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По свой образ и подобие
HiComm:
in brief
IN HIS OWN IMAGE AND LIKENESS
The road leads but to the future. And that is exactly the motto of the
bold project of a group of enthusiastic Bulgarian young boys, decided
to create a full-sized autonomous humanoid, named Kibertron. Only
future will judge whether this is a dream ot not. Actually even though
virtual, the humanoid took part at TECHFEST 2004, the International
Cybernetics Festival Bombay, India and was ranker seventh in the
robotics qualifications. We offer to your attention the account of
Ahmed Merchev, autor and project manger about Kibertron's history,
its uniqueness, which mokes it equal to such fomous two-legged
robots as Aibo and Asimo, about Artificial Intelligence (AI), and
future, when normal people and intelligent machines will live side by
side.
HiComm:
Пътят е само в една посока – бъдещето. Това гласи мотото на смел
проект на група ентусиазирани български момчета за създаване
на пълноразмерен автономен хуманоид наречен “Кибертрон”.
Мечта или не, единствено бъдещето ще покаже, но факт е, че
макар и все още виртуален, хуманоидът в началото на януари
участва в Международния конгрес по кибернетика “TECHFEST’04”
в град Бомбай, Индия и спечели щастливото седмо място в
областта на роботиката. Ето какво ни разказа авторът и
ръководител на проекта Ахмед Мерчев за историята на Кибертрон,
неговата уникалност, нареждаща го редом до световноизвестните
двукраки роботи Aibo и Asimo, за изкуствения интелект (ИИ) и за
бъдещето, когато редом с хората ще живеят и интелигентните машини.
Ахмед:

интервю: Виолета Стоянова

За себе си
Казвам се Ахмед Мерчев. На 20 г. съм и уча в Техническия университет град София специалност
Eлектроника. Ръководител съм на проект “Кибертрон”, както и на организация със същото име. Тя е
отворена за всеки желаещ, който иска да помага в едно или друго направление, свързано с
развитието на високите технологии. От създаването и до сега, желание за присъединяване към
Организация Кибертрон са проявили около 800 души от различни части на България. От 27-те
човека членуващи в Организацията, активно и всеотдайно по проекта работят само 5 човека, а
именно: Ахмед Мерчев, Антони Ставрев, Любомир Славилов, Цветомир Симеонов и Йордан
Георгиев (редът е без значение). В момента официалният ни сайт www.kibertron.com e в процес на
обновяване. В новата версия по-подробно ще бъдат описани правилата за кандидатстване,
приемане и развитие в направленията на организацията. Подготвяме и електронно списание в
което ще публикуваме интересни статии и факти от сферата на високите технологии и науката
изобщо.

За увлечението по роботите
Идеята се роди, когато бях още много малък. От
5-годишен започнах да се занимавам с
електроника и постепенно навлязох в роботиката
и кибернетиката. Правих различни роботизирани
играчки и малки роботчета. На 15 години
направих едно по-голямо роботче - 1,20 м.
високо, но в крайна сметка се оказа, че и това е
поредната играчка. От тогава започнах да мечтая
да направя екип, в който да има незаменими в
едно или друго направление хора и заедно с тях
да сътворя нещо уникално.
Ахмед Мерчев – kibertron
За признанието
През януари в град Бомбай, Индия, се проведе най-големият конгрес по кибернетика
“TECHFEST’04” и на него Световната федерация по кибернетика класира най-добрите проекти в
областта на роботиката по степен на важност на разработките. Ние също участвахме в конкурса и
бяхме класирани на седмо място. Спонсорът на конгреса, поради това че проект “Кибертрон” бе
класиран, ни осигуряваше всички разходи за престоя ни в Бомбай, където да можем да представим
проекта наравно с всички други. За съжаление не намерихме пари за билети и спонсори, за да
стигнем до Бомбай, и затова не участвахме на самата церемония.
За изкуствения интелект
До момента почти всички, които работят в тази област използват понятието изкуствен интелект,
почти погрешно. Досега няма създадена програма, която да представлява изкуствен интелект, а
има само такива, които симулират изкуствен интелект. Ние от “Кибертрон” няма да симулираме, а в
новата програма ще има поне наченки на истински изкуствен интелект. Най-трудната задача, пред
която сме изправени е самият хуманоид да има цел и собствена амбиция за развитие.
За уникалността на проекта
Всички съвременни хуманоидни роботи, например Asimo на Honda, Aibo и Qrio на Sony, макар че
изглеждат интелигентни, само симулират емоции или чувства. При тях всичко е твърд алгоритъм,
това, съвсем не съвпада с нашите виждания. Ние наблягаме именно на интелигентността на
хуманоида, въпреки че правим и доста по-функционално тяло. Нашите собствени разработки в
областта на ИИ, се градят върху изцяло наши концепции. Досега повечето подобни разработки
използват стандартните идеи от сферата на изкуствения интелект, които почиват върху коректно
зададени но некоректно приложени математични модели. Ние
сме далеч от мисълта, че интелект, какъвто и да било, може да
се опише математично. Интелекта може да се развие и
еволюира, при правилно подбрани и насочени пътища на
еволюция. Реализацията на съвременните системи с ИИ
обикновено бива затруднена най-вече и от факта, че софтуерно
се прави симулация на хардуер. Една невронна мрежа от 1000
неврона, например, би изяла достатъчно от ресурсите на един
процесор, така, че да стане невъзможно същият този процесор,
да върши каквото и да е било друго. Именно тук са и няколкото
наши уникални решения на ниво хардуер. Другата отличителна
черта е тази, че ние се опитваме да следваме, до колкото
можем, това което природата ни е дала. Според нашите
виждания, хуманоида трябва да спи. Освен това, следвайки нашите идеи, се оказва, че е
неизбежно хуманоида да се пръкне с солидна база знания, а напротив. Когато се приведе в режим
на експлоатация, той ще бъде точно толкова запознат със света около него, колкото и едно
новородено бебе. Ще издава несмислени звуци, ще ръкомаха с ръце и няма да може да ходи,

докато сам не се научи. Такова едно поведение изглежда странно, но то е доста показателно за
нас. Именно тези следствия, ни карат да си мислим, че сме на прав път.
Ще проработи ли в действителност
Да. Напълно съм уверен, че ще можем да задействаме всички части на робота. Вече имаме изцяло
разработен проект на кибернетичната ръка на хуманоида, която е с 27 степени на свобода.
Доколкото знам в света най-голямата ръка е само с 18 степени. Ръката, която разработихме, за да
онагледим проекта, е много гъвкава и поради това може да се използва като манипулатор в
промишлеността. Прототип на Кибертрон с по-скромни възможности можем да направим само за
няколко месеца при наличие на средства и независимо, че той няма да е пълна реализация на
нашата крайна цел, пак ще бъде с по-големи възможности от всички разработени до момента
роботи.
За парите
Според сегашните ни изчисления конструирането на прототип ще струва около 80 000 лева. Всички
чуждестранни, а и български инвеститори, които се появиха досега, искаха да работим за тяхната
фирма. Досега отказваме, тъй като искаме проектът да се реализира тук и да направим нещо
хубаво за България, а за да постигнем това ни е необходимо да сме независими и то в доста голяма
степен.
Хардуер и софтуер на Кибертрон
Хардуерът е един от основните проблеми, тъй като не е наличен тук в България, а го поръчваме от
чужбина (Германия и Швейцария), и засега само по една бройка, за да тестваме някои неща. Това
оскъпява себестойността на Кибертрон. От Швейцария ще
използваме моторите на световно известната фирма Faulhaber,
които се използваха и при марсоходите за експедициите на
Марс. Хардуерът се състои още от усъвършенсътвани RISC
процесори – транспютри, също едночипови микро компютри.
За входно-изходните системи и за предаването на цялата
информация от различни датчици в хуманоида използваме
FPGA и CPLD процесори, които досега не са прилагани
специално за хуманоидни роботи, тъй като те се появиха на
пазара преди около две-три години. Софтуерът сам по себе си
представлява просто един програмен код. За разлика от
твърдите алгоритми, които, ако са подходящо написани, могат
да накарат всяка механика да имитира интелигентност, то
нашият софтуер поради това, че в него се набляга върху ИИ и
това, че всичко става на базата на самообучението, той може
да еволюира и да изпълнява смислени реакции и да има
признаци на реален независим ИИ. Софтуерът в зависимост от
предназначението си е написан на C++, Асемблер, OCCAM и
VHDL. За операционна ситема, чиято цел е именно да позволи
използването на програмен код от високо ниво, използваме
Real-Time Unix платформа, пригодена за специфичните нужди
на хуманоида.
Основен принцип - самоубочението
По подобие на генетичния код при хората, в Кибертрон ще бъдат създадени такива основни
функции и цели като самосъхранение, да не вреди на човек, да стои изправен. Все пак трябва да
му зададем някаква начална база данни, тъй като той се ръководи основно от енергията и каквото
и да прави ще се стреми да пести енергия. Ако няма някакво гранично ниво, той само и само за да
пести енергия, ще лежи и ще стане голям мързел J. Няма да го управляваме дистанционно или по
някакъв начин да го насочваме накъде да тръгне, а ще се учи сам, изучавайки средата. Като
начало ще е доста наблюдателен и плах, ще се страхува от всичко и натрупвайки информация и
опит постепенно ще се променя. Първоначално той няма да използва даже крайници, няма да
ползва инфрачервения детектор и зрението си, а ще ползва най-примитивните си сетива (обратна
връзка от всички актуатори, ултразвукови датчици) и в последствие ще може да разпознава

прегради, ще се научи да ходи, да катери стълби и т.н. На базата на генетични алгоритми
Кибертрон може да извършва различни дейности без да е необходимо да изчислява текущото
положение на всяка една става, т.е. след като се обучи, той ще ползва предимно заучени
движения, които разбира се също ще се оптимизират във всеки следващ етап от самообучението
му.
Универсално предназначение на Кибертрон
Първоначално му задаваме само две неща, нещо като инстинкти: да се самосъхранява и с
действията си да не вреди на хората и на заобикалящата го среда. Той не е тясно специализиран
например да мие чинии, а е по-скоро универсален. Може да се използва например за работа при
високи температури, след модифициране на външната му обвивка или тялото му. Всъщност може
да бъде обучен за различни дейности и да замени хората както в най-обикновените битови и
скучни дейности, така и в неблагоприятни за хората среди – като например за експедиции на
Марс. За да не вреди на хората в него е заложен “страх” от тях. При
опасност от падане, например при някакъв наклон, се задейства рефлекс,
с който Кибертрон противодейства в такава посока, където няма човек, за
да не го нарани. В най-лошия случай, ако се стигне до такава ситуация, че
той представлява опасност за хората, в него е заложена функция за
самоунищожение и изключване по най-безопасен начин.
Универсално предназначение на Кибертрон
Когато Карел Чапек и Айзимов са писали за роботи, които ще са в помощ за
хората, при тях това е предимно утопия. Сега ние смятаме, че човечеството
и науката са на такъв етап на развитие, че действителен хуманоид с
изкуствен интелект, ще бъде реалност в близките няколко години. Ако не
го направим ние, друг ще бъде. Представям си бъдещето като
взаимодействие между четири основни фактора или групи: хора, киборги
(биологични хора с някои технически подобрения), хуманоиди
(интелигентни машини) и мутанти (биологични хора, с промени в ДНК-то:
по-здрави и красиви).
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