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رتبهبندی رباتها و انتخاب ربات برتر با استفاده از خوشهبندی در دادهکاوی
3

محمدرضا دهقانی محمودابادی ، 9جلیل استادعلی اکبری ، 2کمال میرزایی بدرآبادی

 1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد ،میبد ،ایران
3

دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد ،میبد ،ایران
 2استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

چکیده
ربات در زندگی روزمره ی کنونی انسان دارای نقش مهم و اساسی می باشد .هر ربات دارای پارامترهایی می باشد که این
پارامترها در انتخاب آن توسط کاربرد نقش به سزایی دارد .بنابراین با توجه به تنوع پارامترهای ربات ،انتخاب ربات مناسب در
هر کاربرد از مسائل مهم می باشد .امروزه ارزیابی هر ربات توسط ترکیب خطی از پارامترهای ربات توسط ضرایب ثابت انجام
می شود اما انتخاب ضریب تأثیر هر پارامتر در رتبه بندی ربات باید به صورت پویا و براساس دادهی موجود محاسبه شود .در
این مقاله ضمن معرفی پارامترهای مختلف تأثیرگذار در رتبه بندی ربات ،ضریب هر پارامتر در رتبه بندی با استفاده از داده
کاوی به صورت پویا محاسبه می شود و در پایان رتبه ی هر ربات با استفاده از خوشه بندی در داده کاوی محاسبه می شود.
نتایج آزمایش ها نشان می دهد ،روش پیشنهادی از کارایی شایسته ای نسبت به روش های موجود برخوردار می باشد.
واژههای کلیدی :رتبه بندی ،ربات ،خوشه بندی ،پویا.
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 .9مقدمه
ربات وسیلهای است که در عصر حاضر در کاربردهای متفاوت به انسان کمک می کند .هر ربات با توجه به کاربرد دارای یکسری
ویژگیهایی می باشد که در مرحله ی ساخت آن باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان نمونه در بعضی از کاربردها ،ربات باید کم
حجم و در بعضی کاربردهای د یگر برای داشتن نقطهی ثقل ثابت ،ربات باید حجیم باشد .همچنین در بین ویژگیهای موجود،
ویژگی هایی مانند مصرف کم انرژی ،کارآیی باال وجود دارند که داشتن این ویژگیها در همهی کاربردها مهم و ضروری است.
بنابراین برای یک کاربرد خاص با توجه به پارامترهای رباتها میتوان آنها را رتبه بندی کرد و ربات بهینه را برای کاربرد خاص
انتخاب نمود[ .]3 ,1
در بعضی کاربردها ،اثر متقابل پارامترها بر یکدیگر متفاوت می باشد .بهطوریکه برای داشتن انرژی بیشتر ،احتیاج به سلولهای
باتری بیشتر می باشد این افزایش انرژی ،باعث افزایش وزن ربات می شود .افزایش وزن یک ویژگی منفی برای انتخاب ربات
محسوب میشود.
نقش پارامترها در انتخاب رباتها انکار نا پذیر است .سالهای اخیر افزایش پیچیدگی و یژگیهای ربات و امکانات ارائه شده
توسط سازندگان رباتها در انتخاب ربات برای یک منظور خاص مشکل شده است.
عوامل زیادی در ساخت و تولید رباتها نقش دارند .درجه آزادی ،تعداد مفاصل ،نوع مفاصل ،حجم ،فضای کار ،سهولت ،سرعت
عمل و قیمت از جمله پارامترهایی هستند که در کارایی ربات نقش اساسی دارند[  .]2بدیهی است ویژگی رباتها براساس
درخواست کاربر تعیین می شود و روش ارائه شده در این مقاله بر مبنای اهمیت عوامل موثر در هر ربات می باشد .در این راستا
میتوان روش مناسبی برای شناسایی ویژگیها و ارزش گذاری رباتها ارائه کرد.
خواستهها و محدودیتها در تصمیمگیری اطالعاتی و ارزشی رباتها نقش اساسی دارد .در اکثر کاربردها یک دسته پارامترهای
عمومی وجود دارد که طراحان با برنامه ریزی مناسب سعی در بهبود و افزایش کارایی ربات می نمایند .تنوع پارامترهای انتخاب
ربات و همچنین داشتن یک مصالحه بین ویژگیهای ربات ،انتخاب ربات برتر را با مشکل مواجه کرده است.]4 [ .
تاکنون روشهای مختلفی برای رتبه بندی پیشنهاد شده است .که یکی از روشهای رتبه بندی توسط  Choudhuryبرای
رتبه بندی ربات استفاده شده است[  . ]5در این روش برای هر پارامتر ربات ضریب ثابتی در نظر گرفته شده است.
روش پیشنهادی این مقاله ،برای رسیدن به ارزش جهت تصمیمگیری از خوشه بندی در دادهکاوی استفاده میشود .این
الگوریتم میتواند نقش اساسی در ارزش گذاری و شناسایی عوامل ارزشی ،کارآمد و موثر داشته باشد[.]6
ساختار مقاله به شرح ذیل می باشد در بخش دوم داده کاوی به صورت مختصر معرفی میگردد .در بخش سوم الگوریتم ارائه
شده به منظور خوشه بندی در ربات توضیح داده می شود و سپس عوامل موثر به همراه پارامترهای قابل ارزیابی و روش چگونگی
انجام کار توضیح داده میشود و آزمایش ها و نتایج کار و مقایسه با نتایج روش قبلی برای نشان دادن بهبود روش ارائه شده در
بخش چهارم شرح داده میشود .در پایان در بخش پنجم نتیجهگیری الزم ارائه میگردد.
 .2داده کاوی
دادهکاوی یکی از دانشهای در حال توسعه می باشد که استفاده از این دانش ،انقالب بزرگی را در مسائل مختلف بهوجود آورده
است .هم اکنون این دانش در دنیا در حال گسترش بوده و گروههای تحقیقاتی فراوانی بر روی آن کار میکنند[ .]7
مفهوم دادهکاوی ،فرآیند کشف دانش پنهان داده می باشد که با مشاهده مستقیم داده ،این دانش استنتاج نمیشود .دادهکاوی
عالوه بر کشف اطالعات پنهان و روابط موجود بین داده ،به پیش بینی موارد نامعلوم و مشاهده نشده نیز می پردازد .بدیهی است
ارتباط مخفی بین داده هنگامی که حجم داده زیاد باشد به سادگی دیده نمیشود .دادهکاوی ،کشف ارتباطهای مخفی با
استفاده از مدلهای تحلیلی ،کالس بندی و تخمین را انجام میدهد.
قبل از عملیات دادهکاوی الزم است پیشپردازشهایی بر روی داده انجام شود به طوری که دادهی تصفیه شده در اختیار
تکنیک دادهکاوی قرار گیرد[ .]9 ,8
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عمل پیشپردازش در سه بخش کاهش اطالعات ،خالصهسازی و کلیسازی داده انجام میشود .در بخش کاهش اطالعات ،داده
به مجموعههای کوچکتر تقسیم میشود و عملیات داده کاوی بر روی هر مجموعه به صورت چندگانه ا نجام میگیرد .پس از
انجام عملیات کاهش اطالعات ،حذف خصایص غیرمرتبط خالصهسازی میشود .کلیسازی اطالعات ،فرآ یندی است که تعداد
ز یادی از رکوردهای یک بانک اطالعاتی به صورت یک مفهوم در سطح باالتر ارائه مینماید[ .]13- 11
خوشهبندی اطالعات یکی از وظایف مهم دادهکاوی میباشد .فرآ یند خوشهبندی سعی دارد که یک مجموعه داده را به چندین
خوشه تقسیم نماید به طوری که مجموعه دادهی قرار گرفته در یک خوشه حتیالمکان به یکدیگر نزدیک باشن د .در حال حاضر
روشهای متعددی برای خوشهبندی داده پیشنهاد شده است .در این روشها براساس نوع داده ،شکل خوشهها ،فاصله داده و
غیره عمل خوشهبندی انجام میشود.
مهمترین روشهای خوشهبندی را میتوان به صورت زیر نام برد[ .]15- 12روش تقسیمبندی ،سلسله مراتبی ،مبتنی بر چگالی،
تجزیه و تحلیل خوشهای ،1تجزیه و تحلیل خوشهبندی سلسله مراتبی  ،3مقدار متوسط  ،2نزدیکترین همسا یگی  ،4دورترین
همسا یگی ،5متوسط فاصله دستهها  ،6فاصله بین دستههای ادغام شده در حل جد ید  7و تجزیه و تحلیل خوشهای غیرسلسله
مراتبی  8وجود دارند[.]18- 16
خوشهبندی فعالیتی است که از هفت مرحله تشکیل شده است[ :]19
9

 .1تعریف نمای شیء
 .3انتخاب صفتهای مرتبط

11

 .2تولید قالب ورودی مناسب برای ابزار خوشهبندی
11

 .4تعریف مقیاس شباهت
 .5انتخاب مجموعه پارامترها برای خوشهبندی به کارگرفته شده
 .6اجرای الگور یتم خوشهبندی
 .7توصیف خوشههای محاسبه شده
در سه مرحلهی اول برای خوشهبندی در دستهی پیش پردازندهها و به منظور تولید مجموعه داده مورد استفاده ،قرار میگیرند.
در این مراحل ،باید مشخص شود که چه اشیایی و کدام یک از خصوصیتهای داده به منظور اهداف خوشهبندی انتخاب شوند،
عالوه بر ا ین ،اطالعات مرتبط باید به قالبی تبدیل شود که به وسیله ابزار خوشهبندی مورد استفاده قرار گیرد  .در مرحلهی
چهارم ،مقیاس و اندازهگیریهای شباهت اشیایی که خوشهبندی میشوند باید تعیین شود .در نهایت ،طی مراحل پنجم تا
هفتم ،الگور یتم خوشهبندی اجرا میشود و خالصهی خوشهبندی تولید میشود[ .]31
 .3حداکثر الگوریتم پیشنهادی خوشهبندی در رتبهبندی ربات
در الگوریتم پیشنهادی خوشهبندی ،یک مجموعه از داده پیدا میشود که شباهت بین جفت داده را در پردازش یادگیری در
نظر میگیرد[  .]31در ا ین قسمت ابتدا الگور یتم ارائه شده در خوشهبندی ،معیارهای ارز یابی ،روشهای منحصر به فرد ،طریقه -
ی ارز یابی به همراه پیادهسازی و شبیهسازی در مورد تعدادی داده مورد ارز یابی قرار میگیرد[ .]33

1

Cluster Analysis
Hierarchical Clustering
4
Centrino M ethod
6
Single Linkage or the Nearest–Neighbor M ethod
2
Complete Linkage or Farthest–Neighbor M ethod
4
Average Linkage M ethod
7
Distance Between Clustering
8
Nonhierarchical Clustering
5
Object View
10
Relevant Attributes
11
Similarity
5
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موضوعهای مشابه به هم نزدیک و گروههای مختلف از همدیگر دور هستند به هر حال دستهبندیها همیشه نمیتوانند در
عملکردهای پیچیده درست و صحیح باشند .تعدادی از الگور یتمهای دستهبندی مسافت فاصلهای بین نمونههای مختلف را در
نظر میگیرند که موفقیت آنها در تعدادی عملکردها اثبات شده است[ .]34 ,32 ,7
در این حالت گرفتن مکان و اطالعات داده مناسب میباشد و در عضو یت داده تصمیمگیری انجام میگیرد .سپس یک
دستهبندی جدید در ات صال معیارهایی که مشابهت دارند را بهوجود میآورند .در ا ین مناطق گروههای مشابهی قرار دارند و یک
زنجیره متوالی از وظا یف در پردازش دستهبندیها پیدا میشوند که داده و گروهها را هدایت میکنند.
محاسبه مقدار نمونه  cو نمونه د یگر  d  U kبه صورت فاصلهای انجام میشود و اطالعات آماری دربارهی دستهبندی  U kمورد
بررسی قرار میگیرد .سپس توزیع اطالعات با معیارهای متنوع از  U kذخیره میشود.
هنگامیکه یک نمونه وارد دادهها میشود در

Uk

قرار میگیرد و توزیع اطالعات محاسبه میگردد .محاسبه فاصله در شاخه

اقلیدسی بین  cو  dتعریف میشود .بنابراین )   k (c, dبرابر است با:
( )9

if c  0
)  C  NN (d
c
PK , sK  (c, d ) otherwise

در فرمول باال  p k , s kتابع تراکم احتمالی با توز یع نرمال   kو انحراف استاندارد
ربات پارامترهای آن به صورت ماتریس تعریف میگردد .پارامترهای ورودی رباتها به صورت جدول  1معرفی میشود.
Sk

وجود دارد .که برای بررسی دادهی هر

جدول  : 9پارامترهای مهم ربات
Parameter
Price range, Type of robot and swept area
Type of actuators, Weight of the robot, Reach, Type of grippers
supported, Number of axes ,Space requirements of the robot
Payload of the robot, Workspace, Stroke, Maximum end effector speed,
Accuracy, Repeatability, Resolution
Degree of freedom, Type of joints
Working environment
Maintainability and Safety features
Control of robotic joints, Gripper control, Sensors, Programming
method, Number of input and output channels of the controller
Downtime, reliability

Attribute type
General
Physical
Performance
Structure/Architecture
Application
Sophistication
Control/Feedback
system
Availability

در مرحله بعد براساس داشتن تعداد و مقدار هر یک از پارامترها مهمترین آنها به صورت جدول  3انتخاب میگردد .که دادهی
آنها از لحاظ ماهیت مقدار دارای جامعیت نمی باشد.
در جدول  3پارامتر ظرقیت اندازه ظرفیت ربات را مشخص می نماید ،تکرار پذیری از قابلیتهای دیگر ربات می باشد که در
جدول  3نمایش داده شده است.
جدول  : 2پارامترهای مورد استفاده در رتبهبندی
Parameter
Load capacity
Repeatability
Speed
Types of drives
Reach
Degree of freedom
Swept area
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سرعت در رباتها نقش اساسی دارد و پارامتر مهمی محسوب می گردد .انواع درایورها به نوع کاربرد آنها در ربات اشاره دارد و
رسیدن به هدف عامل بعدی در ربات می باشد .در نهایت درجهی آزادی و جاروب ربات در جدول  3ذکر شده است.
جهت داشتن ماهیت یکسان مقدار اعداد پارامترهای ربات باید نرمال گردد که فرآیند نرمالسازی داده به صورت ذیل انجام
می پذیرد .عمل نرمالسازی داده با این روش انجام میگیرد.
m

()2

nij  dij /(  dij2 )1/ 2
i 0

 d ijدر این رابطه ارزش هر پارامتر است و  nijنرمال شدهی آن می باشد سپس دادهی نرمال و ماتریس نرمال شده محاسبه
میشود .ماتریس (  ) 4از لحاظ ماهیت عددی نرمال میباشد.
( )3ارزش ربات ها براساس پارامترهای تعریف شده

Re peatabilit y 

10


40

10


33.3


Re ach Speed

Cost

SweptArea

35000
19500

1.0
1.2

878
800

320
270

56400
60000

3.6
3.09

1529
1250

300
320

 DOF Payload

4
 6

D
4
12

10
 6
 6
12


(  )4ماتریس نرمال شده پارامترهای ربات

0.199 0.528 0.381 0.200 0.382 0.185 

0.597 0.465 0.347 0.240 0.213 0.741 
0.497 0.495 0.663 0.721 0.616 0.185 

0.597 0.528 0.542 0.618 0.655 0.617 

 0.539

 0.359
N 
0.539

 0.539


ماتریس (  ) 5ضریب وزنی متفاوت محاسبه شده براساس دادهکاوی را در هر پارامتر ضرب می نماید و ماتریس خروجی براساس
این ضریب به صورت نرمال محاسبه میشود .که نتایج آن بصورت جدول  2می باشد.
( )5ماتریس ضریب وزنی اعمال شده

 0.08425 


 0.04975 
 0.05575 


w   0.03675 
 0.045 


 0.026 


 0.1565 

میانگین هر ربات براساس ارزش پارامترهای آن با استفاده از خوشه بندی دادهکاوی ارائه میگردد که ارزش هر ربات براساس
نرمالسازی داده قابل مشاهده می باشد .این نمودارها هرکدام قابلیت هایی دارند که نمودار ارائه شده برای هر یک انحراف و
دامنه تغییرات را محاسبه و ارزشهای درستی هر پارامتر را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه تاثیر میانگین هر ربات با توجه
به تغییرات پارامترهایش قابل مشاهده می باشند.
این روش می تواند پویایی خاصی را به پارامترها برای ارزیابی ارائه نماید که در آزمایشهای انجام شده و نمودارهای مقایسهای
ارائه شده با روشهای قبلی بهبود این روش قابل مشاهده میباشد.
این روش پیشنهادی ،ضرایب پارامتری ثابت را به ضرایب پویا تبدیل می نماید .همچنین جامعهی آماری و انحراف تغییرات
پارامترها می تواند تأثیر به سزایی در محاسبه تغییر پارامترها داشته باشد.
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جدول  - 3دادههای نرمال رباتهای مرجع[]5
1
0112
11541
01514
01064
01666
01546
01154
015528
01614
01524
01068
01475
01654
010402
0112
01656
01506
01052
0115
01166
01154
0112
01614
01514
01041
01166
01142
010442

Ranking factor
5
14
6
1
4
5
012
5
14
6
1
4
5
012
5
14
6
1
4
5
012
5
14
6
1
4
5
012

N.V
1000
878
2128
4
6
42000
011
1500
800
61715
6
15
15200
01052
4400
1255
2.542
4
10
24600
011
4050
1520
21282
4
15
40000
0104

Weight
01072
01057
01026
01064
01076
01054
01564
01115
01045
01046
01068
01045
01067
01041
01072
01048
01021
01052
0105
01014
01564
01072
01045
01026
01041
01056
01012
01074

Value
Speed
Max.Reach
Swept area
DOF
Payload
Cost
Repeatability
Speed
Max.Reach
Swept area
DOF
Payload
Cost
Repeatability
Speed
Max.Reach
Swept area
DOF
Payload
Cost
Repeatability
Speed
Max.Reach
Swept area
DOF
Payload
Cost
Repeatability

Parameter

R-1

R-5

R-4

R-6

 .4آزمایش و نتایج
روش ارزشی و ضریبی ایجاد شده در الگوریتم ارائه شده داده کاوی میتواند حالتهای مختلفی را به وجود آورد که براساس دادهی آماری
نمودار خر وجی الگوریتم و نتایج بدست می آید .این نتایج با روش ارائه شده در مرجع[ ]5مقایسه می گردد.
در ربات  R-3می توان ار لحاظ قیمت و شرایط ربات به وضوح برتری ربات را مشاهده نمود.
1
Choudhury's Scheme
Peroposed Scheme

0.8

0.6

Grade
0.4

0.2

4

2

3
Robote

شکل  - 9مقایسه روش پیشنهادی با روش Choudhury
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 نتیجهگیری.5
 موجود، در بین رباتهای.کاربرد و کارایی رباتها با توجه به نقش آنها در زندگی انسانها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد
 برای. این انتخاب ب ر اساس پارامترهای تولید ربات تعیین میگردد.انتخاب ربات بهینه برای یک کاربرد از مسائل مهم می باشد
 در روشهای قبلی با استفاده از یک دسته ضرایب. رتبه بندی رباتها مفید و کارا می باشد،داشتن روشی جهت انتخاب ربات
-  با خوشه بندی داده، در این مقاله بهبود ارزشگذاری و پویا شدن ضرایب.ثابت برای هر پارامتر این رتبه بندی انجام شده است
. نتایج آزمایشها نشان میدهد روش پیشنهادی از کارایی بیشتری نسبت به روش قبلی برخوردار می باشد.کاوی انجام میشود
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