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POVZETEK 

Prispevek opisuje algoritem za posploševanje 

visokonivojskih robotskih planov iz konkretnih 

primerov planov, ki jih je npr. izvedel človek, in 

formalizem za opis omejitev pri reševanju naloge 

robota. Rezultati preizkusa algoritma na Cranfieldovem 

primerjalnem poskusu kažejo, da je algoritem sposoben 

posploševanja iz relativno majhnega števila primerov na 

model omejitev zaporedja akcij, ki omogoča reševanje 

naloge na veliko različnih načinov. Hkrati formalizem, v 

katerem algoritem vrne rezultat, omogoča tudi 

učinkovito planiranje ali vsaj omeji prostor 

preiskovanja pri planiranju. 

1. Uvod 

Planiranje je eno izmed tradicionalnih področij umetne 

inteligence. Naloga planiranja je podana z začetnim stanjem 

sveta, v katerem planiramo, ciljnimi pogoji in akcijami, ki 

jih je mogoče izvesti. Za opis akcij in stanj se uporablja 

primeren formalizem, cilj planiranja pa je najti zaporedje 

akciji, ki iz začetnega stanja pripelje do izpolnitve ciljev [3]. 

Planiranje se pogosto uporablja v robotiki, vendar se tu 

namesto splošnega (klasičnega) planiranja pogosteje 

uporabljajo specializirane metode, ki omogočajo učinkovito 

implementacijo, robustnost in predvidljivost delovanja [1]. 

Nalogo planiranja za konkretnega robota lahko ločimo na 

nizkonivojski plan, ki je specifičen za določenega robota, in 

visokonivojski plan, ki je zaradi višjega nivoja abstrakcije 

neodvisen od konkretnega robota. Cilj nizkonivojskega 

plana za robotsko roko je na primer določiti zaporedje 

rotacij posameznih sklepov robotske roke, ki upošteva 

omejitve minimalne in maksimalne rotacije sklepov in 

omogoči izvedbo višjenivojskih akcij, kot sta naprimer 

prijemanje ali dvig objekta iz mize. Cilj visokonivojskega 

planiranja je določiti zaporedje akcij na višjem nivoju 

abstrakcije, ki pripeljejo do izpolnitve ciljnih pogojev brez 

obzira na samo izvedbo na konkretnem robotu. Če je cilj 

zapreti steklenico je lahko visokonivojski plan (t.j. zaporedje 

akcij) naslednji: premakni roko nad zamašek, primi 

zamašek, premakni zamašek na navoj steklenice, privij 

zamašek, spusti zamašek, odmakni roko.  

Trenutno je zelo aktivno področje kognitivne robotike, s 

ciljem obogatiti robota z inteligentnim obnašanjem. To se 

doseže s pomočjo programske opreme, ki omogoča učenje in 

sklepanje o obnašanju v odnosu na kompleksne cilje v svetu 

robota. Za učenje se pogosto uporablja tehnik učenja z 

imitacijo, pri kateri robot s pomočjo senzorjev opazuje 

človeka, ki izvede nalogo,  nato pa sam skuša imitirati 

človeške akcije, da bi izpolnil podobno nalogo [4].  

Problem posploševanja visokonivojskih planov, s 

katerim se ukvarja ta prispevek, je eden izmed 

podproblemov učenja z imitacijo. Prispevek predpostavlja, 

da so ostali podproblemi  (razpoznavanje demonstriranih 

visokonivojskih akcij [2], planiranje na nizkem nivoju, 

izvajanja nizkonivojskih akcij) že rešeni. Naloga 

posploševanja visokonivojskih planov je sledeča: iz danih 

zaporedij visokonivojskih akcij (razpoznanih planov), ki 

rešijo dano nalogo, izlušči znanje, ki bo omogočalo 

planiranje visokonivojskih robotskih akcij. Pri tem je 

pomembno, da je postopek sposoben posploševanja oz. 

indukcije splošnih principov iz danih učnih primerov. 

Obravnavani algoritem je bil preizkušen na 

Cranfieldovem primerjalnem poskusu (CPP), ki je opisan v 

naslednjem razdelku. Razdelek 3 govori o formalizmu za 

predstavitev znanja, razdelek 4 poda opis algoritma in 

lastnosti algoritma, v razdelku 5 pa so zbrani rezultati 

preizkusa algoritma na CPP. Zaključku prispevka so dodani 

načrti za nadaljnje delo. 

2. Cranfieldov primerjalni poskus 

Obravnavan algoritem za posploševanje visokonivojskih 

planov je bil preizkušen na Cranfieldovem primerjalnem 

poskusu (CPP), ang. Cranfield benchmark, ki je opisan v 

tem razdelku. Naloga CPP je z robotsko roko sestaviti objekt 

na sliki 1b iz naslednjih desetih delov (slika 1a): spodnja 

(SP) in zgornja plošča (ZP) s po petimi luknjami, dva 

okrogla (Č1, Č2) in dva pravokotna (Č3, Č4) čepa, 

distančnik (DI), nihalo (NI), glava nihala (GN) in gred (GR).  

 
Slika 1: a) delno in b) v celoti rešen Cranfieldov 

primerjalni preizkus. 

Nalogo se opravi tako, da se v spodnjo ploščo v 

poljubnem vrstnem redu najprej vstavi vse štiri čepe (paziti 

je treba v katere luknje so vstavljeni) in gred. Nato se na 

kvadratna čepa nasadi distančnik, na gred pa nihalo. Vrstni 

red postavitve čepov, nihala in distančnika je lahko tudi 

drugačen, vendar je treba paziti, da sta pred nasaditvijo 

distančnika vstavljena čepa 3 in 4, pred nasaditvijo nihala pa 

je vstavljena gred. Pred nasaditvijo zgornje plošče je 

potrebno na svoja mesta postaviti vse preostale dele, glavo 
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nihala pa je treba priviti na nihalo kadarkoli pred nasaditvijo 

nihala (zadnja omejitev je sicer odvisno od lastnosti robota).   

Za rešitev naloge obstaja 5320 planov (oz. 21280, če 

razlikujemo čepe in luknje enakih oblik), to je zaporedij 

postavljanja delov na svoja mesta. Postavitev posameznega 

dela vedno sledi ciklu robotskih akcij: sezi – primi – dvigni 

– poravnaj – vstavi – spusti (ang. reach, grasp, lift, align, 

insert, release object) povezanih z istim delom. Zato 

zadošča, da obravnavamo zgolj zaporedje postavljanja delov 

in ne samega zaporedja robotskih akcij z deli.  

3. Formalizem za predstavitev znanja 

Pri sestavljanju plana za reševanja CPP je potrebno 

upoštevati omejitve vrstnega reda sestavljanja posameznih 

delov, ki so opisane v prejšnjem razdelku. Primeren 

formalizem za opis omejitev je binarna relacija izvedi-pred, 

ki jo je mogoče predstaviti tudi z lahko berljivim grafom.  

Zaradi lažjega razumevanja bomo v tem razdelku 

namesto reševanja CPP obravnavali nalogo menjave para 

baterij. Da bi uspešno zamenjali par baterij, moramo najprej 

odpreti pokrov prostora za bateriji, kar bomo označili z 

akcijo O. Nato odstranimo eno izmed praznih baterij, kar 

označimo z akcijo V1 ali V2. Za tem lahko najprej 

odstranimo še drugo prazno baterijo in v poljubnem vrstnem 

redu vstavimo novi bateriji (N1, N2) ali pa najprej vstavimo 

prvo polno baterijo in nato zamenjamo še drugo baterijo.  

Vse zgoraj opisane omejitve lahko predstavimo z relacijo 

izvedi-pred, ki jo označimo z ip(x, y) in preberemo: akcijo x 

obvezno izvedi pred akcijo y. Na podlagi zgornjega opisa 

izpeljemo relacijo izvedi-pred za primer menjave baterij: 

ip(O, V1), ip(O, V2), ip(V1, N1), ip(V2, N2). 

3.1. Lastnosti relacije izvedi-pred 

Relacija izved-pred je binarna in notranja relacija  (ang. 

endorelation) glede na množico visokonivojskih robotskih 

akcij A za dan problem. Relacija ima naslednje lastnosti:  

 irefleksivnost:              , saj izvedba akcije x 

ne more biti predpogoj za izvedbo le-te,  

 asimetričnaost:                        , sicer 

bi se pojavili cikli, ki onemogočijo rešitev naloge,  

 tranzitivnost:                          
        ki je očitna. 

3.2. Grafična predstavitev 

Ker za relacijo veljajo zgoraj naštete lastnosti, jo je mogoče 

prikazati z usmerjenim acikličnim grafom (ang. DAG). 

Vozlišča grafa so akcije iz množice A, povezave pa vodijo 

do vsake akcije x iz vseh drugih akcij y s katerimi je x v 

relaciji izvedi-pred ip(y, x). Slika 2 prikazuje relacijo izvedi-

pred za nalogo menjave para baterij. 

 
Slika 2: grafični prikaz relacije izvedi-pred za nalogo 

menjave para baterij.  

Graf relacije izved-pred za vsako izvedljivo nalogo je 

acikličen – pojavitev cikla bi pomenila, da naloge ni mogoče 

izvesti, saj na določenem koraku ne bo mogoče izvesti 

nobene izmed akcij v ciklu, ker pred njo ni mogla biti 

izvedena nobena izmed preostalih akcij v ciklu. Relacijo je v 

računalniški obliki mogoče učinkovito predstaviti s podatko-

vnima strukturama usmerjen graf ali matriko sosednosti. 

3.3. Uporaba formalizma za planiranje 

Predstavitev omejitev pri reševanju robotske nalog z relacijo 

izvedi-pred je poleg berljivosti in enostavne implementacije 

primerna tudi zato, ker je neposredno uporabna za 

planiranje. Na vsakem koraku, je mogoče izvesti le akcije, v 

katere ne vodi nobena povezava na grafu, to je vse akcije x, 

ki ne nastopajo na desni strani relacije ip(y, x). Take akcije 

lahko izvedemo, ker so izpolnjeni vsi predpogoji za njihovo 

izvedbo. Ko se izvede izbrana akcija x, se iz grafa odstrani 

vozlišče, ki predstavlja akcijo x, in vse pripdajoče povezave, 

planiranje pa se nadaljuje s tako pridobljenim grafom. 

Podobno se lahko pridobi novo relacijo z operacijo omejitve 

(ang. restriction) izhodiščne relacije na množico   { }. 

4. Algoritem za posploševanje iz danih planov 

Algoritem za posploševanje kot vhod prejme množico 

zaporedij visokonivojskih akcij, to je množico znanih 

uspešnih planov. Vsak plan vsebuje zaporedje vseh akcij, ki 

jih je v določenem vrstnem redu potrebno opraviti za 

uspešno izvedbo naloge. Kot izhod algoritem vrne 

minimalno relacijo izvedi-pred, ki jo z logičnim sklepanjem 

izlušči iz dane  množice planov. Minimalnost je zaželena 

zato,  ker manjša relacija predstavi bolj splošno znanje o 

omejitvah pri reševanju naloge – manj kot je restriktivna več 

različnih planov se lahko iz nje izpelje.  

Algoritem deluje iterativno, tako da po inicializacij v 

vsakem koraku obdela po en plan iz množice danih planov 

in na njegovi podlagi posploši trenutno relacijo izvedi-pred 

ipi. Ko obdela vse dane plane pridobi najsplošnejšo relacijo 

izvedi-pred, ki predstavlja znanje izluščeno iz danih 

primerov.  

Slika 3 predstavlja psevdokodo algoritma, naslednji 

podrazdelki pa ob primeru dodatno pojasnjujejo algoritem. 

vhod: množica planov P velikosti N 
izberi plan p ϵ P 
pretvori plan p v relacijo izdevi-pred ip0 
naredi tranzitivno ovojnico relacije ip0

+ 
odstrani p iz P 
i = 1 
ponavljaj za vsak p iz P 
  pretvori plan p v relacijo izdevi-pred tmp 
  naredi tranzitivno ovojnico relacije tmp+ 
  posplošena relacije ipi je presek ipi-1 in tmp+ 
  odstrani p iz P 
  i++ 
izhod: tranzitivna redukcija relacije ipN-1 

Slika 3: psevdokoda algoritma za posploševanje.  

4.1. Pretvarjanje plana v relacijo 

Dan primer zaporedja akcij p = (a1, a2, …, an) se pretvori v 

relacijo izvedi-pred, tako da se v relacijo doda vse pare 

zaporednih akcij ip = {(ai, ai+1)}. S tem nastane relacija, ki 

tako strogo omejuje zaporedje akcij, da dovoljuje eno samo 

zaporedje, ki je identično danemu zaporedju akcij, hkrati pa 

O
V2 N2

V1 N1



 

je v relaciji za to minimalno potrebno število parov akcij. Da 

se v naslednjem koraku lažje združi znanje pridobljeno iz 

plana p in nekega drugega plana, se namesto relacije ip 

uporabi njeno tranzitivno ovojnico ip
+
. Tranzitivno zaprtje je 

operacija na binarni relaciji R, ki kot rezultat vrne novo 

binarno relacijo, ki je minimalna tranzitivna relacija nad 

množico A in vsebuje relacijo R. S tem se doseže, 

tranzitivnost  relacije ip
+
, kar omogoča lažje združevanje več 

relacij oz. posploševaje planov (opisano v razdelku 4.2).  

Slika 4 prikazuje grafa tranzitivnih ovojnic relacij izvedi-

pred za dva dana plana zaporedij akcij p1 = (O, V2, N2, V1, 

N1) in p2 = (O, V1, V2, N1, N2) naloge menjave baterij. 

Črtkane puščice predstavljajo elemente, ki so bili relaciji ip 

dodani za pridobitev tranzitivne ovojnice ip
+
 relacije ip. 

 
Slika 4: grafični prikaz tranzitivnih ovojnic relaciji 

izvedi-pred za a) plan p1 in b) plan p2.  

4.2. Združevanje primerov  

Ko sta s tranzitivnima ovojnicama relacij izvedi-pred (R1, 

R2) predstavljena dva primera planov  oz. en plan (R1) in ena 

relacija izvedi-pred posplošena iz več planov (R2), se lahko 

relaciji združita. Združevanje se opravi z operacijo preseka 

obeh relacij:          , ki je definirana kot    
   {                       }. Ker sta relaciji R1 

in R2 najbolj restriktivni omejitvi glede vrstnega reda 

izvajanja akcij, predstavlja njun presek najbolj restriktivno 

omejitev vrstnega reda glede na možnosti vrstnih redov, 

izhajajočih iz omejitev in možnosti obeh relacij.  

Slika 5 prikazuje unijo tranzitivnih ovojnic relacij izvedi-

pred za plana p1 in p2. Vidimo, da ima relacija, ki predstavlja 

unijo manj omejitev kot ena ali druga izhodiščna relacija – s 

tem je bila dosežena posplošitev iz dveh danih planov na 

večje število planov. Po definiciji unija relacij vsebuje samo 

povezave med pari akcij, ki so povezani v obeh izhodiščnih 

relacijah. Tako so iz relacije za plan p1 izpadli pari (oz. 

omejitve)  ip(V2, V1), ip(N2, N1) in ip(N2, V1), iz relacije za 

p2 pa ip(V1, N2), ip(V1, V2) in ip(N1, N2). 

 
Slika 5: unija relacij izvedi-pred za plana p1 (slika 4a) in 

p2 (slika 4b). 

4.3. Poenostavitev grafa omejitev 

Ko algoritem po zgoraj opisanem postopku združi vse plane, 

pridobi najsplošnejše omejitve, ki predstavljajo relacijo, ki 

dovoljuje izvedbo vseh danih (vhodnih) planov, hkrati pa 

(razen v posebnih primerih) dovoljujejo tudi mnogo drugih 

planov. Le-ti so rezultat posplošitve in logičnega združe-

vanja znanja o več različnih možnih planih reševanja naloge.  

Zaradi berljivosti grafične predstavitve  in minimnalne 

dolžine opisa relacije izvedi-pred je kot rezultat algoritma 

smiselno vrniti tranzitivno redukcijo relacije ipN-1. 

Tranzitivno redukcije dobimo z opreracijo tranzitivne 

redukcije (na izhodiščni binarni relaciji R), ki je definirana 

kot minimalna relacija, katere tranzitivna ovojnica je enaka 

tranzitivni ovojnici izhodiščne relacije R. Tranzitivna 

redukcija relacije ni tranzitivna, je pa zato bolj kompaktna in 

primerna za uporabo v planiranju, ki je opisano v razdelku 

3.3. Originalno relacijo R lahko dobimo tako, da naredimo 

tranzitivno ovojnico tranzitivne redukcije relacije R. 

Slika 6 prikazuje tranzitivno redukcijo unije relacij za 

plana p1 in p2 iz slike 5. S črtkano puščico je prikazana edina 

odvečna omejitev, ki je algoritem ni mogel odstraniti, ker v 

danih (vhodnih) planih nikoli ni opazil, da bi bilo mogoče 

izvesti akcijo N1 pred akcijo V2. Če bi algoritmu podali tudi 

vsaj en primer plana, v katerem je akcija N1 izvedena pred 

akcijo V2, bi bila posplošitev popolna – dobili bi isto 

relacijo, kot smo jo določili ročno iz opisanih omejitev pri 

reševanju naloge zamenjave para baterij (slika 2). Edini 

veljaven plan, ki ga posplošena relacija s slike 6 ne 

dovoljuje je (O, V1, N1, V2, N2). Sicer je algoritmu uspela 

posplošitev iz dveh na pet planov. Dodatni trije plani, ki jih 

algoritem ni nikoli videl, je pa ugotovil, da so možni so:  (O, 

V1, V2, N2, N1), (O, V2, V1, N1, N2), (O, V2, V1, N2, N1). 

 
Slika 6: tranzitivno redukcijo unije relacij(slika 4) za 

plana p1 in p2. 

5. Rezultati preizkusa algoritma 

Opisani algoritem je bil preizkušen na Cranfieldovem 

primerjalni poskus (CPP), katerega naloga je iz desetih 

delov sestaviti objekt (slika 1). S kombinatorično analizo je 

bilo pokazano, da za sestavljanje CPP obstaja 5320 različnih 

planov, ki določajo zaporedje sestavljanja posameznih delov 

in s tem zaporedje robotskih akcij. Slika 7 prikazuje 

omejitve, ki veljajo pri sestavljanju CPP, prikazane z grafom 

relacije izvedi-pred. 

Uporabljena metoda preizkušanja algoritma je naslednja: 

kot vhod je bilo podanih n naključnih planov iz množice 

vseh veljavnih planov, po učenju pa je bilo preverjeno na 

koliko planov je algoritem uspel posplošiti omejitve naloge. 

Poskus je bil za isto števlilo vhodnih planov n ponovljen 

tisočkrat, iz rezultatov pa je bila izračunana verjetnost, da 

algoritem pri n danih planih omejitve posploši tako, da 

prepozna m planov (m je enakomerno diskretiziran s 

korakom 200). Taka metodo preizkusa je bila izbrana zato, 

ker je eksperimentalno nemogoče izmeriti kakšna je 

povprečna verjetnost za posplošitev na m planov pri vseh 

možnih izborih n danih planov izmed množice vseh možnih 

planov že za zelo majhne n; npr. za n = 3 je potrebno 

preveriti (5320∙5319∙5318)/(2∙3) > 25∙10
9
 izborov planov. 

Poleg tega je bilo eksperimentalno pokazano, da se že po 

nekaj sto  preizkušenih izborih n naključnih planov 

V2 N2 V1 N1O

V1 V2 N1 N2O

a)

b)

V2 N2 V1 N1O

V2 N2 V1 N1O



 

povprečna verjetnost za posplošitev na m planov več 

bistveno ne spreminja. 

 
Slika 7: omejitve pri reševanju CPP, ki se jih je 

algoritem skušal naučiti iz danih primerov. 

Preizkus je pokazal, da algoritem z več kot 50 % 

verjetnostjo uspe posplošiti znanje iz zgolj petih danih 

planov na več kot polovico vseh možnih planov. Če se za 

učenje uporabi 10 učnih planov, algoritem v povprečju uspe 

posplošiti na 80 % vseh možnih planov. Če se za učenje 

uporabi 20 (oz. 30) učnih planov, algoritem posploši na vse 

možne plane z verjetnostjo 80 % (oz. 93 %). 

Natančnejši rezultati so prikazani na slikah 8 in 9. 

Abscisna os ponazarja število m/100 (diskretizirano s 

korakom 200), ki pomeni, na koliko planov je algoritmu 

uspela posplošitev. Zadnji stolpec predstavlja posplošitev na 

vse možne plane. Ordinatna os ponazarja verjetnost 

posplošitve v procentih. Z različnimi baravami stolpcev so 

prikazane verjetnosti za posplošitev iz različnega števila 

danih planov: 5 in 7 na sliki 7 ter 15, 20 in 30 na sliki 8. 

 
Slika 7: verjetnost posplošitve na m planov iz 5 oz. 7 

danih planov. 

Poleg že opisane sposobnosti algoritma, da iz relativno 

majhnega števila učnih planov posploši znanje na veliko 

število novih planov, ima algoritem tudi druge dobre 

lastnosti. Prva je gotovost, da bodo vsi plani, na katere 

algoritem posploši, veljavni. Druga pa je nizka časovna 

zahtevnost, ki je reda O(n
2
m), kjer je n število akcij v planu, 

m pa število danih (učnih) planov. 

6. Zaključek 

Prispevek opisuje algoritem za posploševanje 

visokonivojskih robotskih planov iz danih primerov planov. 

Dani plani so lahko na primer razpoznani plani, ki jih je kot 

demonstracijo izvedel človek. Z avtomatskim posploše-

vanjem danih planov algoritem iz konkretnih primerov 

izlušči znanje, ki se lahko kasneje uporablja za planiranje 

robotskih akcij. Na tak način se lahko robot od človeka 

nauči opravljanja določene naloge. 

 

 

Slika 7: verjetnost posplošitve na m planov iz 15, 20 in 

30 danih planov. 

Algoritem za predstavitev znanja in sklepanje uporablja 

relacijo izvedi-pred, ki določa katera akcija mora biti 

izvedena preden se lahko izvede neka druga akcija. 

Algoritem deluje iterativno, tako da v vsakem koraku 

spremeni po en dan plan v relacijo izvedi-pred in jo združi z 

znanjem pridobljenim v predhodnih iteracijah. Izhod 

algoritma je graf, ki predstavlja izluščeno znanje (omejitve 

pri reševanju dane naloge opisane z relacijo izvedi-pred). 

Opisan algoritem je sposoben posploševanja iz zelo 

majhnega števila danih planov na znanje o problemu, iz 

katerega je mogoče izpeljati veliko večje število planov. 

Poleg tega je algoritem hiter in zagotavlja, da vsi plani, na 

katere algoritem posploši dane plane, uspešno rešijo nalogo. 

V prihodnosti bi bilo algoritem smiselno posplošiti tudi 

na naloge, v katerih za uspešno izvedbo ni potrebno izvseti 

vseh možnih akcij (uporabiti vseh delov), in na naloge, v 

katerih poleg omejitve zaporedja akcij veljajo tudi omejitve 

drugačnega tipa. Še večji izziv je algoritem posplošiti na 

naloge, v katerih se prepletajo omejitve različnih tipov. 

Zahvala 

Opisano raziskovalno delo  je bilo opravljeno v sodelovanju 

s prof. dr. Alešom Udetom iz Odseka za avtomatiko, 

biokibernetiko in robotiko na Institutu »Jožef Stefam«, ki se 

mu zahvaljujem za predstavitev raziskovalnega problema in 

primerjalnega test za preizkus algoritma. Delo je bilo 

financirano iz projekta  IntellAct, ki poteka pod okriljem 

Sedmega okvirnega programa raziskav financiranih s strani 

Evropske Unije. 
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