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چکیده :اين مقاله چارچوبی از يادگيری عميقِ با ناظر را جهت ناوبری ربات چرخدار در زمينهای هموار با محوريت وظايف
پيگيری ديوار و اجتناب از موانع ارائه مینمايد .در اينجا ،فرض بر اين است که ربات تنها به يک سيستم بينايی (دوربين کينكت) مجهز
است .چالش اصلی در هنگام استفاده از تصاوير عمق ،ابعاد باالی تصاوير و استخراج ويژگیهای مناسب از آنها با هدف کاهش ابعاد
ورودی کنترلگر میباشد .برای اين منظور در اين مقاله از يادگيری عميق بهرهبرداری شده و ويژگیهای مناسبی بدست میآيند که بازنمايی
تصاوير عمق هستند .چهار معماری با استفاده از اين ويژگیها و سابقههای فرمان کنترلی برای کنترلگر ارائه میشود .اين معماریها در
محيط شبيهساز ويبات با يكديگر مقايسه میشوند .آزمايشهای انجام شده نشان میدهد معماری بهره برنده از چهار دسته ورودی شامل:

کنترلگر میتواند به خوبی کنترل ربات را در محيطهای هموار و با مانع به انجام برساند.
کلمات کلیدی :ناوبری ربات ،يادگيری با ناظر ،يادگيری عميق  ،دادههای عمق.

Feature Extraction from Depth Data using Deep Learning for
Supervised Control of a Wheeled Robot
Farinaz Alamiyan Harandi, Vali Derhami

Keywords: Robot navigation, Supervised learning, Deep learning, Depth data.
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Abstract: This paper proposes a framework of Supervised Deep Learning (SDL) for wheeled
robot navigation in soft terrains with a focus on wall following and obstacle avoidance tasks. Here,
it is supposed the robot is only equipped with a vision system (Kinect camera). The main challenge
while using depth images is high dimensionality of images and extracting proper features of them
with a purpose of reducing input dimensionality of controller. To do this, the deep learning is
utilized in this paper and the appropriate features which are the representation of depth images are
acquired. Four architectures are created using this features and the history of steering commands.
These architectures are compared in WEBOT simulator. The experiments show that the proposed
architecture with four groups of features including: the represented features of depth data, previous
represented features, the position of trajectory in color image, and the history of previous steering
commands can control the robot in soft terrain with a variety of obstacles as well.
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الگوريتم کنترلی طراحی شده توسط کیارِلی و فرايِیر 4اشیاره کیرد .ايین

مقدمه

2

مسئلهی ناوبری ربات يک مسئلهی چالشی در پژوهشهای انجام

الگیییوريتم مبتنیییی بیییر اطالعیییات حسیییگرهای مسیییافتسییینجی و

شده در حوزهی رباتيک است .ناوبری به معنای هدايت ربات در محيط

اندازهگيریهای فاصلهای بیوده و در آن از خروجیی حسیگرهای سیونار

عمليات است به گونه ای که ربات حرکت خود را از يک موقعيت اوليه

بییرای حرکییت ربییات در طییول کريییدورها و دنبییال کییردن ديوارهییا

آغاز کرده و مسيری را تا موقعيت هدف به صورت امن طی کند؛ منظور

بهرهبرداری میشود[ .]2شبكهعصبی احتمالی 1ساختار ديگری اسیت کیه

از ايمنی در مسير حرکت اين است که ربات بتواند موانع پيرامون خود

برای هدايت ربات با هدف دنبال کردن ديوار پيشنهاد شده و برای تیأمين

را تشخيص داده و از آنها حذر کند[.]4 ,1

ورودی از حسگر فراصوت استفاده میینمايید[ .]1حسیگرهای فراصیوت

اگر مدل محيط و ربات ،در دسترس کنترلگر ربات باشد و شرايط

در مسائل دنبال کردن ديوار برای اندازهگيری و تعيیين فاصیله و زاويیهی

محيط متغير نباشد میتوان از روشهای طرحريزی مسير استفاده کرد.

حرکییت يییک ربییات بییا اسییتفاده از کنترلگییر پلكییانی فییازی نيییز بكییار

در اين روشها ،ابتدا با استفاده از اطالعات مدل ،مسيری بهينه برای

رفتهاند[.]1

را طوری انجام دهد که خط سير ربات منطبق با مسير بهينه ايجاد شود.

سونار و مادون قرمز ،و پوششدهی کامل اطراف ربات الزم است تعیداد

اگر مدل محيط ،در دسترس نباشد (که اين چالش اغلب در محيط

زيادی از اين نوع حسگرها در اطراف ربیات نصیب شیود .همچنیين الزم

عمليات موجود است) ،ربات از اطالعات محيطی مختلفی که توسط

است حتما ديواری موجود باشد تا بتوان از تكنولوژی ايین حسیگرها کیه

حسگرهای گوناگون جمعآوری میشوند ،بهرهبرداری کرده و شرايط

بر پايهی برخورد و بازگشیت انعكیاس پرتوهیای ارسیالی اسیتوار هسیتند

محيطی خود را از لحاظ موقعيتِ موانع احتمالی ،موقعيت هدف،

استفاده نمود .استفاده از حسیگرهای بينیايی همچیون دوربیين کينكیت و

موقعيت فعلی ربات ،يا خطسير میسنجد؛ به اين ترتيب میتوان

بهرهبرداری از اطالعات عمق در محيطهای هموار و بیا میانع ،عیالوه بیر

فاصلهی از موانع را محاسبه کرد و مسير امن را برای حرکت ربات به

بهرهمندی از حسگری ارزان قيمیت و بیا ميیدان ديید وسیيع در هزينیههیا

صورت محلی اتخاذ نمود[.]4 ,9

صرفهجويی کرده و اطالعات فراوانی را در اختيار کنترلگر قرار میدهد.

رفتارهای گوناگونی که در ناوبری برای ربات مورد نظر است ،گاه
در محيط عمليات با يكديگر تناقض دارند .برای مثال اگر وظيفهی ربات
در ناوبری ،پيگيری هدف 1باشد ،در اين صورت پيمودن کوتاهترين

اين حسگر میتواند در مسئلههای ناوبری با هدف دنبالکردن ديوارهیای
مجازی برای مثال يک خط رنگی نيز استفاده شوند.
برخی از الگوريتم های کنترلی از بينايی در ناوبری استفاده کردهاند.
8

7

مسير بين نقاط شروع و پايان ،نتيجهای مطلوب است .حال اگر در اين

برای نمونه زو و همكاران ،يک نقطه به نام نقطهی اضمحالل را بر

مسير موانعی موجود باشد ،ربات ناچار است آنها را دور زده و از مسير

اساس خطوط نمايش دهندهی کريدورها از تصوير دوربين استخراج

بهينه دور شود .در چنين شرايطی الزم است معيارهای ارزيابی مناسبی

کرده و از آن برای شناسايی جهت سر ربات در هدايت استفاده

برای رفتار ربات در محيط تعريف شود به گونهای که اين تناقضها به

نمودهاند .در اين روش ،محاسبات رياضی مورد نياز برای بدست آمدن

خوبی مديريت شده و کمترين تأثير را در عملكرد ربات داشته باشند.

نقاط اضمحالل ،بسيار پيچيده است[ .]7يكی ديگر از کاربردهای

رباتها برای درک محيط پيرامون خود به حسگرها و تجهيزات

دوربين برای کنترل موقعيت ربات نسبت به موقعيت هدف ،پژوهشی

گوناگونی مجهز میشوند؛ نوع اين حسگرها بسته به محيط عملياتی

است که در آن از بازخوردهای يک دوربين رنگی  CCDاستفاده

ربات متفاوت خواهد بود .اينكه ربات ،عملياتی را در محيطهای داخلی

میشود .ويژگیهای بصری محيط پيرامون به ربات اين امكان را میدهد

انجام دهد و يا در محيطهای باز بيرونی فعاليت کند در انتخاب

که موقعيت و جهت حرکت خود را در محيط تشخيص داده و مسير

تجهيزات تأثيرگذار است .حسگر فراصوت ،4مادون قرمز ،و

مناسبی را در پيش گيرد[.]8

پويشگرهای ليزری 9نمونههايی از اين حسگرها هستند که فاصلهی ربات

تخمين بالدرنگ خطسير ربات به صورت سهبُعدی و تنها بر اساس

در محیيطهیای داخلییی ،هیدف اصیلی ربییات معمیوال دنبیال کییردن
ديوارها و حرکت در کريدورهای ساختمان است .برای نمونه میتوان به
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سيستم بينايی ،کار ديگری است که با استفاده از يک دوربين استريوی

را تا موانع مختلف در محيط میسنجند.
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حرکت ربات طراحی شده و سپس کنترلگر تالش میکند هدايت ربات

الزم به ذکیر اسیت بیرای اسیتفاده ی بهتیر از حسیگرهايی همچیون
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 Trinocularدر محيطهای ناشناخته و بيرون از ساختمان انجام شده

 5SLAMايجاد میشوند .هدف اين الگوريتمها ،ايجاد نقشهی محيط

است .در اين سيستم ،ويژگیهای مناسبی که با حرکت ربات در محيط

از طريق تعامل ربات با محيط و استفادهی همزمان از اين نقشهها برای

مرتبط هستند ،از تصاوير دوربين استخراج میشوند و تشخيص موقعيت

هدايت ربات در محيط است .اين ابرهای نقطهای سهبُعدی میتوانند در

ربات و مسير حرکت آن با پيگيری تغييرات شكل گرفته در موقعيت اين

يک صفحهی دوبُعدی تصوير شده و به اين ترتيب از دادههای کينكت

ويژگیها انجام میگيرد[.]3

در الگوريتمهای  SLAMدوبُعدی نيز استفاده نمايند .پژوهشهايی که

از حسگرهای بينايی برای تشخيص خطسير و طراحی قواعد کنترل

در اين زمينه انجام شدهاند ،نشان میدهند که دوربين کينكت به عنوان

فرمانِ ربات با استفاده از معادالت سينماتيكی حرکت نيز استفاده شده

يک حسگر برای ناوبری رباتها و در کاربردهای  ،SLAMيک

است[ .]11 ,11در اين تحقيقات از فاصلهسنج ليزری 1برای پويش

گزينهی مناسب و پايدار است .از مزايای اين حسگر ،قيمت پايين و

موقعيت ناهمواریهای زمينِ پيشِ روی ربات استفاده شده و بررسی

فراهمسازی همزمان تصاوير رنگی و نقشههای عمق است.

عبورپذيری محيط در فواصل دورتر با استفاده از دوربين استريو انجام

نمونهای ديگر از پژوهشهايی که در آن از دوربين کينكت استفاده

میگردد .مسير مناسب طرحريزی شده و سپس قواعد کنترل برای

شده است ،يک سيستم حسی را برای رباتهای متحرک نظارتی پيشنهاد

هدايت محلی ربات تنظيم میشوند .اين قواعد شامل کنترل سرعت

میکند[ .]19اين سيستم از دو بخش اصلی تشكيل شده و امكان ناوبری

طولی و عرضی ربات و نيز تنظيم زاويهی سيستم بينايی برای کنترل

خودمختار ربات را فراهم میکند .بخش اول يک سيستم ناوبری

ميدانِ ديد ربات است .در اين سيستمها ،کنترلگر از اطالعات مربوط به

واکنشی است که از دادههای دوربين کينكت استفاده کرده و امكان

زمين که طرحريز در اختيار آن قرار میدهد از جمله ضريب مقاومتِ

حرکت ربات در محيط و پرهيز از برخورد با موانع را فراهم میکند .در

نورد طولی 4و ضريب اصطكاک جانبی 9استفاده میکند و فضای

اين بخش ،هر تصوير دريافتی به  2بلوک عمودی شكسته شده و سه

خطسير با تحليل ديناميكی ربات ارائه میشود.

بلوک که شامل بلوکهای سمت چپ ،ميانی ،و سمت راست است از

ابعاد تصاوير ،تعيين تعداد تصاوير عمق به عنوان حافظهی ديداری

بين حسگر و موانع محاسبه میگردد .در اين سيستم  8موقعيت مختلف

کنترلگر ربات ،و چگونگی استخراج ويژگیها از دادههای عمق به

بررسی شده و متناظر با هر يک فرمان کنترلی مناسبی برای ربات اتخاذ

عنوان ورودی کنترلگر ربات است به طوریکه محيط پيرامون ربات به

میشود .در بخش دوم ،يک سيستم طبقهبند توسط دادههای جمعآوری

کمک ترکيب خطی و وزندار اين ورودیها شناسايی شده و فرمان

شده از دوربين کينكت ،آموزش ديده و امكان تشخيص اين موقعيتها

کنترلی مناسب برای هدايت ربات توليد شود .در بسياری از پژوهشها،

را از طريق تصاوير ايجاد میکند.

مدل محيط از پيش مشخص بوده و يا برای شناسايی محيط عالوه بر

يادگيری با ناظر ،يكی از اولين الگوريتمهای يادگيری است .اين

دوربين از حسگرهای ديگری نيز استفاده میشود .تصاوير رنگی و يا

روش می تواند در تنظيم پارامترهای يک کنترلگر راهگشا باشد[ .]14اين

دادههای عمق پيش از ورود به کنترلگر ربات پيشپردازش شده و

يادگيری از دادههای آموزش استفاده کرده و پارامترها را با بهرهبرداری

ويژگیهای مورد نظر طراح از آنها استخراج میگردد .مفهوم يادگيری

از روش های مبتنی بر گراديانت با کاهش جمع مربعات خطا در

برای بهرهبرداری از اطالعات محلی به هوشمندی کنترلگر کمک

خروجیها تنظيم میکند[ .]12در اين نوع يادگيری ،چالشهای

میکند و میتواند مشكالت روشهای پيشين را برطرف سازد .برای

قابل توجهی وجود دارد؛ برای مثال جمعآوری دادههای آموزشی در

مثال روشهايی که از الگوريتمهای هندسی و محاسبات فاصلهای

بعضی مسائل با دشواریهايی روبهرو است .ناسازگاری در دادهها،

استفاده میکنند و فرضهايی مانند امكان تشخيص کامل و برخط موانع

وجود دادههای نويزی و خطاهای زياد در آنها بسيار چالشبرانگيز

را در مسئله وارد مینمايند؛ فرضهايی که در محيطهای واقعی غير قابل

هستند و گاه کيفيت کنترلگر را به شدت تحت تأثير قرار میدهند[.]9

قبول و ايجاد آنها دشوار هستند.
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چالش اصلی در کنترل ربات به کمک دادههای دوربين ،باال بودن

لحاظ مقادير پيكسلی تحليل میشوند؛ سپس بيشترين و کمترين فاصله

در سالهای اخير ،پژوهشهای ارزشمندی در زمينهی يادگيری

آوردن ابر نقطهای سهبُعدی به عنوان دادههای توصيفکنندهی محيط

مطرحشده در الگوريتمهای يادگيری  ،]17[7DQN ،]11[6NFQو

بكار میرود[ .]14اين مدلهای سهبُعدی بيشتر در الگوريتمهای

]18[8DDPG

اشاره کرد .در تمام اين الگوريتمها از ساختار

شبكهعصبی عميق به عنوان يک تقريبزنندهی تابع برای بازنمايی
Laser Range Finder

1

Simultaneous Localization and Mapping

Coefficient of Longitudinal Rolling Resistance

4

Neural Fitted Q-iteration

Coefficient of Lateral Friction

9

Deep Q-Network

Kinect Camera

4

Deep Deterministic Policy Gradient
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دوربين کينكت ،4يكی از سيستمهای بينايی است که برای بدست

عميق انجام شده است .از جملهی اين پژوهشها میتوان به روشهای
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دادهها به شكلهای مختلف استفاده شده است اما مسائلی همچون

طوری که عملكرد کنترلگر بهبود داده شود ،و کاهش تعداد پارامترهای

زمانبر بودن تنظيم بردارهای پارامترها با ابعاد باال به صورت يكجا وجود

تنظيمپذير کنترلگر از ديگر اهداف اين پژوهش میباشد .به اين ترتيب

دارد و تالش شده است روشهای برای کاهش تعداد نمونههای آموزش

مسائلی همچون زمانبر بودن تنظيم تمام پارامترها در کنترلگرهايی از

در عين حفظ کيفيت آموزش ارائه گردد.

نوع شبكههای عصبی به صورت يكجا ،مشكل آموزش نامناسب

نمونهی ديگر از کاربرد يادگيری عميق در يک راهكار ردگيری

وزنهای اليههای ابتدايی شبكهعصبی و يا مشكالت موجود در عمل

اشياء معرفی شده است[ .]13در اين راهكار ورودی خام حسگر در

گسسته سازی فضاهای ورودی و از دست رفتن اطالعات مفيد که در

فضای ورودی مستقيما به ردگيری اشياء نگاشت میشود بدون آنکه

کارهای گذشته وجود دارد برطرف میشود.

هيچ عملياتی در راستای مهندسی ويژگیها و شناسايی سيستم با استفاده

ساختار مقاله به شرح زير است :ابتیدا در بخیش  4کارهیای گذشیته

از مدله ای حسگر يا بستر کار مورد نياز باشد .سيستم پيشنهادی با

مرور میشیوند ،در بخیش  9چیارچوب پيشینهادی و ايیدههیا شیرح داده

دريافت دادههای خام حسگر به عنوان ورودی به صورت بالدرنگ

میشوند .بخش  4آزمايشها و مقايسیهی نتیايج را در بیر مییگيیرد و در

تخمينی از حالت کل محيط را در خروجی توليد میکند .برای اين

نهايت ،نتيجهگيری و کارهای آتی در بخش  2ذکر میشوند.

منظور موضوع به صورت يک مسئلهی يادگيری عميق تعريف شده و
مدلهای توالی در قالب شبكههای عصبی بازگشتی 1برای يادگيری

-2

یادگیری عمیق

نگاشت مابين اندازهگيریهای حسگرهای ورودی و ردگيریهای اشياء

يادگيری عميق عبارت است از ساخت مدلهای يادگيری ماشين

استخراج میشوند . .شبكه عصبی کانولوشن تحت آموزش در اين مسئله

که برای يادگيری نمايشی سلسلهمراتبی از دادهها به کار میروند.

 11111پارامترها دارد .يادگيری پارامترهای اين شبكه به هر دو روش با

شبكههای عصبی عميق ،اصطالحی کلی برای مجموعهای از شبكههای

ناظر و بدون ناظر انجام شده است .برای يادگيری بدون ناظر ،يک روش

عصبی با معماری چند اليه است که نشان میدهند چگونه شبكههای

يادگيری به شكل حذف ورودی 4پيشنهاد شده است.

عصبی با تعداد زيادی از اليهها میتوانند در ايجاد ساختارهای بازنمايی

ربات را بهبود بخشد و عملكرد آن را افزايش دهد .يكی از اين

ويژگی به صورت با ناظر و بدون ناظر میتوانند در تنظيم وزنهای اين

ترکيبهای سودمند میتواند در قالب بازنمايی دادهها بين يادگيری با

شبكهها به کار گرفته شوند.

ناظر و يادگيری عميق صورت گيرد که در موفقيت الگوريتمهای

در واقع انواع گوناگونی از شبكههای عصبی عميق موجودند از
4

9

يادگيری تأثيرگذار است؛ در واقع بازنمايیهای مختلف با کم و زياد

جمله :شبكههای کدگذار خودکار  ،شبكههای عصبی کانوولوشن ،

کردن فاکتورهای توصيفیِ گوناگون ،تنوع مستتر در دادهها را از

1

شبكههای عصبی عودکننده  ،و شبكههای عصبی بازگشتی .

ورودیهای اين الگوريتمها حذف کرده يا در آنها میگنجانند .به همين

ترکيبهای مختلفی از اين شبكهها برای مثال ترکيب شبكههای عصبی

دليل يادگيریِ روشی برای بازنمايی دادهها ،امكان استخراج اطالعات

کانوولوشن و شبكههای عصبی عودکننده نيز میتوانند با توجه به نوع

مفيد را تسهيل کرده و به عنوان يک عمليات خاص در ساخت

فضای ورودی در مسئلهی تحت بررسی بكار گرفته شوند[ .]41اين

طبقهبندها و ساختارهای پيشبينیکننده مطرح میشوند[.]41

شبكهها با ترکيب چندين تبديل غيرخطی شكل میگيرند که هدف آنها

2

ناظر در طراحی کنترلگرها با هدف ناوبری رباتهای چرخدار در

موجود است[ .]41هر چه تعداد اليهها در شبكهعصبی بيشتر شود،

زمينهای هموار با محوريت چالشهای پيگيری ديوار و اجتناب از

مسئلهی بهينهسازی پيچيدهتر میشود .به همين دليل يكی از روشهای

موانع ،مورد مطالعه قرار میدهد .فرض بر اين است که ربات تنها به يک

آموزش اين شبكهها با استفاده از الگوريتمهای پيشآموزشی بدون ناظر

سيستم بينايی (دوربين کينكت) مجهز است .استفاده از يادگيری عميق

و اليهای حريصانه 7انجام میگيرد[ .]42-44در اين روش ابتدا هر اليه

برای بازنمايی ويژگیهای توصيفکنندهی محيط و ترکيب آن با

به صورت مجزا آموزش داده میشود و در نهايت روی کل شبكه تنظيم

يادگيری با ناظر به منظور آموزش پارامترهای يک کنترلگر با معماری

دقيق و يكپارچهای انجام میگيرد[.]49

شبكهعصبی از دستاوردهای اين مقاله است .استفاده از ترکيب خطی
ويژگیهای بازنمايیشده به همراه انتخاب ويژگیهای خاص يک

Auto-Encoder

9

Convolutional Neural Networks

4

Recurrent Neural Networks

2

Recurrent Neural Network

1

Recursive Neural Networks

1

Input Dropout

4

Greedy Layer-wise Unsupervised Pre-training Algorithms

وظيفه (در اين پژوهش ناوبری ،اجتناب از مانع و دنبال کردن ديوار) به
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اين مقاله چارچوبی را برای ترکيب يادگيری عميق و يادگيری با

دستيابی به انتزاع بيشتر و در نهايت بازنمايیهای سودمند از دادههای
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در سادهترين حالت ،يک کدگذار خودکار به صورت يک
شبكهعصبی  9اليه ظاهر می شود که در آن يک اليهی ورودی ،يک
اليهی پنهان ،و يک اليهی خروجی وجود دارد .اگر در اليهی ورودی
خروجی

و

𝑝

نرون

در

و

پنهان

اليهی

 𝑓: ℝ ⟶ ℝتابع و باشد موجود نرون 𝑞 يک تابع انتقال مانند
Sigmoid

باشد

∈𝑥

و

يک جزء خطای باقیمانده/بازنمايی 2را نشان میدهد و جزء ديگر
1

مربوط به مرحلهی تنظيم يا همان جزء تضعيف وزن است .پارامترهای

تضعيف وزن 𝑖𝜆 مقاديری مثبت بوده و اندازهی وزنها را در اليههای
مختلف برای جلوگيری از بيشبرازش 7کدگذار خودکار کنترل
میکنند.
برای گسترش اصل موجود در کدگذارهای خودکار در روشهای

𝑖 از آمده بدست ويژگی مقدار آنگاه باشد ،ورودی اليهی از برداری 𝑝ℝ

يادگيری عميق ،ساختار فوق بسط داده شده و بازنمايی حاصل از اليهی

اُمين نرون در اليهی پنهان برای تمام مقادير= 𝑖 ,…, 𝑞1

پنهان در اولين کدگذار خودکار به عنوان ورودی دومين کدگذار

) 𝑖𝑏  ℎ𝑖 (𝑥) ≔ 𝑓(𝑤𝑇𝑖 𝑥 +صورت به

محاسبه

میگردد؛

بهطوریکه∈ 𝑖𝑏 و 𝑝𝑤𝑖 ∈ ℝ
𝑖 با متناظر باياس مقدار و وزن بردار ترتيب به ℝاُمين نرون هستند[.]41

پییس از محاسییبهی ويژگیییهییا در اليییهی پنهییان بییه صییورت=∶ ℎ
𝑇

خودکار به خدمت گرفته میشود و اين روند میتواند برای افزايش
اليههای شبكه عصبی عميق ادامه داده شود .در آموزش شبكهی حاصل
نيز میتوان از روشی که در باال بيان شد ،بهرهبرداری کرد؛ به اين ترتيب
که اولين اليه ی پنهان به روش بيان شده آموزش ديده و پس از ايجاد
همگرايی ،وزنهای ورودیهای اليهی پنهان تثبيت میشوند و اليهی

𝑞 ،[ℎ1 (𝑥), ℎ2 (𝑥), … , ℎ𝑞 (𝑥)] ∈ ℝبازنمايی ايجیاد شیده

پنهان بعدی به عنوان يک کدگذار خودکار به روش مشابهی آموزش

در اين اليه ،به عنیوان ورودی اليیهی خروجیی بكیار گرفتیه مییشیود و

میبيند و اين روند تا تكميل معماری کل شبكه ادامه میيابد .در نهايت

خروجییی حاصییل از اليییهی آخییر شییبكهعصییبی بییرای تمییام مقییادير

مرحلهی تنظيم روی کل ساختار شبكه به صورت يكپارچه انجام

𝑇

′

) 𝑗𝑏  𝑦𝑖 (ℎ) ≔ 𝑓 ′ (𝑤′𝑗 ℎ +صورت به = 𝑗  ,…, 𝑝1ايجیییییاد

مییییییییییشیییییییییود .در ايییییییییین محاسیییییییییبه 𝑞 𝑤′𝑗 ∈ ℝو ∈ 𝑗𝑏′
𝑗 با متناظر باياس و وزن پارامترهای ترتيب به ℝاُمییين نییرون در الي یهی
𝑇

′

-3

روش پیشنهادی

برای ايجاد کنترلگر پيشنهادی الزم است چارچوب ارائهشده در
شكل  1پيگيری شود؛ برای تنظيم اين کنترلگر از روش يادگيری عميق

𝑞×𝑝 ℝو 𝑝×𝑞 𝑊 ∶= [𝑤′1 , 𝑤′2 , … , 𝑤′𝑝 ] ∈ ℝماتريس هیای

با ناظر ( )8SDLپيروی میشود .در مرحلهی نخست ،ساختاری برای

وزنها در کل شبكه هستند و توابع انتقیال 𝑓 و  𝑓 ′الزامیا يكسیان نيسیتند.

بازنمايی حالت محيطِ پيرامون ربات به عنوان ورودی اصلی کنترلگر

اگر ماتريس وزن  𝑊′با ماتريس وزن 𝑊 مسیاوی باشید يعنیی = 𝑊′

پيشنهاد میگردد .اين بازنمايی به کمک يک شبكهعصبی پيشرو با

𝑇

𝑊 باشد ،عملكرد يک کدگذار خودکار با رفتار يک ماشين بیولتزمن

محدودشده 1قابل مقايسه میگردد[.]41

خطای موجود مابين بردار ورودی 𝑥 و بازنمايی انجام شیدهی ∶ 𝑦
𝑇

𝑝 = [𝑦1 (ℎ), … , 𝑦𝑝 (ℎ)] ∈ ℝمیییتوانیید بییه عنییوان معيییاری

برای کيفيت بازنمايی انجام شده در اليهی پنهان  ℎدر نظر گرفته شیده و
يک تابع هزينه برای الگوريتم انتشار رو به عقب 4خطا باشد[.]47
برای ورودیهای تصويری مرسومترين تابع هزينه ،ميانگين مربعات
خطا ( )9MSEاست .به اين ترتيب تابع هزينهی نهايی به صورت

ساختاری متقارن به عنوان يک تقريبزنندهی تابع انجام شده و
وزنهای شبكه با استفاده از يادگيری عميق و دادههای آموزش تنظيم
میشوند.
معماری شبكهعصبی به دو بخش تقسيم شده و تعداد نرونهای
اليههای پنهان در نيمهی اول ،پس از طی کردن روندی کاهشی در
اليهی ميانی 11به حداقل تعداد مورد نظر طراح تقليل میيابد .عمل
انتساب نرونها در نيمه دوم شبكه به صورت معكوس ،روندی افزايشی
يافته و اين افزايش تا رسيدن به تعداد اوليهی نرونها در آخرين اليه
ادامه داده میشود .انتظار اين است که ورودی اين شبكه با گذر از
اليهها به گونهای تغيير يابد که در اليهی خروجی دوباره به حالت اوليه

خواهد بود ،به طوریکه 𝐹‖  ‖ .نُرم فوربنويس

4

بازنمايی شود .اين شبكه در يادگيری با ناظر با دادههای جمعآوریشده،

ماتريسهاست[ .]48در اينجا تابع هزينه از دو بخش تشكيل میشود.
Residual/Reconstruction Error

2

Regularization

1

Restricted Boltzmann Machine

1

Overfitting

7

Backpropagation Algorithm

4

Supervised Deep Learning

Mean Squared Error

9

Function Approximator

Frobenius Norm

4
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𝜆1
‖𝑊‖2𝐹 +
2
𝜆2
𝐹‖𝑊 ′ ‖2
2

1
2

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑊, 𝑊 ′ ) = ‖𝑥 − 𝑦‖22 +

3
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𝑇

خروجی هسیتند .در ايین فرآينید ∈ ] 𝑞𝑤 𝑊 ∶= [𝑤1 , 𝑤2 , … ,

میگيرد[.]41
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آموزش ديده و در تنظيم وزنهای آن از قاعدهی انتشار رو به عقب
خطا 1بهرهبرداری میشود .هر چه ميزان خطا در آموزش اين شبكه کمتر
باشد ،يادگيری بهتر انجام شده و بازنمايی دادههای ورودی بهتر صورت
پذيرفته است.
پس از پايان مرحلهی بازنمايی ويژگیهای ورودی ،اليههای پنهان
موجود در نيمهی ابتدايی شبكهعصبی و اليهی ميانی با حفظ مقادير
تنظيمشده در وزنها ،به عنوان بخشی از معماری کنترلگر محلی ربات
مجددا بكار گرفته میشوند .در ادامه ،چهار معماری برای طراحی
ساختار کنترلگر ربات پيشنهاد میشوند که اين بازنمايی در آنها نقشی
کليدی داشته و میتواند در کنار ساير ويژگیها در توصيف محيط
پيرامون ربات مفيد واقع شود.

شكل  :4کنترلگر SI-SDL

در معماری دوم که آن را کنترلگر دو تصويری با روش يادگيری
4

عميقِ با ناظر ) ( DI-SDLمیناميم ،از نقشهی عمق فعلی و قبلی به
صورت همزمان استفاده شده و فرمان خروجی بر اساس اين دو ورودی
تعيين می گردد .هر يک از تصاوير به صورت جداگانه از ساختار
بازنمايی ويژگیها عبور داده شده و سپس ساختار کنترلگر با تعبيه يک
نرون خطی در اليهی خروجی شبكه تكميل میگردد .در اين معماری
تصوير قبلی به عنوان يک حافظه از وضعيت پيشين محيط در هدايت
ربات تأثيرگذار است .شِمايی از اين کنترلگر در شكل  9نشان داده شده
است.

در معماریهای پيشنهادی ،خروجی هر يک از نرونهای موجود در
اليهی پنهان ميانی از شبكهی بازنمايی ويژگیها ،به عنوان ورودی به
يک نرون با تابع انتقال خطی اتصال يافته و معماری شبكه با ايجاد
مقداری حقيقی و پيوسته در خروجی کامل میگردد .مقدار وزنِ
پيوندهايی که در اين مرحله ايجاد شدهاند ،با استفاده از دادههای
آموزشی و به روش تک عبورهی حداقل مربعات خطا 4خطی آموزش
داده میشوند .در معماری اول که آن را کنترلگر تک تصويری با روش
يادگيری عميقِ با ناظر ) (3SI-SDLمیناميم ،از نقشهی عمق فعلی به
عنوان تنها ورودی کنترلگر استفاده میشود .شِمايی از اين کنترلگر
درشكل  4آورده شده است.

شكل  : 9کنترلگر DI-SDL

در معماری سوم ،برای هر يک از تصويرهای ورودی ،دو ويژگی

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :1چارچوب کلی روش پيشنهادی

که معرف موقعيت خط سير مورد نظر ربات است به ساختار معماری
دوم اضافه شده و وزن های آخرين اليه از شبكه مشابه معماریهای
پيشين به روش يادگيری با ناظر تنظيم میشوند .اين معماری ،کنترلگر
) (5DIDF-SDLناميده میشود .شِمايی از اين کنترلگر در شكل 4
مشهود است.

Error Backpropagation Rule

1

Least Square Errors

4

Single Image - Supervised Deep Learning

9

Double Image - Supervised Deep Learning
Double Image with Directed Features - Supervised Deep
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دو تصويری به همراه ويژگیهای مستقيم با روش يادگيری عميقِ با ناظر
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)1

13

هدايت دستی ربات در محيط آموزش با هدف جمعآوری دادهها
در دو مجموعهداده به صورت تصويرهای ورودی کنترلگر و
فرمانهای خروجی آن.

)4

آمادهسازی تصاوير شامل تبديل تصاوير به نقشههای بلوکی و
انتساب متغيرهای آماری ميانگين و واريانس که در ادامه به آن
پرداخته خواهد شد.

)9

استفاده از ساختار شبكهعصبی عميق برای بازنمايی حالت محيطِ
پيرامون ربات و آموزش اين ساختار به کمک دادههای آموزش
جمعآوریشده در گام .1

)4

شكل  : 4کنترلگر DIDF-SDL

عميق و اليه ی ميانی با حفظ مقادير تنظيمشدهی وزنها در گام ،9

در معماری چهارم ،دو ويژگی بر اساس فرمانهای کنترلیِ پيشين

به عنوان ارائه دهنده قسمتی از ويژگی های حالت محيط.

تعريف شده و به عنوان حافظهای از اَعمال ربات به ورودیهای کنترلگر
در ساختار معماری سوم اضافه میشوند .به اين منظور از يک صف با

استفاده از اليههای پنهان موجود در نيمهی ابتدايی شبكهعصبی

)2

افزودن چند ويژگیهای خاص و متناسب با وظيفهی ربات

طولی برابر با تعداد فرمانهای اخيرِ مورد نظر بهرهبرداری میشود و

(دنبالکردن ديوار و اجتناب از موانع)به ويژگیهای قبلی بدست

مقادير فرمانهای اخيرِ کنترلگر در آن ذخيره و به مرور بروز رسانی

آمده در بند .4

میشوند.

)1

اضافه کردن يک اليهی جديد بعد از اليهی ويژگیهای توليد
شده در بند  ، 2با تابع انتقال خطی که خروجی آن فرمان کنترلی

)7

آموزش وزنهای اليهی آخر شبكهعصبی ايجاد شده در گام  1به
کمک دادههای جمعآوری شده در گام  1و استفاده از روش
يادگيری با ناظر.
شكل  1بلوک دياگرام کنترلی را با توجه به معماری چهارم برای

روش پيشنهادی نشان میدهد:

شكل  : 2کنترلگر DIDFSH –SDL

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ربات است.

مقدار آخرين فرمان و حاصلِ جمع فرمانهای اخير به عنوان
ويژگیهای رفتاری ربات به ورودیهای اليهی آخر شبكه افزوده
روش يادگيری با ناظر تنظيم میشوند .اين معماری ،کنترلگر دو
تصويری به همراه ويژگیهای مستقيم و سابقهی فرمان با روش يادگيری
عميقِ با ناظر ) (1DIDFSH -SDLناميده میشود .شِمايی از اين
کنترلگر در شكل  2قابل مشاهده است.

شكل  : 1بلوک دياگرام کنترلی روش پيشنهادی با توجه به معماری
چهارم روش پيشنهادی

مراحل چارچوب ارائه شده را میتوان به صورت زير خالصه نمود:
Double Image with Directed Features and Steering History

1

شبیهسازی و نتایج آزمایشها

- Supervised Deep Learning
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میشوند .وزن های آخرين اليه از شبكه مشابه معماریهای پيشين به
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برای ارزيابی معماریهای استفادهشده در مسئلهی پيگيری ديوار و

بلوکی درج میشوند .اين مقادير با آرايشی خطی و با حفظ ترتيب

اجتناب از موانع ،از بستر نرمافزار متلب و شبيهساز ويبات به صورت

سطری نقشهی بلوکی (يعنی برداری حاوی  31مقدار عددی) به عنوان

همزمان بهرهبرداری شده است .محيطهای آموزش و تست در محيط

ورودی کنترلگر بكار میروند.

شبيهساز ويبات ايجاد شدهاند و يک ربات چهارچرخ به نام

در کنترلگر  SI-SDLتعداد دادههای ورودی برای شبكهی

 Pioneer3_ATکه تنها به يک سيستم بينايی (دوربين کينكت)

بازنمايی ويژگیها  31مقدار حقيقی بوده که در کنترلگر DI-SDL

مجهز شده است ،تحت آزمايش قرار گرفته است .اين رباتِ همهمنظوره

اين مقدار به  134افزايش میيابد .در کنترلگر  ،DIDF-SDLموقعيت

دارای قابليت ناوبری در فضاهای باز است و در نمونهسازی 1و تحقيقات

خطسير ربات در سطرهای ميانی و پايانی انطباق نقشهی بلوکی با هر

پژوهشی رفتارهايی شامل ناوبری ،نگاشت ،نظارت ،و شناسايی کاربرد

تصوير رنگی دوربين ( با در نظر گرفتن مشكی رنگ بودن خط سير)

دارد .اين ربات  218ميلیمتر طول 437 ،ميلیمتر عرض ،و  477ميلیمتر

مشخص شده و به ورودیهای آخرين اليه از ساختار شبكه عصبیِ

ارتفاع دارد و وزن آن  14کيلوگرم است .بيشينهی سرعت اين ربات در

کنترلگر افزوده میشود .نمونهای از محاسبهی اين موقعيتها در يک

حرکت روبهجلو و روبهعقب برابر با  1/7متر بر ثانيه و سرعت چرخشی

تصوير رنگی در شكل  8نمايش داده شده است .در کنترلگر

آن  141درجه بر ثانيه است .اطالعات بيشتر در مورد مشخصات و

 ،DIDFSH –SDLطول صف  2در نظر گرفته شده و آخرين فرمان

تجهيزات اين ربات در وبسايت رسمی

2

Adept Mobile

کنترلی صادر شده به همراه حاصلِ جمع  2فرمان اخير به عنوان

 Robotsموجود است .کنترلگر ربات با استفاده از نرمافزار متلب و به

ورودیهای معرف سابقهی فرمانهای کنترلی به ساختار کنترلگر اضافه

روش پيشنهادی آموزش داده شده و هدايت ربات را بر عهده دارد.

میشوند.

محيط آموزش و آزمون مورد استفاده در آزمايشها در شكل  7قابل
مشاهده هستند .همانطور که در اين شكل قابل مشاهده است،
محيطهای تحت آزمايش بسيار پيچيده است و موانع مقعر نيز در آنها
موجود است.

تصوير رنگی دوربين کينكت
در آزمايشهای طراحیشده دو رفتار برای ربات تحت بررسی قرار
گرفته است :رفتار پيگيری ديوار و رفتار اجتناب از موانع .در اينجا هدف
شكل  : 7محيط آموزش و آزمون مورد استفاده در شبيهساز ويبات

رفتارِ پيگيری ديوار ،هدايت يیک ربیات بیرای حرکیت بیه سیمت يیک
ديوار و دنبال کردن آن به عنوان يیک خیطسیير اسیت بیه گونیهای کیه

ورودی کنترلگر استفاده میشوند .اين دوربين دارای قدرت تفكيک

برخورد با ديوار در فاصلهی مناسبی از آن حرکت کند .در حين حرکت

 941در  441پيكسل برای تصاوير عمق است .ميدان ديد دوربين کينكت

ربات نبايد بيش از اندازه به ديوار نزديک شیده و يیا بیيش از حید از آن

در راستای افقی و عمودی به ترتيب  28/2و  41/1درجه میباشد و به

دور شود .در رفتار اجتناب از مانع ،ربات بايید بیه گونیهای هیدايت شیود

اين ترتيب می تواند برای پوشش هر درجه از ميدان ديد خود به طور

که ربات با موانع موجود در محيط برخورد نكرده و بیا حاشیيهای امین از

متوسط مربعی با ابعاد  2در  2پيكسل را لحاظ کند .برای آمادهسازی

کنار آنها عبور کند .در ترکيب اين دو رفتار انتظار میرود ربات با حفظِ

ورودیهای کنترلگر پيشنهادی ،هر تصوير عمقِ دوربين به يک نقشهی

فاصله ی مناسب بیا ديیوار از موانیع موجیود حیذر کیرده و در عیين حیال

بلوکی تبديل میگردد .هر بلوک  41پيكسل را در هر يک از راستاهای

خطسير خود را گم نكند .ربات بايید بتوانید بیا در نظیر گیرفتن فاصیلهی

افقی و عمودی تصوير در برمیگيرد؛ و ميانگين و واريانسِ عمق تمام

موانع با ديوار تحت پيگيری ،در صورت امكان ،مسير مابين ديوار و میانع

پيكسلهای متعلق به آن بلوک به عنوان مقادير معرف بلوک در نقشهی

را ترجيح دهد و در صورتی که اين فاصله کافی نباشد بیا فاصیله گیرفتن
از ديوار مانع را دور زده و بدون گیم کیردن خیطسیير خیود ،مجیدد بیه

Prototyping

1

http://www.mobilerobots.com/ResearchRobots/P3AT.aspx

4
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تصاوير عمق بدست آمده از دوربين کينكت به عنوان دادهی

ديوار همواره در سیمت راسیت ربیات قیرار داشیته باشید و ربیات بیدون

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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برای آموزش کنترلگر ربات به روش يادگيری با نیاظر ،ابتیدا ربیات

به کمک يک نیرون بیا تیابع انتقیال خطیی در اليیهی خروجیی محاسیبه

بییه صییورت دسییتی در محییيط آمییوزش حرکییت داده شییده و دادههییای

می گردد .در اين شبكهعصبی تنها وزنهای ورودیهای اليیهی آخیر بیه

آموزش جمعآوری مییشیوند .دادههیای جمیعآوری شیده در مرحلیهی

روش باناظر آموزش داده میشوند .خروجی کنترلگر يک مقدار حقيقی

هدايت دستی ربیات شیامل بیيش از  1211تصیوير اسیت و نیرخ تصیوير

و پيوسییته اسییت .طییول صیفِ سییابقهی فرمییانهییای کنترلییی در کنترلگییر

برداری برابر با  4/2تصوير در هر ثانيه است .بیرای چیارچوب پيشینهادی

 2 ،DIDFSH-SDLدر نظر گرفته شده است.

دو مجموعه داده مورد نياز است .اولیين مجموعیه شیامل تصیاوير عمقیی

از آنجا که نتايج آموزش شبكهعصبی بیه مقیادير اوليیهی وزنهیای

است که به صورت نقشهی بلوکی جمعآوری میشوند .اين نقشهها برای

شییبكه و مقییادير بايییاس نییرونهییای پنهییان وابسییته اسییت و محییيط تحییت

آموزشِ شبكهعصبیِ عميق در بازنمايی ويژگیها مورد نيیاز هسیتند .هیر

آزمايش دارای ويژگی عدم قطعيت اسیت ،در هیر يیک از آزمیايشهیا،

نقشه ی بلوکی در اين مجموعه يک زوجِ ورودی – خروجی را تشیكيل

شبكهعصبی چندين بار آموزش داده شیده و ارزيیابی نتیايج آزمیايش بیه

میدهد يیا بیه عبیارت سیادهتیر بیه عنیوان ورودی و خروجیی متنیاظر در

صورت ميانگين نتايج  2اجرای مستقل سنجيده میشود .هیر اجیرا شیامل

آموزش شبكه مشارکت داده میشود .در جمعآوری ايین دادههیا ربیات

يک مرحله ی آمیوزش و يیک مرحلیهی آزمیون اسیت .مقیدار ريشیهی

در وضییعيتهییای متفییاوتی در محییيط حرکییت داده میییشییود تییا انییواع

ميانگين مربعات خطا و بيشينه ی خطا در مقادير خروجیی کنترلگیر بیرای

موقعيتهايی را که ممكن است در طول حرکت خود در محيط بیا آنهیا

دادههای آموزش در جدول  1قابل مشاهده است.

مواجه شود ،مالقات کند .برای مثال موقعيتی که ربیات در تصیوير عمیق

معيارهای ارزيابی برای بررسی نتايج هر يک از آزمايشهای انجیام

هيچ مانعی از جمله ديوار را مشاهده نمیکند يا موقعيتهیايی کیه ديیوار

شده و مقايسه ی کارايی کنترلگرهای پيشنهادی متناسب با اهداف ربیات

کامال در مقابل ربات قرار میگيرد .اين موارد بیه هنگیام هیدايت دسیتی

مورد نيیاز اسیت .در مسیائل نیاوبری ربیات بیا اهیداف پيگيیری ديیوار و

ربات در محيط کیه هیدف آن جمیعآوری فرمیانهیای کنترلیی صیحيح

اجتناب از موانع ،نرمی خطسير ربیات و تطیابق آن بیا تغييیرات موقعيیت

است ،کمتر رخ میدهند و تنها در شرايط پیيشبينیینشیده امكیان وقیوع

ديوار ،رها نشدن روند پيگيری ديوار ،رعايت فاصلهی مناسب با ديیوار و

دارند.

تعداد شكست های ربات به عنوان معيارهای ارزيیابی مطیرح هسیتند .هیر

نقشههای عمق بلوکی به عنوان ورودی و فرمان کنترلی متناظر بیه عنیوان

بيشتری داشته باشد ،هدايت ربات مطلوبتر بیوده و کنترلگیر بهتیر عمیل

خروجی کنترلگر است .هر فرمان خروجی مقداری متعلق بیه مجموعیهی

نموده است.

{ }-41 ، 1 ، 41است و زاويهی چیرخش چیرخهیای ربیات را در حیين

جدول  : 1متوسط مقادير خطا در آموزش شبكهعصبی در مرحلهی دوم

حرکییت مشییخص مییینمايیید .ايیین مجموعییه داده در آمیوزش وزنهییای
آخرين اليه از شبكهعصبی موجود در معماری کنترلگر بكار میرود.
ساختار شبكه عصبی مورد استفاده در مرحله ی بازنمايی ويژگییهیا

مقادیر خطا
ریشهی میانگین مربعات

يک شبكهعصبی  11اليه را شامل میشود که تعداد نرونها در اليههیای

خطای شبکهعصبی

ورودی و خروجی به ترتيب بیرای ايجیاد کنترلگیر تیک تصیويری و دو

بیشینهی خطا

تصويری برابر با  31و  134میباشد؛ تعداد نرونها در اليههای پنهیان بیه

در خروجی

روشهای پیشنهادی
SI-SDL

3/12
41/143

Dl-SDL

8/71
44/872

DIDFSDL

8/12

DIDFSHSDL

1/11

44/879

23/171

ترتيییییب برابییییر بییییا  81 ،11 ،21 ،91 ،41 ،91 ،21 ،11 ،81اسییییت .در

در اينجا  9معيار در نظر گرفته شده و همگی به صورت شكست

نرونهای موجود در اليهی پنهان وسط (اليهی پنجم بیا بيسیت نیرون در

تعريف شده و هر چه مقدار آنها کمتر باشد ،مطلوبتر است .شكست "

سییاختار فعلییی) ،کییه در سییاختار کلییی شییكل  1بییا Middle Layer

برخورد با مانع" که با استفاده از يک حسگر لمسی 1به نام ضربهگير

مشخص شده است ،از تابع انتقیال  Logistic Sigmoidاسیتفاده شیده

تشخيص داده میشود و تعداد برخورد بدنهی ربات با موانع موجود در

و تابع انتقال برای تمیام نیرونهیا در سیاير اليیههیای پنهیانTangent ،

محيط را نشان میدهد .در صورت وقوع اين شكست ربات کمی به

 Sigmoidاست .کنترلگر نيز يک شبكهعصبی  7اليه است که اليیهی

عقب هدايت شده و سپس زاويهی حرکت خود را کمی تغيير میدهد.

ورودی آن به ترتيب برای ايجاد کنترلگر تیکتصیويری و دو تصیويری

مقدار چرخشی به صورت تصادفی در نظر گرفته میشود .شكست

دارای  31و  134نییرون میییباشیید و اليییههییای پنهییان اول تییا پیینجم آن از

"خيلی نزديک به ديوار" و "خيلی دور از ديوار" به ترتيب

شبكه عصبی آموزشديده در مرحلهی بازنمیايی ويژگییهیا بیا وزنهیای

وضعيتهايی را نشان میدهند که ربات بيش از اندازه به ديوار نزديک

تثبيت شده گرفته شده اسیت .خروجیی پنجمیين اليیهی پنهیان بیه همیراه

شده و يا از آن فاصله گرفته است که در اولی احتمال برخورد افزايش

عنوان ورودی اليهی خروجی شبكه استفاده شیده و ترکيیب خطیی آنهیا
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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ويژگیهای ديگری که در معماریهای دوم تا چهارم معرفیی شیدند ،بیه
Touch Sensor

1
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مجموعییهی دوم از دادههییای آموزشییی شییامل زوجهییايی مرتبییی از

چه تعداد شكستها کمتر باشد و خط سير ربات با تغييرات مسير انطبیاق

استخراج ويژگی از دادههای عمق با استفاده از روش يادگيری عميق برای کنترل باناظر ربات چرخدار

44

فريناز اعلمیيان هرندی ،ولی درهمی

يافته و در دومی امكان گم کردن مسير در پيگيری ديوار محتملتر

جدول  :9نتايج عملكرد معماریهای پيشنهادی برای کنترلگر ربات در

میشود .اگر ربات در فاصلهای از ديوار حرکت کند که موقعيت

محيط آزمون

خطسير ربات در انطباق نقشهی بلوکی با هر تصوير رنگی دوربين (برای

معیار ارزیابی

روشهای پیشنهادی در محیط آزمون

مثال شكل  )8در يكی از خانههای  7يا  1تشخيص داده شود (يعنی

(بر حسب تعداد)

SISDL

DlSDL

DIDFSDL

DIDFSHSDL

فاصله با ديوار در نقشهی بلوکی به ترتيب يک يا دو بلوک با عرض 41

شکست "برخورد با مانع"

82/1

19

14/8

53/2

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

31/4

22

22/8

51/4

شکست "خیلی دور از دیوار"

171

193/8

281/4

573/1

پيكسل باشد) ،ربات در فاصله مطلوب با ديوار قرار دارد.
در حين حرکت ربات ،گاه وضعيت "عدم مشاهدهی ديوار" رخ
میدهد .در اين وضعيت امكان تشخيص ديوار يا همان مسير مورد نظر
در تصاوير رنگی دوربين وجود ندارد .اين وضعيت میتواند
اجتنابناپذير باشد به خصوص زمانی که مسير حرکت مارپيچ و دارای
تحدبهای شديد باشد .در اين شرايط احتمال عدم مشاهده ديوار در
تصاوير دوربين زياد است و الزاما ربات مسير حرکت را گم نكرده
است .به منظور تفكيک دو وضعيتِ گم شدن مسير و پيچ مسير در
آزمايشها از يک حد آستانه استفاده شده است .فرض بر اين است که
در مسيرهای مارپيچ ربات پس از مواجه شدن با اولين وضعيت "عدم
مشاهدهی ديوار" میتواند حداکثر در  111گام زمانی مجدد ديوار را
در تصاوير دريافتی تشخيص دهد؛ به همين دليل تا  111گام زمانی
وضعيت "عدم مشاهدهی ديوار" منجر به دخالت هدايتگر دستی در
کنترل ربات نمیشود .در صورت افزايش تعداد دفعات اين وضعيت و
ربات را به وضعيت مناسبی بازمیگرداند.
نتايج عملكرد هر يک از چهار معماری پيشنهادی برای کنترل ربات
در جدول  4و  9قابل مشاهده است .اين نتايج نشان میدهند که
ويژگیهای حافظهای که در قالب وضعيت پيشين محيط و فرمانهای
کنترلی قبلی به ورودیهای کنترلگر افزوده میشوند ،در بهبود کارايی
کنترلگر تأثيرگذار هستند و تعداد شكستها را کاهش میدهند.
بهرهبرداری از يادگيری عميق در بازنمايی تصاوير عمق با کاهش تعداد
ورودی های شبكه سرعت اجرا را افزايش داده و در عين حال مانع از
کاهش کيفيت نتايج خروجی کنترلگر میگردد .ايجاد نقشههای بلوکی
و انتساب متغيرهای آماری ميانگين و واريانس به همراه اين بازنمايی
میتوانند تغييرات اندک موجود در وضعيت تصاوير ورودی را حذف
کرده و به گونهای ورودیها را خوشهبندی نموده و تعميمپذيری
کنترلگر را افزايش دهند.

معیار ارزیابی

برای هر يک از معيارهای ارزيابی موجود در اين جدول در عملكرد
ربات در محيط آزمون حدود  ،44/3 ،97/3 ،18/1و  14/2درصد بهبود
يافته است .شكلهای  11 ،11 ،3و  14مسير طی شده توسط ربات را
برای هر يک از چهار کنترلگر پيشنهادی در دو نمونه از بهترين اجراها
در آزمايشهای انجام شده در محيط آزمون نمايش میدهد .در اين
شكلها با بررسی وضعيت خطسير ربات میتوان مشاهده کرد که ربات
با هدايت کنترلگر چهارم که از ويژگیهای حافظهای بيشتری
بهرهبرداری میکند کمتر مسير را گم کرده و توانسته است مطابقت
بيشتری مابين خطسير خود و پيچوتاب موقعيت ديوار ايجاد نمايد .الزم
به ذکر است که شكست "خيلی دور از ديوار" گاه به دليل وجود موانع
اجتنابناپذير است و به عنوان مثال ،مقدار اين معيار ارزيابی در جدول 9
برای آخرين معماری با توجه به اينكه ربات به طور متوسط حدود
 4111گام زمانی در محيط آزمون فعال است ،تنها  % 44/17از زمان
فعاليت ربات را تشكيل میدهد.
از آنجا که پديدههايی همچون نويز ،اغتشاشات و عدمقطعيتها
میتوانند در محيطهای واقعی روی پاسخهای سيستم تأثيرات منفی
داشته باشند ،عملكرد کنترلگر حاصل از معماری چهارم در حضور
تصاوير نويزی بررسی شده است .برای اين منظور نويزی گوسی (با
ميانگين صفر و واريانسی برابر با  1/1بيشترين عمقِ قابل تشخيص توسط
دوربين کينكت) به مقدار هر پيكسل از تصاوير عمق دوربين کينكت،
اضافه شده است .هر کانال  RGBاز تصاوير رنگی دوربين نيز با نويز
گوسی با ميانگين صفر و واريانسی برابر با ( 1/1مقدار صفر نشان دهنده
تصوير بدون نويز و مقدار  1بيشترين ميزان نويز را نشان میدهد)
دستخوش تغيير شده است .جدول  4نتايج بدست آمده از آزمايشها را

محيط آموزش

برای عملكرد کنترلگر  DIDFSH-SDLدر محيط آزمون و در

روشهای پیشنهادی در محیط آموزش

مقايسه با نتايج گزارششده از عملكرد اين کنترلگر در جدول  ،9نشان

(بر حسب تعداد)

SISDL

DlSDL

DIDF
-SDL

DIDFSHSDL

میدهد .اين بررسی مشخص میکند کنترلگر پيشنهادی در مقابل

شکست "برخورد با مانع"

11/1

42/4

41/8

34/4

تأثيرات نويز عملكردی پايدار دارد .اين پايداری به دليل نحوهی انتخاب

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

41

11

14/4

5 /6

ويژگی ها و استفاده از اطالعات آماری مقادير عمق يعنی ميانگين و

شکست "خیلی دور از دیوار"

473/4

498/1

999

294

واريانس در نقشههای بلوکی بدست میآيد.
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جدول  :4نتايج عملكرد معماریهای پيشنهادی برای کنترلگر ربات در

اولين معماری بهبود چشمگيری داشته و نرخ تعداد شكستها به ترتيب
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عبور از حد آستانه هدايتگر دستی ،کنترل ربات را بر عهده گرفته و

مطابق با نتايج جدول  ،9آخرين معماری پيشنهاد شده نسبت به

استخراج ويژگی از دادههای عمق با استفاده از روش يادگيری عميق برای کنترل باناظر ربات چرخدار
فريناز اعلمیيان هرندی ،ولی درهمی

49

جدول  :4نتايج عملكرد معماری پيشنهادی چهارم برای کنترلگر ربات
در محيط آزمون و در حضور تصاوير نويزی
معیار ارزیابی

روشهای پیشنهادی در محیط آزمون
DIDFSH-SDL

(بر حسب تعداد)

DIDFSH-SDL

شکست "برخورد با مانع"

29/4

52/6

شکست "خیلی نزدیک به دیوار"

51/4

24/8

شکست "خیلی دور از دیوار"

573/1

234/1

)(Noisy Images

الزم بییه ذکییر اسییت کییه پییيش از بررسییی معمییاریهییای منطبییق بییر

شكل  : 14نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر
 DIDFSH-SDLدر محيط آزمون در  4اجرای مستقل

چارچوب پيشنهادی ،کنترلگری با ساختار يک شبكهعصبی  7اليه بیا 31

-4

نرون در اليه ی ورودی ايجاد شد .تعداد نرونها در اليههیای پنهیان ايین

در اين مقاله ،چارچوبی برای طراحی کنترلگر ربات بهرهبرنده از

شبكه به ترتيیب برابیر بیا  81 ،11 ،21 ،91 ،41نیرون بیوده و يیک نیرون

تصاوير عمق با اهداف پيگيری ديوار و اجتناب از موانع پيشنهاد شد .در

خطی در اليهی خروجی با شرايطی مشابه معماری  SI-SDLتنظيم شد.

طراحی کنترلگر های پيشنهادی از ترکيب يادگيری عميق و يادگيری با

اين شبكه با استفاده از مجموعهی دوم دادههای آموزشی به روش با ناظر

ناظر استفاده شد .چارچوب پيشنهادی از يک شبكهعصبی عميقِ پيشرو

آموزش داده شد؛ اما ربات در محيط بسيار نامناسب عمل کیرده و ربیات

با ساختاری متقارن برای بازنمايی وضعيت محيط پيرامون ربات در

قادر به تشخيص هيچ يک از موانع موجود در محيط نبود.

تصاوي ر دوربين استفاده کرده و با استفاده از يادگيری با ناظر ،وزنهای

نتیجهگیری و کارهای آینده

شبكه را آموزش میدهد؛ سپس اليههای موجود در نيمهی ابتدايی
شبكه به عنوان بخشی از معماری کنترلگر مورد بهرهبرداری قرار گرفته
و يک اليه ی تک نرونی با تابع انتقال خطی به عنوان اليهی خروجی به
به ورودیهای اليهی خروجی کنترلگر محلق شدند .بخشی از اين
ويژگیها موقعيت ربات را نسبت به ديوار مشخص کرده و بخشی
شكل  : 3نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر SI-SDL

در محيط آزمون در  4اجرای مستقل

وضعيت رفتاری ربات و تصميمات پيشين را ارائه میدهند.
نتايج آزمايشها نشان میدهند که ايجاد نقشههای بلوکی و
بازنمايی ويژگیها با استفاده از يادگيری عميق میتواند تعداد دادههای
ورودی کنترلگر را کاهش داده و با خالصهسازی و خوشهبندی
اطالعات ،ويژگیهای مناسبی را در اختيار کنترلگر قرار دهد به گونهای
که اختالفات جزئی تصاوير در شرايط مشابه (که در ناوبری ربات با
فضای حالت ورودی گسترده بسيار متداول هستند و میتوانند منجر به
ناسازگاری دادهها در يادگيری با ناظر شوند) ،کاهش يافته و تمايزهای

شكل  : 11نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر Dl-SDL

در محيط آزمون در  4اجرای مستقل

اصلی مابين تصاوير برجستهتر شود .تأثير افزودن هر يک از ويژگیها در
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ساختار افزوده میشود  .برای بهبود کيفيت کنترل ،ويژگیهای حافظهای

چهار معماری پيشنهادی ،در نتايج آزمايشها به خوبی قابل رؤيت است؛
به طوری که آخرين معماری پيشنهاد شده (کنترلگر)DIDFSH-SDL
نسبت به اولين معماری (کنترلگر )SI-SDLبهبود چشمگيری داشته و
بهبود يافته است.
چارچوب پيشنهادی در اين مقاله تنها در محيطهای هموار آزموده
شده است؛ بررسی عملكرد معماری پيشنهادی برگزيده در محيطهای

شكل  : 11نمايی از خط سير ربات در هدايت توسط کنترلگر DIDF-

 SDLدر محيط آزمون در  4اجرای مستقل

ناهموار ،تعيين ويژگیهای مناسب برای بازنمايی شرايط اين محيطها،
تنظيم دقيقتر و برخط وزنهای شبكهعصبی با استفاده از روشهای
يادگيری تقويتی و تالش برای به صفر رساندن تعداد شكستها از جمله
مواردی است که میتوان در کارهای آتی به آنها پرداخت.

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1396.11.4.6.9

نرخ تعداد شكستها برای هر يک از معيارهای ارزيابی مورد بررسی

استخراج ويژگی از دادههای عمق با استفاده از روش يادگيری عميق برای کنترل باناظر ربات چرخدار

44

 ولی درهمی،فريناز اعلمیيان هرندی
[14] Yung, N. H., & Ye, C., 1999, "An intelligent mobile
vehicle navigator based on fuzzy logic and
reinforcement learning". IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics, Part B
(Cybernetics), 29(2), 314-321.
[15] Jang, J., Sun, C., & Mizutani, E., 1997, "NeuroFuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall, upper
Sanddle River".
[16] Riedmiller, M., 2005, "Neural fitted Q iteration–first
experiences with a data efficient neural
reinforcement learning method",
European
Conference on Machine Learning.
[17] Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A.,
Veness, J., Bellemare, M. G., . . . Ostrovski, G.,
2015, "Human-level control through deep
reinforcement learning". Nature, 518(7540), 529-533.
[18] Lillicrap, T. P., Hunt, J. J., Pritzel, A., Heess, N. M.
O., Erez, T., Tassa, Y., . . . Wierstra, D. P., 2016,
"Continuous control with deep reinforcement
learning": Google Patents.

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1396.11.4.6.9 ]

[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

[19] Ondruska, P., & Posner, I., 2016, "Deep tracking:
Seeing beyond seeing using recurrent neural
networks". The Thirtieth AAAI Conference on
Artificial Intelligence (AAAI).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[20] Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P., 2013,
"Representation learning: A review and new
perspectives". IEEE transactions on pattern analysis
and machine intelligence, 35(8), 1798-1828.
[21] Courville, I. G. a. Y. B. a. A., Deep Learning: MIT
Press, 2016.
[22] Bengio, Y., 2009, "Learning deep architectures for
AI". Foundations and trends® in Machine Learning,
2(1), 1-127.
[23] Hinton, G. E., & Salakhutdinov, R. R., 2006,
"Reducing the dimensionality of data with neural
networks". Science, 313(5786), 504-507.
[24] Lee, H., Grosse, R., Ranganath, R., & Ng, A. Y.,
2009, "Convolutional deep belief networks for
scalable unsupervised learning of hierarchical
representations", Proceedings of the 26th annual
international conference on machine learning.
[25] Liu, J. N., Hu, Y., You, J. J., & Chan, P. W., 2014,
"Deep neural network based feature representation
for weather forecasting",
Proceedings on the
International Conference on Artificial Intelligence
(ICAI).
[26] Günther, J., Pilarski, P. M., Helfrich, G., Shen, H.,
& Diepold, K., 2016, "Intelligent laser welding
through representation, prediction, and control
learning: An architecture with deep neural networks
and reinforcement learning". Mechatronics, 34, 1-11.
[27] Williams, D., & Hinton, G., 1986, "Learning
representations by back-propagating errors". Nature,
323(6088), 533-538.
[28] Vincent, P., Larochelle, H., Lajoie, I., Bengio, Y., &
Manzagol, P.-A., 2010, "Stacked denoising
autoencoders: Learning useful representations in a
deep network with a local denoising criterion".
Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

مراجع
[1] Hanafi, D., Abueejela, Y. M., & Zakaria, M. F., 2013,
"Wall follower autonomous robot development
applying fuzzy incremental controller". Intelligent
Control and Automation, 4(1), 18.
[2] Ye, C., Yung, N. H., & Wang, D., 2003, "A fuzzy
controller with supervised learning assisted
reinforcement learning algorithm for obstacle
avoidance". IEEE Transactions on Systems, Man,
and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 33(1), 17-27.
[3] Fathinezhad, F., Derhami, V., & Rezaeian, M., 2016,
"Supervised fuzzy reinforcement learning for robot
navigation". Applied Soft Computing, 40, 33-41.
[4] Fathinezhad, F., & Derhami, V., 2012, "A Novel
Supervised Fuzzy Reinforcement Learning for Robot
Navigation", [Research]. Journal of Control, 6(3), 110.
[5] Carelli, R., & Freire, E. O., 2003, "Corridor
navigation and wall-following stable control for
sonar-based mobile robots". Robotics and
Autonomous Systems, 45(3), 235-247.
[6] Karakuş, M. Ö., & Orhan, E., 2013, "Learning of
robot navigation tasks by probabilistic neural
network". Learning.
[7] Zhou, Z., Chen, T., Wu, D., & Yu, C., 2011,
"Corridor navigation and obstacle distance estimation
for monocular vision mobile robots". JDCTA: Int. J.
of Digital Content Technology and its Applications,
5(3), 192-202.
[8] Jafar, F. A., Zakaria, N. A., & Yokota, K., 2014,
"Visual Features Based Motion Controller for Mobile
Robot Navigation". International Journal of
Simulation Systems, Science & Technology, 15(1),
7-14.
[9] Saeedi, P., Lawrence, P. D., & Lowe, D. G., 2006,
"Vision-based 3-D trajectory tracking for unknown
environments". IEEE transactions on robotics, 22(1),
119-136.
[10] Yang, Y., Fu, M., Zhu, H., Xiong, G., &
Changsheng, S., 2010, "Control methods of mobile
robot rough-terrain trajectory tracking", Control and
Automation (ICCA), 2010 8th IEEE International
Conference on.
[11] Hoffmann, G. M., Tomlin, C. J., Montemerlo, M., &
Thrun, S., 2007, "Autonomous automobile trajectory
tracking for off-road driving: Controller design,
experimental validation and racing",
American
Control Conference.
[12] Oliver, A., Kang, S., Wünsche, B. C., &
MacDonald, B., 2012, "Using the Kinect as a
navigation sensor for mobile robotics", Proceedings
of the 27th Conference on Image and Vision
Computing New Zealand.
[13] Correa, D. S. O., Sciotti, D. F., Prado, M. G., Sales,
D. O., Wolf, D. F., & Osorio, F. S., 2012, "Mobile
robots navigation in indoor environments using
kinect sensor", Second Brazilian Conference on
Critical Embedded Systems (CBSEC).
1931  زمستان،4  شماره،11  جلد،مجله کنترل

