosztotti, munkatársi), az albeosztotti dilemma stb. az 5.1 pontban megtalálhatóak. Az 5.4 fejezet 
elsősorban a megvalósításhoz szükséges új eszközkészletet ismerteti.

5.4.4 Hierarchikus címzés, címkiosztás
A HIAC rendszerben minden eszköznek egyedi azonosítója van, a HIAC cím. A HIAC cím 

32 bites azonosító, amelynek értéke függ a rendszerben elfoglalt  helyétől  és szerepétől. A HIAC 
rendszer hierarchikus felépítésű,  ami  azt  jelenti,  hogy egy-egy eszköznek a  rendszerben elfoglalt 
szerepe  meghatározza,  hogy  kivel,  milyen  szinten  léphet  kapcsolatba.  Mivel  ez  a  kapcsolat 
egyértelműen egy alhálózati szelethez tartozik, a címzés során elegendő egy alhálózati azonosító (ld. 
5-12 ábra),  szintcím megadása is.  Ezen azonosító a HIAC cím részét képezi:  az alhálózati cím a 
HIAC cím HIAC maszkkal (szintén 32 bites) megjelölt részében található érték. A HIAC cím (teljes 
cím)  és  a  HIAC  maszk  megadása  az  érték  oktettekre  bontásával  történik.  Az  oktetteket  két 
hexadecimális számjegy segítségével adjuk meg, s ezek ':' karakterrel vannak elválasztva egymástól.

Ha például egy eszköz HIAC címe 3C:12:F8:00, illetve a HIAC maszk értéke 00:0F:FF:00, a szintcím: 
2F8. 
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10:02:2x:xx

10:02:00:00
00:FF:00:00

10:03:00:00
00:FF:00:00

10:02:11:00
00:00:0F:00

10:02:21:00
00:00:0F:00

10:02:22:00
00:00:0F:00

10:02:1x:xx

*:02
*:FF

*:03
*:FF

*:04
*:FF

*:05
*:FF

*:06
*:FF

*:07
*:FF

5-12 ábra  Hierarchikus hálózat felépítése, címzés.

Minden eszköz a hierarchiában felette állótól kapja meg a HIAC címét és a HIAC maszkot, így 
tudja, hogy mely eszközökkel kommunikálhat. Az adott alhálózatban az egyes eszközök felett álló 
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eszközök mindig 0 szintcímmel rendelkeznek, az összes többi érték az egyenrangú eszközök címeit 
takarja.  Az  alacsonyabb szintű  egyedek  hálózatba  történő integrálása  során  az  eszköz  kiadja  az 
alacsonyabb  rangú  eszköz  HIAC címét,  illetve  egy  módosított  HIAC maszkot.  Amennyiben  az 
eszköz  több  olyan  alhálózatot  szeretne  kialakítani,  amelyek  egyedei  nem  kommunikálhatnak 
egymással, a megfelelő HIAC maszk kiválasztásával megteheti ezt, ekkor azonban az eszköznek több 
HIAC címen is elérhetőnek kell lennie.

Ha például  az  előző esetben az  eszköz két  alhálózatot  szeretne  létrehozni,  amelyeknek már  nem 
lehetnek alárendeltjei, akkor a következő HIAC címeket osztja ki:
1. alhálózat egyedei – cím: 3C:12:F8:01-3C:12:F8:7E, maszk: 00:00:00:7F
2. alhálózat egyedei – cím: 3C:12:F8:81-3C:12:F8:FE, maszk: 00:00:00:7F
természetesen ebben az esetben az eszköznek a 3C:12:F8:80 címen is elérhetőnek kell lennie

A címek közül tehát kitüntetett szerepe van minden alhálózatban a 0 szintcímnek. Kitüntetett 
szerepe van ezen felül az alhálózat legnagyobb értékű szintcímének is. Ez úgynevezett Broadcast 
üzenet, amelyet minden résztvevőnek úgy kell értelmeznie, mintha közvetlenül neki szánták volna.

Ha a  korábbi  esetben az  eszköz broadcast  üzenetet  szeretne  küldeni  az  1.  alhálózatnak,  akkor  a 
címzett a 3C:12:F8:7F lesz.

5.4.5 Párhuzamos kommunikáció
A Robys  –  illetve  más  hasonló  párhuzamos,  hierarchikus  –  rendszerrel  való  együttműködés 

érdekében a kommunikációs protokollhoz adtam néhány csomagtípust. Ezek között megtalálhatóak 
a  POSIX és más típusú operációs rendszerekben alkalmazott IPC (Inter-Process Communication – 
folyamatközi  kommunikáció)  eszköztár,  illetve  a  szinkronizált  és  párhuzamosított  műveleteket 
támogató üzenettípusok.

A HIAC által  – már alacsony szinten – támogatott IPC lehetőségek:  szignálok,  szemaforok, 
osztott  memória.  Ezek  mindegyikéhez  deniáltam egy  saját  csomagtípust,  amelyen  keresztül  az 
egyes ágensek kommunikálhatnak egymással.

Az  IPC  lehetőségeken  túl  a  HIAC-ba  építettem  egy  szinkronizációs  kiegészítést.  A 
szinkronizáció  (ld.  még  5.2  A  programnyelv  ismertetése)  tulajdonképpen  egy  központosított 
egyeztetés. A szinkronizáció a szinkronizációt vezető (koordinátor) eszköz számára azt jelenti, hogy 
megvárja, amíg az összes a szinkronizációban részt vevő egyed  szinkronizációs csomagot küld, 
majd amikor ő is elérte a szinkronizációs pontot, minden eszköznek szinkronjelet ad (5-13 ábra). Ezt 
Broadcast üzeneten (ld 5.4.4 Hierarchikus címzés, címkiosztás) keresztül is megteheti,  ha a teljes 
csoport együttesen van szinkronizálva. A szinkronizáció ideális esetben  n eszköz esetén  n csomag 
átvitelét jelenti (természetesen erre rájön az opcionális „acknowledge” csomagok száma). Minden 
szinkronizációs pont egyedi azonosítóval rendelkezik. A szinkronizációs csomag elsődlegesen ezt 
tartalmazza. Ennek alapján mindegyik eszköz tudja, hogy mikor jött el a „továbbfutás” ideje.

{
5-13 ábra  Szinkronizáció (5 eszköz)

A  párhuzamos  működés  fontos  része  –  elsősorban  robotikai  alkalmazásokban  –  a  valódi 
párhuzamosítás (ld. még 5.2 A programnyelv ismertetése). Robotrendszerekben gyakran merül fel az 
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igény  párhuzamosított  műveletek  végzésére.  Ilyen  eset,  amikor  több  robotnak  egyidejűleg  kell 
felemelnie egy súlyos tárgyat. Ebben az esetben nem elég, ha a műveletet egyszerre kezdik el. Az 
5.2 fejezetben kifejtettem, hogy a párhuzamos működés megoldása minden esetben alapvetően a 
programozó  feladata,  a  Robys  az  eszköztárat  biztosítja.  A  HIAC-ban  hasonló  a  helyzet.  A 
párhuzamosítás alapvetően idő-művelet összerendezésen alapszik. Ha a két eszköz időalapja össze 
van szinkronizálva,  és  előzetes mérések (vagy számítások)  alapján ismert  a  művelet  sebessége,  a 
párhuzamos műveletvégzés elvégezhető. Ennek érdekében a HIAC-ban megjelent egy időszinkron 
csomag,  amelyet  kérésre  megadott  időközönként  az  egyik  eszköz  a  másiknak  elküld,  így 
összehangolhatják magukat. Ez a műveletvégzés közben is küldhető, hogy lehetőség legyen időről 
időre  szinkronizációra.  A  másik  feladat  a  párhuzamosított  műveletekhez  szükséges  paraméterek 
átadása. Erre a célra megfelelő az  üzenet csomag, amelyben tetszőleges információ eljuttatható a 
célhoz.  A  párhuzamosítás  során  már  csak  arra  kell  ügyelni,  hogy  az  időszinkronnal  egyszerre 
haladjon a művelet, és amennyiben nem így történik, a műveletvégzés adaptív módon gyorsuljon 
vagy lassuljon.

5.4.6 Egyszerűség, hatékonyság
Robotikai  kommunikációs  feladatokban  gyakran  előfordul,  hogy  olyan  eszközzel  kell 

kapcsolatot teremteni, amelyik nem képes bonyolult műveletek elvégzésére (pl. PLC-k). Ha azonban 
ezekhez  korlátozunk  egy  kommunikációs  rendszert,  nem  igazán  tud  hatékony  lenni.  Ennek 
érdekében a HIAC-ban kidolgoztam egy általam csomagfordításnak (packet translation) nevezett 
technológiát.

A HIAC-ban sok feladatot többféleképpen is megfogalmazhatunk, az egyszerűbbek általában 
kevésbé megbízhatóak, és kevesebb információtartalommal rendelkeznek. A csomagfordítás az adott 
csomagot  olyan  módon  módosítja,  egyszerűsíti,  hogy  a  kisebb  tudású  eszköz  is  megértse.  A 
„kommunkációs nyelv” paraméterei a csomag fejlécében találhatóak.

Az  egyik  ilyen  lehetőség  az  adatok  biztosítására  szolgáló  „ellenőrző  összeg”.  Ellenőrző 
összegként CRC32 vagy XADD (a csomag összes adatának összege – ellenőrzőösszeggel együtt – az 
alsó 8 biten 0-t kell, hogy adjon) technológiát lehet alkalmazni.

A másik fontos lehetőség az általam bevezetett adaptív adattípus. Az adaptív típus által foglalt 
terület  hosszúsága  attól  függően  változik,  hogy  milyen  értékű  adatot  tartalmaz.  Az  adatok  a 
következő módon kerülnek tárolásra: a tárolni kívánt értéket szeptettekre (7 bites egységek) osztjuk, 
majd mindegyik szeptettet  elhelyezzük egy bájt  alsó hét  bitjén.  Azon bájtok legmagasabb bitjén, 
amelyek sorrendben nem az utolsók, logikai 1 érték található, míg a sorban utoljára elhelyezkedő 
(legalacsonyabb helyi értékű) bájt legmagasabb bitjén 0 helyezkedik el. Az adaptív típus kimondottan 
kis értékek tárolására szolgál, megengedve nagyobb értékek alkalmazását is.

Példa:
11510: 73 (01110011 → 1110011 → 7316)
6384710: E7 F2 03 (11100111 11110010 00000011 → 1111100101100111 → F96716)

A szintcímzés bevezetése (ld. 5.4.4) szintén az egyszerű megvalósíthatóságot célozza meg.

5.4.7 Átjárók
Miután  nem  biztos,  hogy  két  egymással  kommunikálni  kívánó  eszköz  közvetlen 

összeköttetésben van egymással, egyes eszközöknek átjáró (gateway) funkciót is el kell látnia. Egyes 
eszközök  magasabb,  mások  kisebb  mélységben  képesek  a  protokoll  értelmezésére,  ezért 
előfordulhat,  hogy  a  nem  közvetlen  összeköttetésben  lévő  eszközök  más  módon  próbálnak 
egymással szót érteni (a közvetlen összeköttetésben lévő eszközök megegyeznek abban a készletben, 
amelyet  mindketten  támogatnak,  így  az  ő  kommunikációjuk  nem  jelent  problémát).  Az  átjáró 
feladata  nemcsak  az  üzenetcsomagok  egyszerű  továbbítása,  hanem a  megfelelő  kommunikációs 
képességek alapján az üzenet megváltoztatása (csomagfordítás) is.
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Fontos,  hogy az  átjáró funkció független a  hierarchikus felépítéstől.  Előfordulhat,  hogy egy 
eszköz csak egy teljesen másik ág egy beosztottjával van zikai  kapcsolatban. Az eszközök nem 
szólíthatják  meg  egymást  a  hierarchiában elfoglalt  helyüknek  köszönhetően,  az  átjárást  azonban 
biztosítják egymás számára.

5.4.8 „Off-line” kommunikáció
Külön nehézséget jelent egy kommunikációs rendszer számára, ha nincs on-line kapcsolat az 

eszközök  között.  E  probléma  áthidalására  a  HIAC-ban  két  lehetőség  van  .  Amikor  az  eszköz 
semelyik  másik  eszközzel  sincs  online  kapcsolatban,  az  üzeneteket  tárolni  kell.  Ha  azonban 
bármelyik eszközzel kapcsolatban van, az átjáró funkciók (ld. 5.4.7) kiterjesztésével lehetőség van az 
adatok máson keresztüli átadására: „Mondd meg a 10:02:12:02-nek, hogy feladat elvégezve.”.

5.4.9 Programvezérlés, letöltés
Egy robotikai rendszerben az ágensek, illetve egy ágens és a központi irányító rendszer közötti 

kommunikáción  túlmutatóan  szükség  lehet  emberi  beavatkozásra  és  irányításra,  illetve  egyéb 
programletöltési,  hibakeresési  stb.  lehetőségekre.  Mivel  ez  egy  robotrendszerben elengedhetetlen, 
szükség volt ezeknek a kommunikációs rendszerbe történő integrálására is.

5.4.10 Összefoglalás
Az  előzőekben  a  HIAC  (Hierarchical  Inter-Agent  Communication  System)  kommunikációs 

protokollkészletet mutattam be, elsősorban az újdonságokra összpontosítva.  A HIAC lehetőséget 
biztosít, hogy nagy teljesítménybeli különbségeket felmutató, hierarchikus szerveződésbe rendezett 
heterogén robotrendszerek  kommunikációs  eszköztára  legyen.  Az  értekezés  írásának  időpontjáig 
elkészült  a  kommunikációs  rendszer  specikációja,  illetve  első  implementációja,  amely  jelenleg 
tesztelés alatt áll.

2.4 Tézis
Hierarchikus  felépítésű  kommunikációs  rendszert  és  protokollkészletet  
dolgoztam ki,  amelyek  alkalmasak  olyan  heterogén,  hierarchikus  egyed-
elrendezésű  rendszerek  kommunikációjának  lebonyolítására,  amelyekben 
egyaránt  megtalálhatóak  egyszerű  felépítésű,  alacsony  teljesítményű  és 
bonyolultabb, nagyobb teljesítményű eszközök is. [1][3]
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6 Kitekintés

A  mobilis  mikrorobotika  tudománya  még  igencsak  gyerekcipőben  jár.  Egyre  erősebb  jelei 
mutatkoznak azonban annak, hogy alkalmazására a jövőben növekvő mértékben lesz szükség. Sok 
esetben még csak találgatni tudjuk a leendő alkalmazási lehetőségeket, ugyanakkor létezik számos 
terület,  ahol  a  kutatás  már  végső  „in  vitro”  stádiumban  van,  sőt  olyanok  is  akadnak,  ahol  az 
eredmények már „in vivo” is megmutatkoztak (pl. bélkapszulák [30]).

A  nyugati  orvostudomány  egyre  jobban  ismeri  fel  a  keleti  orvoslásban  már  igen  régóta 
alkalmazott prevenció elsődlegességét a terápiás gyógyítással szemben, ezzel párhuzamosan egyre 
nagyobb  erőfeszítéseket  tesz  a  szervezetbe  történő  beavatkozás  minimálisra  csökkentésére.  Az 
ember szövetein komoly metszésekre lehet szükség kisebb organikus problémák orvoslása végett is, 
és e metszések gyakran nem regenerálódnak kellő mértékben a beteg későbbi élete során. Bár egyre 
jobban terjednek a minimális behatolású, ill. behatolás nélküli műtétek, az orvos a legtöbb műtétet 
mégis az emberi test nem csekély megbolygatásával kénytelen végezni. Hasonlóan komoly probléma 
a  hatószereknek  a  szervezetben  megfelelő  helyre  történő  juttatása.  Mai  gyógyszereink  nagyon 
gyakran olyan szervekre is hatnak, amelyekkel  előtte soha nem volt probléma, ezen gyógyszerek 
mellékhatásaként  azonban újabb szervi  elváltozások keletkeznek.  Bár  van lehetőség  a  bőrfelszín 
közelében ún. szubkután (bőr alatti) injekció segítségével történő gyógyszeradagolásra, ugyanakkor a 
mélyebb  régiókban  elhelyezkedő  szervek  esetében  ez  a  módszer  nem  nyújt  megoldást.  A 
mikrorobotika  és  még  inkább  a  nanorobotika  tudománya  hivatott  az  e  témakörben  felmerülő 
kérdéseket megválaszolni.  Az emberi szervezetbe juttatott miniatűr eszközök olyan lehetőségeket 
biztosíthatnak, amelyek nagy részét ma még el sem tudjuk képzelni.

In  vitro  körülmények  között  a  labortechnikában  már  ma  is  egyre  jobban  terjednek  a 
mikrorobotok, és itt valóban jelen időben merülnek fel azon kérdések, amelyekkel  disszertációm 
foglalkozik.  A  mai  labortechnikai  kutatásokban  igen  bonyolult  egy-egy  komolyabb  rendszer 
megfelelő beállítása,  beüzemelése,  egyrészt  a programozás nehézkessége,  másrészt a  megfelelően 
csatolt irányítás hiánya következtében. Kutatási munkám során mindkét kérdéskörben igyekeztem 
néhány eddig megoldatlan kérdésre választ találni.

A miniatűr ipari robotika szintén olyan terület, ahol egyre nagyobb szükség lesz az értekezés 
témájához  hasonló  jellegű  feladatok  megoldására.  Jelenleg  inkább  mikrogépeket  alkalmaznak, 
amelyek  többnyire  egyáltalán  nem  programozhatóak,  ez  azonban  komoly  mértékben  csökkenti 
használhatósági körüket. A programozható rendszerek karbantartásához viszont komolyan képzett 
szakemberek  szükségesek,  s  ez  nagymértékben  növelheti  a  munkafolyamatok  költségeit.  A 
disszertációban használt algoritmusok, módszerek segíthetnek a költségek csökkentésében.

Az 1995. óta folyó kutatási eredményeim egyre mélyebben integrálódnak a Budapesti Műszaki 
és  Gazdaságtudományi  Egyetem  Irányítástechnika  és  Informatika  tanszékének  kutatásaiba.  Az 
eredmények  kiegészítették  a  tanszék  munkáját,  és  ez  lehetővé  tette  a  Clawar  projektben  való 
részvételt.  Ezen  belül  szervezőként  vehettem  részt  a  szervezet  budapesti  workshop-jának 
megrendezésében.  Több eredményem beépült a tanszék – elsősorban a Dr. Lantos Béla egyetemi 
tanár által vezetett csoport –  OTKA kutatásaiba.
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