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Sinteză 1 

Modelarea tiparelor de comportament emergent în medii 
colaborative robotizate şi reţele de senzori inteligenţi 

Sinteză 

Teza de doctorat este structurată pe 12 capitole care se extind pe 147 pagini. Lista de 

referinţe bibliografice conţine 90 de referinţe, dintre care 10 aparţin autorului tezei. 

Dintre lucrările ştiinţifice publicate de autor, 2 reprezinta capitole de carte, unul 

dintre ele fiind publicat în seria “Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI)”, 1 

articol a fost publicat în jurnalul “Sensors & Transducers Journal”, şi 9 articole 

publicate în conferinţe ISI proceedings. Teza mai include 62 de figuri şi o listă de 

acronime. 

 Teza de faţă se deschide cu capitolul „Introducere” în care se prezintă o scurtă 

introducere în domeniile abordate. În continuare, se prezintă obiectivele acesteia 

precum şi o scurtă descriere a conţinutului acesteia. 

 Capitolul 2, „Comportament emergent. Principii”, conţine o descriere succintă a 

principiilor comportamentului emergent, definiţia comportamentului emergent şi o 

serie de exemple de tipare de comportament studiate în diferite domenii: natură, 

mediul social, mediul economic etc. Tiparele de comportament emergent prezentate 

sunt folosite în conceperea modelului de comportament emergent descris în 

capitolele care urmează precum şi la implementarea, validarea şi testarea modelului 

definit şi la definirea unor metrici specifice pentru evaluarea modelului respectiv. 

 Capitolul 3 denumit „Stadiul actual al dezvoltării mediilor colaborative cu 

inteligenţă emergentă şi distribuită” prezintă modalităţi de aplicare a tiparelor de 

comportament emergent pentru rezolvarea problemelor în sisteme din literatura de 

specialitate. Principiile evidenţiate de metaeuristicile prezentate în acest capitol au 

fost utilizate la conceperea modelului de comportament emergent.. 

 În capitolul 4 intitulat ”Probleme specifice mediilor colaborative robotizate”  s-

au prezentat o serie de probleme, ale sistemelor colaborative prezentate în literatura 

de specialiate. S-a constatat că nu există o modalitate unitară de reprezentare a 

sistemelor colaborative utilizată în proiectarea, analiza şi evaluarea eficienţei unui 

anumit sistem pentru aplicatia dorită. În plus, implementarea comportamentului 

emergent in diferite aplicaţii se bazează pe un set de reţete empirice, fără a se defini 

un suport matematic riguros. În capitolele următoare se prezintă propunerea unor 

soluţii pentru aceste probleme. 

 Capitolul 5, „Modelarea comportamentului emergent”, descrie conceperea 

modelului pentru comportament emergent bazat pe metaeuristicile descrise în 

capitolul 3 şi care rezolvă o serie din problemele specifice mediilor colaborative 

distribuite prezentate în capitolul precendent. 

 Tiparele de comportament emergent descrise în capitolul 2 sunt folosite şi ele la 

conceperea modelului de comportament emergent. Acestea mai sunt utilizate şi la 

descrierea parametrilor modelului care vor fi prezentaţi în continuare. 
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 Modelul pentru comportament emergent a fost conceput pornind de la studiul 

coloniilor de furnici. Acesta descrie un mediu colaborativ robotizat ca un sistem de 

entităţi independente care au doar o cunoaştere locală a mediului şi care 

interacţionează una cu alta. Datorită faptului că există mai multe modalităţi pentru 

îndeplinirea unei sarcinii, entităţile modelate sunt împărţite în unele care au ales 

soluţia optimă (de exemplu calea cea mai scurtă în cazul ocolirii de obstacole) şi 

altele care au ales soluţii mai puţin optime (de exemplu calea cea mai lungă în cazul 

ocolirii de obstacole). Dimensiunea celor două mulţimi se modifică în timp, dar 

începând de la un anumit moment, prin declanşarea comportamentul emergent, 

numărul de entităţi care au ales soluţia optimă ar trebui să depăşească numărul de 

entităţi care au ales soluţiile mai puţin optime. Acest moment de timp reprezintă 

momentul declanşării comportamentului emergent. De asemenea, numărul de entităţi 

care au trecut prin sistem până în acest moment reprezintă numărul de entităţi 

necesare pentru declanşarea comportamentului emergent.  

 Pentru fiecare tip de soluţie se defineşte un interval de timp utilizat de entităţi 

pentru a îndeplini sarcinile specifice (în cazul ocolirii de obstacole, acesta este 

intervalul de timp necesar unei entităţi să ocolească obstacolul). 

 Modelul de comportament emergent calculează următorii parametrii cheie: 

 Numărul minim de entităţi care este necesar pentru declanşarea 

comportamentului emergent în sistem, NTE; 

 Timpul necesar entităţilor pentru atingerea emergenţei, TTE; 

 Timpul necesar pentru atingerea scopului, TTG; 

 Funcţia scop.  

 Modelul pentru comportament emergent este validat teoretic dar şi testat şi 

evaluat într-un mediu colaborativ real folosit ca şi suport de implementare pentru 

acesta. Adaptarea modelului pentru mişcarea bazată pe studiul coloniilor de furnici 

sau pe cel al bancurilor de pești vor fi prezentate în capitolele care urmează. 

 Capitolul 6, „Implementarea modelului de comportament emergent în 

Mathematica”, prezintă implementarea modelului de comportament emergent 

folosind suita de aplicaţii de calcul complex Mathematica. Acesta este un sistem de 

ecuaţii recursive nedeterminat, cu cazuri ale căror valori depind de asemenea de 

ecuaţii recursive, care se doreşte a fi rezolvat şi validat de suita de aplicaţii 

Mathematica. Mathematica a caracterizat sistemul de ecuaţii reprezentând modelul 

ca fiind unul valid şi, mai apoi, a trecut la rezolvarea acestui sistem, obţinîndu-se în 

final soluţia sistemului nedeterminat. Pentru aceasta soluţie, se studiază valorile 

parametrilor. Pentru fiecare studiu de caz se mai determină şi valorile metricilor: 

afinitate, număr de entităţi şi grad de activitate. Valorile metricilor corespunzătoare 

modelului implementat în Mathematica sunt similare valorilor calculate prin 

aplicarea directă a acestuia, validându-se astfel din punct de vedere teoretic modelul 

pentru tipare de comportament emergent. 

 În capitolul 7, „Suportul pentru testarea şi implementarea modelului pentru 

comportament emergent”, se prezintă o platformă integrată folosită validarea, 

implementarea şi testarea modelului pentru comportament emergent prezentat în 

capitolul 5. Sistemul CORE-TX (COllaborative Robotic Environment – the 

Timisoara eXperiment, a se citi "cortex"), dezvoltat în cadrul laboratorului DSPLabs, 

este conceput ca o platformă complexă, compusă la nivelul arhitecturii dintr-un set 

eterogen de microsisteme autonome cu inteligenţă încorporată, un mediu de 
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comunicaţii de tip colaborativ şi o entitate centrală cu rol de configurare, control si 

supervizare a intregului sistem. A fost conceput limbajul eBML (Emergent Behavior 

Modeling Language) ca un limbaj de reprezentare a tiparelor de comportament 

emergent, care are la bază o colecţie de macrocomenzi avansate şi complexe scrise în 

diferite limbaje de programare. În scopul evaluării şi testării modelelor definite a fost 

proiectat si implementat un simulator de comportament emergent numit eBMS 

(Emergent Behavior Model Simulator) în interiorul căruia tiparele de comportament 

emergent aplicate se descriu în eBML. 

 Capitolul 8 denumit „Simularea modelului matematic folosind eBMS” descrie 

evaluarea şi validarea modelului prezentat prin simularea acestuia în eBMS. Similar 

cu rezultatele validării formale a modelului de comportament emergent prezentate în 

capitolul precedent, analiza atentă a rezultatelor simulărilor a condus la determinarea 

unui interval probabilistic de declanşare a comportamentului emergent şi, respectiv, 

de atingere completă a ţelului propus. Acest inteval de dimensiuni ale colectivului 

robotizat folosit în experiment este determinat pentru fiecare tip de tipar de 

comportament emergent în parte. Rezultatele simulărilor sunt similare cu rezultatele 

obţinute în Mathematica precum şi cu valorile determinate prin aplicarea directă a 

modelului matematic, ceea ce conduce la o validare suplimentară a modelului de 

comportament emergent. 

 În capitolul 9, „Implementarea şi testarea mişcării în colective robotizate bazate 

pe studiul coloniilor de furnici”, se descrie adaptarea, implementarea, testarea şi 

evaluarea modelului de comportament emergent folosind tipare de comportament 

emergent preluate din studiul mişcării în coloniile de furnici pe un colectiv robotic 

format din roboţi LEGO Mindstorms NXT. Se introduce un nou tipar de 

comportament emergent, PATRULARE, împreună cu alterarea modelului matematic 

implicată. Totodată se prezintă modalitatea de control a mişcării roboţilor LEGO şi 

se analizează o modalitate de explorare emergentă a mediului folosind senzorii cu 

care este echipat un robot LEGO Mindstorms NXT (senzor de culoare pentru 

discriminarea între obstacole si resurse şi senzor ultrasonic pentru identificarea 

obstacolelor şi a resurselor). 

 Capitolul 10 intitulat „Implementarea şi testarea mişcării în colective robotice 

bazată pe studiul bancurilor de peşti” prezintă implementarea modelului de 

comportament emergent la mişcarea colectivelor robotice bazată pe studiul 

bancurilor de peşti. Tiparele de comportament emergent prelevate din studiul 

bancurilor de peşti, în special “fountain effect” şi “flash expansion”, sunt folosite la 

evitarea obstacolelor, respectiv la evitarea prădătorilor cu o minimă degradare a 

performanţelor grupului (păstrarea unei distanţe constante între membri grupului 

pentru a evita aglomerarea şi păstrarea direcţiei generale de mişcare a grupului 

pentru a atinge ţelul în timp minim). Se prezintă modalitatea de concepere a abordării 

mişcării in colective robotice bazata pe studiul bancurilor de pești. Se prezintă, 

totodată, şi principalele îmbunătăţiri aduse modelelor de mişcare prezentate în 

capitolele anterioare.  

 Doua metrici, coeziunea si polarizarea, se introduc în acest capitol pentru 

validarea modelului de comportament emergent descris in capitolul 6.  

 Capitolul 11, „Aplicarea tiparelor de comportament emergent în domeniul 

colectării datelor în reţele de entităţi”,  prezintă aplicarea tiparelor de comportament 

emergent într-un alt tip de aplicaţii decât cele specifice mişcării în colective 
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robotizate prezentate în capitolele precedente. Tiparele de comportament emergent 

preluate din studiul coloniilor de furnici sunt folosite pentru a modela 

comportamentul unei reţele de aplicaţii destinate colectării de date. Acest capitol 

introduce un nou tip de crawler web care face uz de căutarea full-text şi posibilităţile 

de indexarea ale serverului de baze de date MySQL. Crawler-ul web emergent 

prezentat aici foloseşte principiile preluate din studiul comunicarii în coloniile de 

furnici, folosind serverului de baze de date MySQL ca un strat de persistenta pentru 

comunicarea inter-crawler. 

 În capitolul 12 este prezentată o discuţie detailată despre modul în care au fost 

atinse obiectivele propuse: 

 Dezvoltarea unui cadru teoretic si metodologic destinat reprezentarii tiparelor 

de comportament emergent. 

 Definirea unui model matematic pentru determinarea numărului minim de 

entităţi necesar pentru declanşarea comportamentului emergent, a timpului 

necesar pentru atingerea emergenţei, respectiv a timpului necesar pentru 

atingerea scopului. Pentru validarea modelului s-au introdus o serie de 

metrici specifice precum afinitatea, numărul de entităţi şi gradul de activitate.  

 Introducerea funcţiei scop pentru modelarea diferitelor tipare de 

comportament emergent, stabilindu-se formele acesteia pentru diverse seturi 

de aplicaţii cum ar fi ocoliriea de obstacole, explorarea emergentă şi 

colectarea de resurse.  

 Validarea teoretică a modelului de comportament emergent folosind utilitarul 

Mathematica.  

 Concepţia şi dezvoltarea unui limbaj de descriere a tiparelor de 

comportament emergent numit eBML.  

 Concepţia şi dezvoltarea unui simulator de comportament emergent numit 

eBMS. 

 Validarea si analiza performanţelor modelului propus prin simulare utilizând 

simulatorul eBMS şi limbajul eBML pe prototipului platformei integrate 

CORE-TX destinată studiului acestui tip de sisteme, platformă dezvoltată în 

cadrul laboratorului DSPLabs. 

 Implementarea, adaptarea şi validarea experimentală a modelului de 

comportament emergent la aplicaţii de mişcare folosind tipare de 

comportament emergent bazate pe studiul coloniilor de furnici şi a bancurilor 

de peşti. 

 Implementarea, adaptarea şi validarea modelului de comportament emergent 

în domeniul colectărilor de date. 


