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Požadavky na logistiku z kybernetického pohledu 
 

Logistika z kybernetického pohledu  – velmi složitý systém 
Co vyžadujeme: 
 
1. Optimalizovat transport z bodu A do bodu B při dodržení 

cenových a časových omezení (transportní logistika) 

2. Optimalizovat manipulaci a skladování (skladová logistika) 

3. Transport zajišťovat autonomními vozidly bez řidiče – snížení 
osobních nákladů 

4. Autonomní systémy (transportní platformy či roboti) musí být schopni 
pracovat ve stejném prostoru jako člověk, aniž člověka v činnosti 
omezují 

5. Spolupráce robotů a lidí nezbytná 

Úlohy 1 a 2 řeší digitalizace a virtualizace,                                         
úlohy 3-5 teorie autonomních kooperujících systémů 

Nástroje k realizaci:  Distribuované koncepty 4.0 a umělá inteligence 
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Takovýto složitý systém nutno řídit jinak než dnes  

 Požadavky na řízení a optimalizaci v transportní logistice: 

1. Složité systémy (s trvale se měnící strukturou) nelze uřídit z 
jednoho centra. Klasické hierarchické řízení selhává. Naopak: složité 
systémy chápeme jako soubory relativně autonomně operujících 
agentů  

 
2. Nelze ignorovat svět internetové informatiky: Fyzická infrastruktura 

zůstává a zůstane, ale vlastní řízení musí probíhat distribuovaně 
ve virtuálním světě: internet jako nástroj pro sběr, ukládání a 
využívání rozsáhlých dat, jako prostor pro vyjednávání (technická i 
ekonomická) 
 

3.   Princip komunikace v logistických systémech: teoreticky každý s 
 každým, ale fakticky směrovaná, znalostně podporovaná komunikace 
 (znalost o tom, s kým komunikovat a proč) – znalostní systémová 
 integrace – znalostní struktury nutno budovat – vytvářejí 
 systémy 
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Takovýto složitý systém nutno řídit jinak než dnes 
 

 
4.   Teprve ve virtuálním prostoru nastává možnost využít umělé 
 inteligence  

 
5. Ideálně – v dlouhodobém pohledu: logistika jako služba dle     

požadavků zákazníka 
 
 
 

Obdobné principy platí pro skladovou logistiku 
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Industrie 4.0 – iniciativa vlády SRN 
 
 

První explicitně zformulovaným modelem na využití virtuálního světa 
německá koncepce Industrie 4.0 z roku 2013 
  

      Každý prvek výrobního procesu:  

 výrobní stroj,  

 opracovávaný produkt a polotovar  

 všechny osoby zapojené do procesů (prostřednictvím rozhraní)  

 všechny dalších systémy a subsystémy průmyslového podniku 

      má své virtuální obraz tj. virtuální dvojče ve virtuálním světě –       
 tak je vytvořena inteligentní distribuovaná síť různorodých 
 entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Tato dvojčata 
 (agenti) mezi sebou vyjednávají. 

Možnosti: optimalizace, automatizovaná rekonfigurace, využití 
umělé inteligence, výrobek jako služba 

Znalostně orientovaná integrace – znalostmi je adresně orientována 
jinak neomezená komunikace, propojuje autonomní elementy do 
smysluplných celků 
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Totální prosíťování 

Úplně stejná filosofie Industry 4.0 může být využita v 

Technologické přípravě výroby 

 Plánování a rozvrhování kdekoliv, včetně logistiky 

Řízení dodavatelského řetězce 

 Při řízení životního cyklu výrobku 

 Při zabezpečování a exploataci zdrojů (energetických, surovinových 
atd.) 

a všechny tyto systémy mohou být totálně propojeny v rámci jediné 
inteligentní komunikační sítě 

 

    Totální inteligentní prosíťování 

    všech virtuálních dvojníků (agentů)  
   spojených s průmyslovou výrobou bez ohledu 
   na fyzické uspořádání fyzicky existujících 
   prvků         
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Klíčové vize – Složité systémy jako systémy agentní   

Každý stroj, transportní zařízení, poloprodukt, výrobek, oddělení atd. 
reprezentovány ve virtuálním světě jako autonomní entita = SW agent 
 
Agenti:  
- Každý obsahuje všechnu informaci o daném fyzickém elementu  
- Komunikují mezi sebou, jen když je třeba 
- Schopni se dohadovat podle standardních vyjednávácích pravidel a 

protokolů (contract-net-protocol, aukce atd.), 
přičemž trvale mají na paměti a sdílejí GLOBÁLNÍ CÍL složitého systému  
 
Jejich vzájemná komunikace využívá sémantickou informaci 
skladovanou v sémantických/ontologických strukturách (znalosti o 
strukutuře podniku, procesech, organizaci, historických datech atd.) 
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Průmysl 4.0 nemůže fungovat v izolaci 
 

 

- Průmyslu 4.0 má jen omezený význam, pokud okolí továrny bude 
fungovat  „postaru“, bez uplatňování principů Průmyslu 4.0 

- 4. průmyslová revoluce přináší myšlenky a technologie, které zasáhnou 
další oblasti, např. 

 Energetiku při řízení a koordinaci zdrojů, distribučních sítí a 
odběratelů (Energetika 4.0) 

 Dopravu a logistiku v nejširším slova smyslu (Doprava a 
logistika 4.0) 

 Smart Cities 

 Zdravotní péči: (Zdravotnictví 4.0) 

 

Myšlenky Průmyslu 4.0 se stávají celospolečenským fenoménem!  

Kybernetická/internetová průmyslová revoluce je více revolucí, tj. 
zásadní změnou v myšlení lidí než v technologiích – MYŠLENÍ 4.0  
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Odolnost (Resilience)   

 

- V Průmyslu 4.0 významné téma: Schopnost jednotky při poruše 
(stroje, pásu, elektrárny, dodavatelského řetězce) předvídat, 
odolávat, reagovat a adaptovat se s cílem 

 1) zotavit se co nejrychleji z poruchy 

 2) s minimálními ztrátami  

Při technické havárii, fyzickém či kybernetickém napadení, živelné 
pohromě, atd. nutno za každou cenu zabránit zničení a zabezpečit 
alespoň akceptovatelné zastavení a záchranu (lidí, výrobního úseku, 
výrobku) 

Odolnosti lze dosáhnout pouze tehdy, když celý složitý systém se 
nechová jen podle pevných scénářů, nýbrž dynamicky podle 
definovaných pravidel 

Je vždy nutno porozumět situaci, určit jádro problému a možné 
následky, zvolit a trvale dynamicky modifikovat plán akcí, 
implementovat ho a zdokumentovat 
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Odolnost (Resilience)   

 

- může docházet k virtuálně řízené  virtuální rekonfiguraci 
infrastruktury, k rekonfiguraci výrobního a dopravního 
systému  podle aktuálního situace, potřeb a možností – mění se 
protokoly vyjednávání 

- Agentová reprezentace je pro realizaci dynamické odolnosti na 
základě jasně stanovených pravidel ideálním nástrojem – lze rychle 
vyjednávat! 

- Nutno počítat s odezvou světa sociálního – lidé se budou v krizi 
chovat možná neočekávaným způsobem- v pravidlech nutno 
počítat i s psychlogickými aspekty či národními specifiky 
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Optimalizace logistických sítí  

 

- Každý element (automobil, sklad, kontejner, dopravníkový pás, 
silnice, operátor..) reprezentován  virtuálním dvojčetem (agentem)  

- Agenti se mezi sebou dohadují, přičemž každý agent dost dobře ví, 
na koho se obrátit (znalostní integrace) 

- Všichni agenti mají přístup k pravidlům pro omezení (energetická 
omezení, pravděpodobnost přepadení, ..) 

- Plánování a rozvrhování probíhá zcela obdobným způsobem jako při 
plánování a rozvrhování v průmyslové výrobě 

- Pro každou konkrétní úlohu musí být agenti (jejich datová a znalostní 
architektura) i vyjednávací algoritmy jako součást platformy stanoveny 
na základě analýzy problému 

- Obecná platforma zatím neexistuje, obvykle se programuje 
všechno znova s využitím OOP – nyní se zkouší platforma Epiqua 
(CertiCon) jako znovupoužitelný nástroj 
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Autonomní logistika 

 

- Člověka budou postupně nahrazovat autonomní vozidla, avšak 
zřejmě vozidla s limitovanými možnostmi autonomie 

- Budou se pohybovat reletivně pomalu ve „známém“ prostředí, uvažovat 
přítomnost lidí, vyhýbat se lidem, event. s nimi spolupracovat 

- Budou komunikovat se svým okolím, objekty transportu a manipulace 
i s lidmi  

- Z hlediska kybernetického budou v omezeném rozsahu vnímat okolí 
(lidary, kamery, dotzková čidla, radiomajáky), vytvářet si zjednodušený 
model světa a na základě toho budou komunikovat s elementy 
prostředí a datovými sklady ve velmi jednoduchém komunikačním 
jazyce 

- Základem je zpracování vizuální informace 
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CIIRC ČVUT 

• Centrum excelence  

   spojující excelenci s užitečností 

   založeno 2013 

 

• 21.000 m2, dnes 290 výzkumníků  – charakter národního 
centra 

• Přímé napojení na VUT Brno - CEITEC, ale i na ZČU, VŠB,  atd.  

• Společné výzkumné laboratoře s významnými univerzitami 
(RWTH Aachen, Vienna Univ. of Technology, DFKI) 

• Sídlo Národního centra průmyslu 4.0, budujeme unikátní 
AI ekosystém napojený na Evropu 

• Efektivní jednotka transferu technologi, inkubátor start-upů   

• Společné laboratoře s globálními  firmami (Siemens, IBM, 
Rockwell Automation, Eaton, Škoda Auto, ABB, Festo…) 

• První rozsáhlejší experimentální testbed  pro Průmysl 4.0 v 
ČR, první projekty pro Lego a Škoda Auto – projekt RICAIP 
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CIIRC a IMR 

Laboratoř Inteligentní a mobilní robotiky 
(IMR) od 1993, http://imr.ciirc.cvut.cz 

• Navigace mobilních robotů v indoor a 
outdoor prostředí, dlouhodobá autonomie  

• Autonomie pro robotiku v neřízených, 
proměnlivých a vysoce komplexních 
prostředích   

• Navigace robotů v prostředí bez 
infrastruktury a prostředích orientovaných 
na člověka (koexistence) 

• Pokročilé metody optimalizace, plánování, 
rozvrhováni a směrování pro robotiku  

• Multirobotické systémy, hybridní systémy 
člověk-robot  

 

http://imr.ciirc.cvut.cz/
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Vizuální navigace mobilních robotů užitím přirozeného 
vzhledu prostředí  

Princip Teach-and-Repeat  

 Schopnost opakování naučené trajektorie s 
vizuální zpětnou vazbou 

 Nevyžaduje podpůrnou infrastrukturu 

 Robustní ve všech typech pracovního prostředí 
(indoor, outdoor, složitá struktura, 
nejistota/proměnlivost) 

 

Využití vizuálního rozpoznání místa (VPR): 

 Databáze snímků/pohledů na prostředí  

 Stanovení vizuálně/prostorově nejbližšího místa   

 Navigace robotu podél známé trajektorie 

Roboti pro autonomní logistiku 
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Sémantické prostorové porovnávání k určení místa (Semantic 
and Spatial Matching - Visual Place Recognition) 

 Extrakce obrazových příznaků z konvoluční NN (sémantická  
informace) 

 Následné prostorové porovnávání příznaků a reaktivní řízení 

 Přesnost, robustnost vůči změnám (struktura, osvětlení, atp.) 

 

Query 

Candidate 

Robustní vizuální navigace mobilních robotů užitím přirozeného 
vzhledu prostředí  

Automatizace skladů, autonomní logistika 
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320 m 

Robustní vizuální navigace mobilních robotů užitím 
přirozeného vzhledu prostředí  

Automatizace skladů, autonomní logistika 
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Trasování pro autonomní logistiku  

Distribuce více zdrojů zboží ve flotile 
robotů  

Vývoj meta-heuristik pro rychlé efektivní 
seřazení cílů a jejich přiřazení robotům 

Plánování 

Vývoj efektivních metod pro plánování a řízení 
flotily robotů v omezeném prostoru (řádově 
0.1s pro nalezení 100té trajektorie) 

Optimalizace trajektorií a přeplánování 

Úpravy distribuce úloh mezi roboty podle 
aktuálního zadání 

Rychlé korekce trajektorií na základě změn v 
prostředí, přístupu agentů s vyšší prioritou – 
využití informací z již provedeného plánování 
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Člověk-robot v autonomním skladu 

Přednostní priorita plánu pro lidského 
pracovníka, nalezení doporučené trasy 

Aktualizace trajektorií robotů s ohledem na člověka 

•Pasivně – zakázané nejbližší okolí 

•Aktivně – zpomalení v okolí, odklánění  robotů z 
cílové oblasti člověka 

Predikce odklonění člověka z trasy,  reakce na rychlé 
přeplánování trajektorií robotů 

Využité technické prvky v navržené aplikaci 

•Lokalizační vesta 

•Brýle s rozšířenou realitou pro navigaci/orientaci 
člověka ve skladu 

•Detekce nových možných cílů člověka 
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Demonstrátor a vývojové nástroje  

Vlastní simulátory pro testování jednotlivých podúloh 

•Distribuce úloh a multiagentní plánování 

•Ověření řízení robotů, predikce chování člověka (odchylek) od 

plánu/trajektorie 

 
Laboratorní demonstrátor s roboty TurtleBot2 

•Různé metody lokalizace (kamera + pozemní značky, kamera + okolní 

prostředí, motion-capture systém VICON) 

•Ověřování plánovacích algoritmů 

•Vývoj a testování vlastního řídicího systému pro autonomní sklad 
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Demonstrátor a vývojové nástroje  

Vlastní simulátory pro testování jednotlivých podúloh 

• Distribuce úloh a multiagentní plánování 

• Ověření řízení robotů, predikce chování člověka (odchylek) od plánu/trajektorie 

 

Laboratorní demonstrátor s roboty TurtleBot2 

• Různé metody lokalizace (kamera + pozemní značky, kamera + okolní prostředí, motion-capture systém VICON) 

• Ověřování plánovacích algoritmů 

• Vývoj a testování vlastního řídicího systému pro autonomní sklad 
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Zaměřeno na  NP úplné diskrétní optimalizační problémy:   

• Úlohy neřešitelné v polynomiálním čase 

• Řešení úloh velkého rozsahu  

• Úlohy neřešitelné lineárního programování (CPLEX, Gurobi, atp. ) 

Vhodné pro úlohy:  

plánování, rozvrhování a směrování vozidel, úlohy optimalizace sítí, atp. 

 

Metody robustního generování přibližných řešení užitím heuristik  

• Výhody: Dobře škálovatelné, robustní řešení, rychlé 

• Nevýhody: Omezená kontrola optimality/kvality řešení, návrh závislý na 
způsobu/úloze užití  

 

Příklady aplikací 

• Směrování elektrických vozidel (distribuce, dojezd, nabíjení…) 

• Úloha rozvrhování údržby v síti 

Optimalizace služeb v rozsáhlých sítích 
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Vstupní data 

• Flotila elektrických vozidel  

• Limitovaná kapacita baterie a únosnost nákladu  

• Nabíjecí stanice, centrální sklad,  

• Zákazníci  

Kritéria/cíle řešení  

• Obsluha všech zákazníků 

• Minimalizace ujeté vzdálenosti  

Výsledek 

• 1. místo v soutěži konference IEEE WCCI 2020  

• Schopnost postupu obsloužit až 100.000 zákazníků  

 

Metoda otevřená dalšímu rozvoji (přídavné omezující podmínky reálné úlohy:  

např. časová okna obsluhy zákazníka, heterogenní flotila, distribuovaný sklad, 
vážení  náhodných cest, atp.   

 

Aplikace1:  Směrování  elektrických vozidel  
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Řešení v rámci ROADEF Challenge 2020  

• Soutěž průmyslové optimalizace, 60+ soutěžních týmů 

• ROADEF - French Association of Operations Research 

• RTE – operátor Francouzské neelektrické distribuční 
sítě, 100.000+ km vedení 

Cílem je návrh optimálního rozvrhu údržby 
distribuční sítě 

opravy vyžadující odstavení části sítě  

Množství (tvrdých) omezujících podmínek  

• Vzájemné vyloučení některých oprav 

• Omezená pracovní kapacita a zdrojů  

• Stochastické  modelování nepredikovatelných faktorů, 
např.  meterologické jevy, zátězové špičky v síti, 
sezónní poruchy, atp.  

 

Vývoj pokračuje, výsledek v 1% okolí nejlepšího známého 
řešení   

Aplikace2: Rozvrhování údržby v síti  
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Co dělat v rámci logistiky 4.0?  

 

- Vážně se zabývat systematickou virtualizací fyzické infrastruktury pro 
potřeby optimalizace dopravní logistiky  

- postupně vyvíjet virtuální dvojníky všech elementů logistických sítí, tj. 
vozidel, kontejnerů, dopravníků, dopravních cest, operátorů atd., na základě 
vytváření vhodných znalostních modelů chování těchto prvků, vytvářet 
ontologické kontejnery a scénáře vyjednávání 

- Vyvíjet nástroje počítačové simulace jako součást řešení 

- Postupně vytvářet vhodné SW platformy, umožňující efektivní komunikaci 
a interoperabilitu všech agentů a systémů simulace a optimalizaci všech 
procesů 

- Ve skladové logistice rozvíjet metody strojového vnímání, metody 
vytváření modelů světa a způsobů kooperace s člověkem (od respektování 
přítomnosti člověka až po fyzickou kooperaci s ním) 

- Budoucnost je jasná:  masivní přítomnost umělé inteligence v logistické 
praxi 
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Shrnutí  

 

Myšlení 4.0 je především novou filosofií řízení složitých systémů,  která se musí 
uplatnit i v logistice (Logistika 4.0) 

Opírá se o teorii agentních systémů, všichni účastníci se stávají aktivními hráči 
(vozidla, kontejnery, transportní pásy, lidé) 

Přínáší zcela nové business modely: přeprava, skladování, dodávka jako služba - 
všichni pracují s kontrakty 

Propojuje se fyzická infrastruktura dopravy a logistiky s informatikou 

 

Myšlení 4.0 je  celospolečenský záležitostí, ale 

největší úsilí je v této chvíli potřeba zaměřit propojování systémů 4.0 v 
průmyslu, dopravě, logistice a energetice – jedině tak dává celá změna 

myšlení smysl 
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TEST VIDEO 


