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INTRODUCERE 
 
     Vom prezenta aspecte privind controlul 
adaptabilităţii unui grup de sisteme 
mecatronice (roboţi) intr-un mediu incert. 
Suntem puşi în faţa unei astfel de provocări 
atunci când, de exemplu, dorim să explorăm 
un mediu necunoscut aflat la distanţă, cum ar 
fi spaţiul cosmic, sau o altă planetă.  
    Vom trimite pentru îndeplinirea acestei 
sarcini o colonie de roboţi. 
   Ne putem pune întrebarea de ce am folosi 
pentru o astfel de sarcină o colonie de roboţi 
şi nu unul singur.   
   Poate pentru că un singur robot complex ar 
fi foarte scump, riscurile deteriorării într-un 
mediu incert ar fi mari, iar o colonie de roboţi 
simpli şi ieftini pe care ne putem baza, 
acceptând riscul deteriorării unora dintre ei 
fără a afecta comportamentul global al 
coloniei pare a fi o idee ispititoare. 
   Ne punem problema dacă această colonie 
de roboţi îşi va îndeplini task-urile 
corespunzătoare, autonom, rapid şi sigur.  
 

CERINŢELE SISTEMULUI. 
CONTROLUL 
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INTRODUCTION 
  
We present aspects of adaptability control 
group of mechatronic systems (robots) in an 
uncertain environment. We are faced with 
such a challenge when, for example, we want 
to explore an unknown environment remote, 
such as space or another planet. 
  This task will send a colony of robots. 
  We can ask why we use such a task a colony 
of robots and not one.  
Maybe because a single complex robot would 
be very expensive damage risks in an 
uncertain environment would be high, and a 
colony of simple and cheap robots that we 
can rely, accepting the risk of damage to 
some of them without affecting the overall 
behavior of the colony seems to be a tempting 
idea. 
  We ask whether the colony of robots will 
perform appropriate tasks, autonomous, fast 
and safe. 
 
 
 

SYSTEM REQUIREMENTS. 
CONTROL 

 
We ask: 
 - We use a single or distributed control? 
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- vom folosi un control unic sau distribuit ? 
     Un control central (unic) poate fi în 
anumite cazuri aproape imposibil datorită 
distanţei foarte mari dintre punctul central şi 
colonie, a lipsei de informaţie locală, a 
timpului de parcurgere a semnalului de 
control şi de stare de la centru până la colonie 
şi invers. 
    Controlul se pare că ar trebui să fie 
distribuit în colonia de roboţi.  
    

ADAPTABILITATEA 
 
    Un mediu incert presupune adaptabilitate 
atît individuală cât şi de grup sau colonie. 
   Avem nevoie de un sistem complex, 
 distribuit care trebuie să opereze într-un 
mediu imprevizibil. Un astfel de sistem ne-ar 
oferi: 
- Avantajul unei construcţii simple, şi al 
 unui comportament complex. Nu este 
necesar ca toţi membrii coloniei să execute 
simultan aceeaşi sarcină; 
- Agenţi în număr mare, interschimbabili 
 care pot fi înlocuiţi; 
- Robusteţe – deoarece cerem ca sistemul 
 să funcţioneze în parametri chiar dacă o parte 
din membri nu mai pot să-ţi desfăşoare 
activitatea; 
-  Pot fi programaţi cu moduri de lucru 
intrinseci în aşa fel încât acestea să se poată 
schimba odată cu mediul ambiant, sau cu a 
funcţiei dobândite fără să fie nevoie să 
modificăm construcţia grupului; 
- Posibilităţi de auto-reparare şi 
 homeostază a coloniei; 
- Longevitate: colonia se poate auto-proteja 
 mai bine decât un singur robot solitar. 
   
     O caracteristică a unui astfel de sistem 
distribuit este că părţile sale componente vor 
opera mai mult sau mai puţin independent 
comparat cu un sistem integrat unde părţile 
sale componente sunt fixe din punct de 
vedere funcţional şi morfologic, reducând 
astfel drastic capacitatea sistemului de 
adaptare. Oricum ar fi sistemul, integrat sau 

   Central control (only) may be in some cases 
almost impossible due to the huge distance 
between the focus and colony, lack of local 
information, browser time control and status 
signals from the center to the colony and vice 
versa. 
     Control would seem to be distributed in 
the colony of robots. 
    

 
ADAPTABILITY 

  
  An uncertain environment requires 
adaptability both individually and as a group 
or colony. 
     We need a comprehensive,  distributed 
which must operate in an unpredictable 
environment. Such a system would give us: 
 
-  The advantage of simple construction, and 
 complex behavior. It is not necessary that all 
members of the colony to perform the same 
task simultaneously; 
-  Agents in large numbers, interchangeable 
 that can be replaced; 
-  Robustness - because we ask the system 
 parameters to function even if some 
members cannot operate your; 
-  Can be programmed with intrinsic modes 
so that they can change with the environment, 
or acquired function without the need to 
modify the construction group; 
-   Possibility of self-repair and 
 homeostasis of the colony; 
-   Longevity: colony can self-protect 
 better than a single solitary robot. 
   
     
 A feature of such a distributed system is that 
its parts will operate more or less 
independently compared with an integrated 
where its parts are fixed functionally and 
morphologically, thereby drastically reducing 
the system's ability to adapt. Either way 
system, integrated or distributed environment 
will induce uncertainty in system behavior, 
the advantage of a distributed system is that 
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distribuit, mediul ambiant va induce 
incertitudine în comportarea sistemului, 
avantajul unui sistem distribuit este acela că 
există o şansă a unui eveniment neaşteptat 
chiar în interiorul sistemului însuşi. 
     

SISTEME BIOMIMETICE 
 

    Există convingerea că complexitatea şi 
haosul sunt esenţiale pentru adaptabilitate [1].  
Acest lucru este adevărat, dar numai pentru 
lucrurile neanimate (“neinsufleţite”). Când 
vorbim de “viaţă” vorbim de complexitate în 
fiecare moment, chiar în absenţa haosului: 
totul este mai mult sau mai puţin organizat. 
Cu toate astea există loc pentru neprevăzut, 
dar acesta nu are nimic de-a face cu haosul. 
Viaţa are de-a face cu incertitudinea cu tinţă 
directă către comportament [2].  Scopul ( 
ţinta ) poate fi programat(ă). Din această 
cauză natura vie ne dă o speranţă în ceea ce 
priveşte adaptabilitatea la roboţi. Trebuie însă 
să dezvoltăm o metodă prin care să putem 
descrie un comportament programat (orientat 
către scop) atunci când este afectat de 
incertitudine. De exemplu, pentru o colonie 
de roboţi, care ar fi desemnată să exploreze o 
planetă îndepărtată am dori ca: 
    - Colonia să fie auto-configurabilă, să se 
auto-organizeze, dar cumva sub controlul 
nostru; 
    - Adaptabilă, dar nu sub premiza 
predictibilităţii. 
    Se pare că o abordare biomimetică ca cea a 
lui Vincent şi Mann în 2002 [3] sau Vincent 
2003 [4] ar fi potrivită cerinţelor 
impuse unei astfel de provocări. O astfel de 
abordare ne-ar da speranţe pentru o 
adaptabilitate prin predicţie, deoarece faţă de 
sistemele fizice (neînsufleţite), schimbările în 
lumea vie nu sunt niciodată aleatorii (un 
sistem viu nu ar ceda niciodată în faţa unei 
situaţii neprevăzute), un sistem viu este 
deschis către impactul cu mediu numai în 
anumite stadii sensibile ale dezvoltării sale 
(putem spune că sunt semi-deschise). 

there is a chance an unexpected event even 
within the system itself. 
      
        
 
 

BIOMIMETIC SYSTEMS 
 
There is belief that complexity and chaos are 
essential for adaptability [1]. This is true, but 
only for inanimate things ("dead"). When we 
speak of "life" complexity talk every time, 
even in the absence of chaos: it is more or 
less organized. Yet there is room for the 
unexpected, but it has nothing to do with 
chaos. Life has to do with uncertainty 
targeting by behavior [2].  
  Goal (target) can be programmed.  
    Because of this living nature gives us hope 
in terms of adaptability to robots. But we 
must develop a method by which we can 
describe the behavior (goal-oriented) when 
affected by uncertainty. 
    For example, a colony of robots that would 
be desmnată to explore a distant planet we 
would like: 
  
- Colony to self-configure, self-organize, 

but somehow under our control; 
- Adaptable, but not as predictability 

premise. 
    
  It seems that a biomimetic approach as that 
of Vincent and Mann in 2002 [3] and Vincent 
2003 [4] would be appropriate requirements 
for such challenges. Such an approach would 
give us hope for the prediction adaptability as 
compared to physical systems (inanimate), 
changes in the living world are never random 
(a living system would never surrender in the 
face of unforeseen circumstances), a living 
system is open to environmental impact only 
certain sensitive stages of its development 
(we say that they are semi-open). 
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 Pentru definirea unui model am putea 
imita “prototipul naturii”, coloniile de insecte 
sociale ( furnici sau albine ):  
- Deţin auto-organizare; 
- Independente; 
- Auto-adaptabile; 
- Auto-reglabile. 

 
INTELIGENŢA SISTEMULUI 

    
Există două principale concepte[5][6]:   
 
-     Top-down (pace-maker); control ierarhic 
– abordare deterministică. 
- Bottom-up (emergenţă) – abordare 
stohastică. 
 
     Au fost identificate cinci principii 
fundamentale comparând conceptele 
principale de mai sus [1]:    
- În organizările Bottom-up, există multe 
 mici forme elementare simple, cu câteva 
reguli simple, iar sistemele complexe işi 
perfecţionează comportamentul, adaptarea, 
robusteţea, posibilităţile,etc. 
- În organizările Top-down ( în mod 
current neglijate de cercetători) elemente 
relativ complexe crează un sistem relativ 
simplu care poate sugera o mai bună 
performanţă ( sociologică, economică, 
management ecologic, etc.). 
    În ambele trebuie să ştim condiţiile în care 
anumite efecte emergente apar pentru a le 
menţine (în cazul efectelor benefice ) sau 
pentru a le preveni (în cazul celor 
dăunătoare). Există deasemenea şi efecte 
emergente neutre. Ambele abordări caută 
mecanismul prin care sistemul să răspundă 
rapid la modificările mediului ambiant. 
  Am putea compara cele două abordări 
metodologice în studiul sistemelor complexe 
astfel:  

 To define a model we could mimic the 'type 
nature "colonies of social insects (ants or 
bees): 
 -  Hold self-organization; 
 -  Independent; 
 -  Auto-adaptive; 
 -  Auto-adjustable. 
 
 

INTELLIGENCE OF SYSTEM 
 
There are two main concepts [5] [6]: 
 
 - Top-down (pacemaker) hierarchies - 
deterministic approach. 
 - Bottom-up (emergence) - stochastic 
approach. 
 
      Five principles were identified by 
comparing the main concepts above [1]: 
 
 - Bottom-up in the organization, there are 
many small simple basic forms, a few simple 
rules and complex systems improve their 
behavior, adaptation, robustness, scope, etc.. 
 
 - In organizing top-down (by 
 current research neglected) relatively 
complex elements create a relatively simple 
system that can suggest a better performance 
(sociological, economic, environmental 
management, and so on). 
     In both need to know the conditions under 
which certain emerging effects appear to keep 
them (if beneficial effects) or to prevent them 
(for those harmful). There are also emerging 
neutral effects. Both approaches seek 
mechanism by which system to respond 
rapidly to changing environment. 
   We could compare the two methodological 
approaches in the study of complex systems 
as follows: 
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Bottom-up Top-down 

1. Mai mult este diferit (efect emergent) 
2. Ignoranţa agentului este folositoare 
3. Nu există o ordine predefinită ( 

întâlniri aleatorii) 
4. Ordine din haos pe măsură ce 

complexitatea creşte 
5. Informaţiile locale conduc către 

înţelepciune globală   

1. Mai mult este diferit (efect emergent) 
2. Ignoranţa agentului este dăunătoare 
3. Ordine predefinită 
4. Creşterea complexităţii creşte haosul 

şi duce la o nouă ordine 
5. Informaţiile globale conduc către 

înţelepciune locală 

 
Bottom-up Top-down 

    1. More is different (effect emerging)
    2. Ignorance agent is useful      ;  
    3.  There is no predefined order (random 
         encounters) 
    4.  Order out of chaos as complexity 
         increases 
    5.  Local information leading to global 
         wisdom 

    1. More is different (effect emerging)
    2.  Ignorance is harmful agent 
    3.  Order predefined 
    4. Increasing complexity increases chaos 
        and lead to a new order
    5. Global information leading to local 
        wisdom 

  
      În abordarea bottom-up, ignoranţa nu e 
folositoare pentru adaptare iar cercetătorii nu 
îsi pot permite fenomenul aleatoriu ca şi 
selecţie naturală, problema principală în 
abordarea top-down este ordinea predefinită 
care previne o adaptare rapidă. Pentru a 
beneficia de avantajele ambelor abordări, 
fireşte că va trebui să le combinăm, dar 
aproape toate caracteristicile sunt 
contradictorii. Există o individualitate în 
natură, agenţii nu sunt niciodată similari, 
regulile nu sunt cunoscute, se dezvoltă şi 
persoanele sunt mai inteligente decât sistemul 
în care se află ( înţelepciunea globală nu 
poate fi atinsă cu ignoranţă locală). Astfel 
încât declaraţiile conceptuale ar fi 
următoarele: 
- Ierarhie a interacţiunilor în locul ierarhiei 
complexităţii, 
- Fiecare agent posedă individualitate, 
- Regulile emerg, 
- Schimbările în sistem nu sunt niciodată 
aleatorii, 
- Agenţii “gândesc global” şi acţionează 
local. 

    In the bottom-up approach, ignorance is 
not useful for adaptation and researchers 
cannot afford random phenomenon as natural 
selection, the main problem in top-down 
approach is predefined order that prevents 
rapid adaptation. To benefit from the 
advantages of both approaches, of course 
you'll have to combine them, but almost all of 
the contradictory. There is an individuality in 
nature are never similar agencies, the rules 
are not known, developed and people are 
smarter than the system in which the (global 
wisdom cannot be achieved with local 
ignorance). 
 
 So conceptual statements such as the 
following: 
 
- Interactions hierarchy rather complex  
  interactions, 
- Each agent has individuality, 
- Rules emerge, 
- Changes in the system are never random 
- Agents have "global thinking" and act 
locally. 
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    Pentru a obţine combinarea celor două 
concepte trebuie estimată contribuţia fiecărui 
agent la comportamentul echipei, şi prin 
imaginea grupului privind aceste contribuţii, 
să gândim starea grupului şi să  îi prezicem 
dezvoltarea. 
    Sistemele biologice sunt masiv paralel şi 
distribuite, ele folosesc componente 
dispozabile, sunt robuste la perturbările din 
mediul ambiant, învaţă soluţii inovative la 
probleme, iar structura lor globală şi 
comportamentul nu sunt predictibile la o 
simplă analiză. 
    Prototipul favorit pentru acest tip de 
sisteme sunt furnicile. Dacă privim dintr-un 
alt punct de vedere, furnicile nu sunt similare, 
fără inteligenţă, roboţi cu o singură regulă, ci 
mai degrabă comportamentul lor se bazează 
pe un proces permanent de elaborare a unei 
decizii, cooperare şi pe baza unui flux de 
informaţie organizat în reţea prin reguli 
interne pentru interacţiune. Elaborarea 
deciziei ca şi cooperarea are reguli, dar 
acestea depind iarăşi de o luare a unei decizii 
prin cooperare. Convingerea cercetătorilor 
este că există un număr limitat de stiluri de 
cooperare în natură, iar furnicile pot trece de 
la una la alta pentru a se adapta. 
     
 

MODELE MATEMATICE 
  
 Pentru a crea un model matematic  [1] 
Bogatyreva a studiat comportamentul 
coloniei şi l-a interpretat prin conceptele de 
bază ale statisticii matematice. Un program – 
comportarea ţintă a robotului (componenta 
structurală, estimată de o valoare numerică) 
întâlneşte o realitate nesigură(estimată prin 
probabilitate) şi se pare că este nevoie de un 
model care descrie un astfel de sistem, a cărui 
comportare este determinată atât de 
componente structurale cât şi de componente 
stohastice. Există o metodă comună pentru a 
descrie comportarea unui sistem complex – 
entropia. Dar nu îl putem utiliza direct 

    To obtain combining the two concepts 
should be estimated contribution of each 
agent in the team behavior, and group picture 
on these contributions, to think and to predict 
group status development. 
    Biological systems are massively parallel 
distributed, they use disposable components 
are robust to perturbations in the 
environment, learn innovative solutions to 
problems, and their global structure and 
behavior are not predictable from a simple 
analysis. 
 
    Favorite prototype for this type of systems 
are ants. If we look from another point of 
view, the ants are not like, without 
intelligence, robots with one rule, but rather 
their behavior is based on an ongoing process 
of making a decision based on cooperation 
and flow of information held network by 
internal rules for interaction. Develop 
decision and cooperation has rules, but again 
this depends a cooperative decision making. 
Researchers belief is that there are a limited 
number of styles of cooperation in nature, and 
ants can move from one to another to adapt. 
 
 
 
 
MATHEMATICAL MODELS 
 
To create a mathematical model [1] studied 
the behavior Bogatyreva colony and played 
through the basic concepts of mathematical 
statistics. A program - target behavior of the 
robot (structural component, estimated by a 
numerical value) encounters an uncertain 
reality (estimated by probability) and it seems 
that we need a model that describes such a 
system whose behavior is determined both by 
components structural and stochastic 
components. 
    There is a common method for describing 
the behavior of a complex system - entropy.  
But we cannot directly use because: 
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deoarece:  
- Metoda folosirii entropiei este potrivită 
numai pentru descrierea proceselor 
stohastice, iar aici se regăsesc şi componente 
structurale, 
- Indexul entropiei depinde de numărul de 
elemente ale sistemului, care poate 
varia…roboţii se pot pierde, strica, 
dezactiva… 
      Pentru a evita primul obstacol şi a permite 
operarea cu evenimente ca şi variabile 
aleatoare, s-a redus variabila aleatorie cu 
valoare numerică (componenta structurală) la 
variabila aleatorie cu valoare nominală. Ceea 
ce înseamnă că variabila a cărei distribuţie ne 
interesează reflectă contribuţia fiecărui agent 
la întreaga stare a sistemului. 
     Pentru a evita cel de-al doilea obstacol se 
introduce o valoare normalizată a entropiei: 

 
 - Use entropy method is suitable only for 
describing stochastic processes, and here 
there are also structural components, 
 - Entropy index depends on the number of 
system elements that can vary ... robots may 
be lost, damaged, off ... 
 
To avoid the first obstacle and allow 
operation with events as random variables, 
random variable reduced numerical value 
(structural component) to the random variable 
nominal value. This means that the variable 
whose distribution we are interested reflects 
the contribution of each agent to the entire 
system state. 
      To avoid the second obstacle is 
introduced normalized value of entropy: 

 

 
   Trebuie doar să alegem care parametri din 
comportarea agentului trebuie măsuraţi 
pentru a evalua starea sistemului. 
    Un astfel de model presupune interacţiuni 
în condiţii de incertitudine: mediu ambiant 
imprevizibil, comportarea vecinilor, 
comportarea sistemului în care ne aflăm, - 
incertitudinea, - un program, toate acestea 
puse în balanţă să ne ofere efecte emergente.  
În fiecare caz comportarea pentru atingerea 
scopului întâlneşte incertitudinea din partea 
altui partener în interacţiunea cu acesta.  
Următorul   tabel conţine afirmaţiile de mai 
sus : 

   Just choose the parameters of agent 
behavior to be measured to evaluate the 
system. 
   One such model involves interactions under 
uncertainty: unpredictable environment, the 
behavior of neighbors, the behavior that we 
are, - uncertainty - a program however be 
balanced to provide emergent effects. In each 
case behavior to the objective uncertainty 
meets from another partner in interaction with 
it.  
   The following table contains the above 
statements: 

 
 Control Resursă Funcţie 
Interacţiune Agent-Agent Echipă-mediu Agent-Echipă 
Componenta 
structurală 
(scop-ţintă)(xk) 

Rang ierarhic (r) 
k1ri 

Rangul atractivitîţii 
(R) folosit în resurse 
k2ri 

Fidelitatea agentului 
la o funcţie(F) k3Fi 

Componenta 
probabilistică (Pk) 

Posibilitatea de a se 
întâlni unul cu altul – 
frecvenţa de întâlniri 

Disponibilitatea 
resurselor – o 
probabilitate de a găsi 
o resursă 

Posibilitatea de a 
acţiona – activitatea 
agentului 
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 Control Resource Function 
Interaction Agent-Agent Team-environment Agent-Team 
Structural component 
(intended target) (xk) 

Hierarchical rank (r)
k1ri 

Attractiveness rank 
(R) used in the 
resource k2ri 

Agent loyalty to a 
function (F) k3Fi 

Probabilistic 
component (Pk) 

Opportunity to meet 
each other - 
frequency of 
meetings 

Resource availability 
- the probability of 
finding a resource 

Opportunity to act - 
activity of the agent 

 
       Orice sistem constă în subsisteme şi 
aparţine la rândul lui unui super-sistem.  
Sistemul este echipa şi parametrii 
semnificativi sunt cei care dau coeziune 
echipei, stilul de control, fluxul de informaţii. 
Subsistemele sunt agenţi care execută 
anumite funcţii dând viaţă sistemului., 
principala activitate este să valorifice energie, 
energia sistemului. Cea mai bună strategie 
pentru un agent individual este să minimizeze 
costurile de energie (ceea ce duce la 
specializare), întrucât cea mai bună strategie 
pentru colonie este cea în care agenţii săi sunt 
poli-funcţionali şi de înlocuit. Super-sistemul 
este mediul ambiant care furnizează energie 
sistemului. 
      Astfel toate tipurile posibile de 
interacţiune dintr-un sistem distribuit ar fi: 
agent-agent, agent-echipă, echipă-mediu 
ambiant. Principalii parametrii care trebuie 
caracterizaţi ar fi: controlul,  funcţia si 
resursa, prin ajustarea modelului la un sistem 
particular vom putea obţine coeficienţii 
k1,k2,k3 din tabelul de mai sus. 
     Indexul de entropie generalizată este o 
scară comună de a măsura interacţiunea 
dintre sistem şi mediul ambiant, interacţiunea 
dintre subsisteme (părţile sistemului) şi 
interacţiunea unei singure părţi cu întregul 
sistem. Acest index de entropie generalizată 
împarte fiecare dintre cele trei axe în trei 
zone: - zona de haos, zona de ordine şi 
coridorul de cuasi-echilibru. Autorii 
denumesc versiunea 3D a acestei împărţiri 
“Thinking Cube” [1]: 

    Any system consists of subsystems and in 
turn belongs to a super-system. System team 
and relevant parameters are those who give 
the team cohesion, style control information 
flow.  
    Subsystems are agents that perform certain 
functions giving life system., The main task 
is to build energy, the energy of the system.  
    The best strategy for an individual agent is 
to minimize energy costs (which leads to 
specialization) as the best strategy for the 
colony is where agents are poly-functional 
and replaced. Super-environment system is 
providing power system. 
       Thus all possible types of interaction in a 
distributed system such as agent-agent, agent, 
team, team-environment. The main 
parameters to be characterized as: control, 
function and resources by adjusting the model 
to a particular system we can get the 
coefficients k1, k2, k3 in the table above. 
   Generalized entropy index is a common 
scale to measure the interaction between 
system and environment, the interaction 
between subsystems (parts of the system) and 
the interaction of one part of the whole 
system. This generalized entropy index 
divides each of the three axes in three areas: - 
the chaos, the order and quasi-equilibrium 
corridor. The authors call this division the 3D 
version of "Thinking Cube" [1]: 
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CONCLUZII 
 

   Această analiză pune problema controlului 
la distanţă a unui sistem complex care 
operează într-un mediu incert. Am observat 
avantajele folosirii unei colonii de sisteme 
mecatronice (roboţi) comparativ cu operarea 
unui sistem unic. Am observat caracteristicile 
unei colonii complexe robotice controlabilă la 
distanţă . Se remarcă necesitatea 
adaptabilităţii coloniei în mediul incert, 
adaptabilitate pe care ne o dorim controlabilă. 
     Încă o data natura înconjurătoare se 
dovedeşte o sursă inepuizabilă de inspiraţie în 
ceea ce priveşte studiul coloniilor de sisteme 
mecatronice.  
   S-au evidenţiat doua principale concepte de 
inteligenţă a sistemelor: 
 
- Bottom-up  
- Top-down 

 
 Au fost analizate şi comparate cele două 
concepte. Se poate încerca să se obţină 
combinarea celor două concept, trebuie însă 
estimată contribuţia fiecărui agent la 
comportamentul echipei, şi prin imaginea 
grupului privind aceste contribuţii, să gândim 
starea grupului şi să  îi prezicem dezvoltarea. 
    Sistemele biologice sunt masiv paralel şi 

CONCLUSIONS 
 

This analysis raises the question remotely 
control a complex system operating in an 
uncertain environment. I noticed advantages 
of using a colony of mechatronic systems 
(robots) than operating a single system. We 
observed a colony characteristics of complex 
robotic remote control. It notes the need for 
adaptability colony in the uncertain 
adaptability that we want controllable. 
      Again surrounding nature proves an 
inexhaustible source of inspiration in the 
study colony mechatronic systems. 
   
 
  Is highlighted two main concepts systems 
intelligence: 
 
 - Bottom-up 
 - Top-down 
 
  Were analyzed and compared the two 
concepts. One can try to obtain the 
combination of two concepts, but have 
estimated the contribution of each agent in 
the team behavior, and group picture on these 
contributions, to think and to predict group 
status development. 
     Biological systems are massively parallel 
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distribuite, ele folosesc componente 
dispozabile, sunt robuste la perturbările din 
mediul ambiant, învaţă soluţii inovative la 
probleme, iar structura lor globală şi 
comportamentul nu sunt predictibile la o 
simplă analiză. 
       Cea mai bună strategie pentru un agent 
individual este să minimizeze costurile de 
energie (ceea ce duce la specializare), întrucât 
cea mai bună strategie pentru colonie este cea 
în care agenţii săi sunt poli-funcţionali şi de 
înlocuit.  
    Un model presupune diverse interacţiuni în 
condiţii de incertitudine:  
- Mediu impredictibil 
- Parteneri impredictibili 
- Comportare impredictibilă a sistemului  

distributed, they use disposable components 
are robust to perturbations in the 
environment, learn innovative solutions to 
problems, and their global structure and 
behavior are not predictable from a simple 
analysis. 
   The best strategy for an individual agent is 
to minimize energy costs (which leads to 
specialization) as the best strategy for the 
colony is where agents are poly-functional 
and replaced. 
    
One model involves various interactions 
under uncertainty: 
 - Environment unpredictable 
 - Partners unpredictable 
 - Unpredictable behavior of the system 
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