
Trilobite

Na sklonku minulého roka nám spoloènos� Electrolux predstavila
inteligentný vysávaè, ktorý vysáva bez nás. Jeho symbolický názov
má pôvod v èase pribli�ne pred 250 � 560 miliónmi rokov. Trilobit
mal tvrdý pancier a èistil dno oceánov od drobných �ivoèíchov
a èastíc. �Súèasný� Trilobite si neprepo�ièal len meno, ale i okrúh-
ly tvar svojho predchodcu. S vý�kou 13 cm a priemerom 35 cm sa
Trilobite ¾ahko pohybuje po miestnosti a doká�e vysa� podlahu aj
na menej prístupných miestach, napríklad pod nábytkom alebo
poste¾ou. V priestore sa orientuje pomocou ultrazvuku, podobne
ako netopier alebo ponorka. Vïaka senzoru sa doká�e vyhnú�
akýmko¾vek predmetom polo�e-
ným na zemi alebo iným preká�-
kam. Nezhodí pohár a nepo�kodí
nábytok. Pred preká�kou sa zastaví,
pootoèí sa a rýchlo pokraèuje
v smere ïal�ieho vysávania.

Trilobite sa doká�e aj samostatne
nabi�. Pri obchádzaní miestnosti lo-
kalizuje nabíjaciu stanicu a v situá-
cii, keï mu dochádza energia, vyh¾adá ju, zaparkuje a dobije sa. Ak
musel pre nabíjanie preru�i� vysávanie, po dobití opä� pokraèuje
v práci. Na jedno nabitie doká�e vysáva� jednu hodinu, potom po-
trebuje dve hodiny na dobitie. Då�ka vysávania závisí od ve¾kosti
miestnosti. Pri normálnom programe doká�e miestnos� s ve¾kos-
�ou 20 m2 vysa� pribli�ne za 30 minút. Navigaèný systém je dopl-
nený o magnetické pásky, vïaka ktorým vysávaè neopustí vyzna-
èený priestor.

Roomba

Pribli�ne v rovnakom èase na americkom trhu predstavila spoloè-
nos� iRobot Corporation podobný produkt ako Trilobite.
Inteligentný automatický vysávaè Roomba má priemer 34 cm, vý�-
ku 9 cm a doká�e vysáva� 1 a� 1,5 hodiny. Roomba prechádza
miestnos�ou �pirálovitým pohybom, a� pokým nepríde do kontak-

tu s preká�kou alebo stenou. Ïalej vysáva pozdå� steny a potom
opä� pokraèuje �pirálovitým pohybom. Ka�dú èas� miestnosti prej-
de Roomba 2 � 5 krát. Dostane sa i pod nábytok a má re�im na èis-
tenie rohov miestností.

Na prvý poh¾ad sa zdá, �e Roomba pra-
cuje na podobnom princípe ako
Trilobite. Nie je to v�ak celkom pravda.
Pred vysávaním, rovnako ako pri be�-
nom vysávaní, je potrebné odstráni�
v�etky men�ie preká�ky, preto�e by ich
vysávaè Roomba mohol prevrhnú� a na-
robi� tak neporiadok. Znaèný rozdiel je
aj v èase a spôsobe nabíjania. Kým Trilobite si vyh¾adá svoju nabí-
jaèku, sám sa doká�e nabíja� a po nabití dokonèí svoju prácu,
Roomba sa pripája do elektrickej siete pomocou kábla, èo vy�adu-
je obsluhu pou�ívate¾a. Úplne vybitú batériu vysávaèa Roomba tre-
ba nabíja� pribli�ne 12 hodín, zatia¾ èo Trilobite to doká�e za 2 ho-
diny.

Ako mo�no súdi� z uvedených informácií, Trilobite od spoloènosti
Electrolux je inteligentnej�ím pomocníkom ne� jeho americký ko-
lega Roomba. No Roomba i napriek tomu predstavuje pokrok
oproti klasickému vysávaèu.

Cye

�Pomocník� Cye bol vyvinutý firmou
Probotics, Inc. Je schopný vykonáva� �iroké
spektrum úloh, napr. odnies� riad, roznies�
po�tu, uvies� hostí do zasadacej miestnosti
alebo povysáva� koberec. Cye je riadený
intuitívnym grafickým rozhraním Map-N-Zap na osobnom poèítaèi
pri vyu�ití bezdrôtovej komunikácie. V priebehu nieko¾kých minút
sa doká�e zorientova� v novej miestnosti. Osobný robot Cye mô�e
postupova� aj pod¾a èasovo rozvrhnutých in�trukcií. Pou�ívate¾ si
mô�e urèi� kedy a kde sa má robot nachádza�. Napr. pou�ívate¾ mô-
�e nastavi�, aby Cye odniesol o 7.00 riad do kuchyne, o 10.35 po-
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Roboty pre ú�itok
i zábavu
Roboty nahrádzajú namáhavú prácu èloveka, napr. pri priemyselnej výrobe èi

spracovaní rôznych materiálov a pod. Prácu èloveka v�ak mô�u nahradi� aj v iných

sférach ne� je priemyselná ve¾kovýroba. Roboty nás mô�u zastúpi� i v zále�itostiach

menej nároèných, napr. pri kosení trávnikov alebo v domácnosti pri rôznych úkonoch.

Mnohé spoloènosti nás zahàòajú elektronikou a domácimi spotrebièmi so stále

nov�ími a nov�ími funkciami a s vlastnos�ami, ktoré by nám mali u¾ahèi� na�e

ka�dodenné povinnosti alebo spríjemni� nám deò. Poïme sa na niektoré pozrie�.
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vysával kanceláriu, o 11.00 rozniesol firemnú po�tu a pod. Cye vy-
dr�í v prevádzke 2 hodiny, v pokoji a� 24 hodín a na nabitie potre-
buje 5 hodín.

Robomow

Robomow je úplne automatická robotická ko-
saèka, ktorá pracuje potichu a bez benzíno-
vých výparov. Robomow mô�ete polo�i� kde-
ko¾vek na trávnik a po spustení zaène kosi�
bez potreby ïal�ej asistencie majite¾a. Po skonèení sa sám vypne.
Robomow mô�e pracova� bez dozoru, a to napríklad aj v noci.
Pou�ívate¾ zadefinuje plochu urèenú na kosenie pomocou elektric-
kého signálu. V prípade potreby je mo�né Robomow prepnú� i do
manuálneho re�imu a manuálne kosi� po�adované oblasti. Nabíja
sa pribli�ne 24 hodín. Na jedno nabitie doká�e Robomow pokosi�
plochu tenisového kurtu (pribli�ne 250 m2).

iRobot-LE

Spoloènos� iRobot Corporation je okrem vysávaèa Roomba aj vý-
robcom viacúèelového domáceho robota iRobot-LE, ktorý mô�ete
riadi� z akéhoko¾vek miesta na svete pomocou webového prehlia-

daèa. iRobot-LE poskytuje svojim majite¾om na
dia¾ku oèi a u�i v ich domovoch. Vïaka schop-
nosti teleprezencie mô�e majite¾ obchádza�
svoj dom a uisti� sa o jeho bezpeènosti. iRobot-
LE je mo�né riadi� cez internet a vidie� obraz
a poèu� zvuk prostredníctvom osobného poèí-
taèa. Mô�e ís� v�ade, kadia¾ mô�e pohodlne ís�
èlovek. Bez pomoci vyjde tie� hore aj dole

schodmi. Vyhýba sa objektom. Dokonca ak mu priká�ete vrazi� do
steny, neurobí to. Riadiaci softvér robota je prevádzkovaný na
osobnom poèítaèi s procesorom Pentium II.

Asimo

Spoloènos� Honda Motor Co. vytvorila robota po-
dobného èloveku, ktorý chodí spôsobom, podob-
ným chôdzi ¾udskej bytosti. Asimo (Advanced Step
in Innovative Mobility) meria 120 cm a vá�i 43 kg.
Jeho vý�ka je pod¾a tvorcov optimálna vzh¾adom na
jeho funkcie, napr. obsluhu domácich spínaèov, do-
siahnutie k¾uèiek a funkcie, ktoré je schopný vyko-
náva� pri stole. Jednoduché operácie, ktoré zdoko-
na¾ujú èinnos� robota, napr. riadenie plynulej chôdze, gestikulácie,
hýbanie rukami apod., sa mô�u realizova� buï pomocou pracovnej
stanice, alebo cez príruèný prenosný regulátor. Asimo sa pohybu-
je rýchlos�ou a� do 1,6 km/h.

PaPeRo

PaPeRo (Partner-type Personal Robot) je osobný robot vyvinutý
spoloènos�ou NEC, ktorý má prirodzenú schopnos� pamäta� si zá-
ujmy svojich majite¾ov. Rozozná 650 slovných spojení a doká�e ich
poveda� viac ako 3000. Rozoznáva tváre ¾udí a ich hlasy. PaPeRo so
svojím majite¾om mô�e vzájomne komunikova� rôznymi spôsobmi,
napr. hra� hry, tancova�, pripomína�, hovori� èas,
ovláda� na dia¾ku televíziu a pod. Jeho schopnos�
vzájomnej komunikácie otvára �iroké mo�nosti po-
u�itia aj v oblasti domácej automatizácie, napr. bez-
peènostné komunikaèné systémy, bezpeènos�, podpora uskutoè-
nenia bezpeènostných meraní a iné. Opatrí vám die�a alebo sa
postará o chorých ¾udí a invalidov. PaPeRo má vý�ku 38,5 cm a vá-
�i 5 kg. Batéria vydr�í 2 � 3 hodiny, nabíja sa tie� 2 � 3 hodiny.

AIBO

Firma SONY je tvorcom robota urèeného jednoznaène pre zábavu.
AIBO má podobu psa. Disponuje LED (light-emitting diode) na

hlave a chvoste a dotykovými senzormi na hlave, brade a chrbte,
pomocou ktorých má schopnos� vyjadrova� �irokú �kálu emócií ra-
dosti a hnevu. Na zvý�enie interakcie s ¾uïmi má AIBO schopnos�
reagova� na vonkaj�ie podnety a robi�
svoje vlastné úsudky. Vïaka tejto auto-
nómnej technológii sa AIBO najprv urèi-
tý èas uèí a dospieva. Postupne sa mô�e
nauèi� rozoznáva� a� 50 slov. Jeho sprá-
vanie a in�tinkty (napr. tú�ba po hre s
¾uïmi alebo po h¾adaní ob¾úbených vecí)
ovplyvòujú prostredie, v ktorom �rastie�
a komunikácia s ¾uïmi v jeho okolí. AIBO reaguje na svoje vlastné
meno, rozoznáva hlasy a mô�e robi� fotografie, ktoré si potom mô-
�ete prezrie� na obrazovke osobného poèítaèa. AIBO vá�i pribli�ne
1,5 kg (vrátane batérie a pamä�ovej karty) a jeho rozmery sú 152
× 281 × 250 mm (� × v × h). Èas �tandardnej èinnosti v autonóm-
nom re�ime je 1,5 hod. a nabíjanie trvá 2 hodiny.

i-Cybie

Aj i-Cybie je interaktívny robotický pes. Bol navrhnutý �pecificky
tak, aby sa správal a reagoval ako skutoèný pes. Psí priate¾ spoloè-
nosti Tiger sa ��astne potuluje po dome, zdraví vás, vrtí chvostom
a podáva labku. i-Cybie dáva najavo svoje
emócie, keï je ��astný, smutný alebo keï
bláznivo �teká. Jeho plynulé a �ikovné ma-
névrovacie schopnosti mô�ete riadi� pomo-
cou dia¾kového ovládaèa, hlasovými alebo
zvukovými povelmi. i-Cybie mô�e sedie�,
prosi�, trias� hlavou, správa� sa ako strá�ny
pes, zdvihnú� nohu a pod. �iestimi rôznymi
farbami oèí mô�e ukáza� svoju náladu.
Rozoznáva hlas, reaguje na zvuky, svetlo, dotyk. Ak spadne, vie aj
vsta�, vyhýba sa stenám a rohom stola. Keï mu dochádza batéria,
oznámi to svojmu majite¾ovi. Nabíja sa pribli�ne 3 � 4 hodiny.
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