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گرایش به سمت طراحی وسایل نقلیه خودمختار بدون  امروزه :چکیده
گیـر اسـت و    سرنشین اعم از زمینی، ریلی، دریایی و هوایی بسیار چشم

ناختی هـاي شـ   تحقیقات بسیاري در این حوزه مبتنی بر معماري عامـل 
آل کـه حـذف    با این که هنوز تا رسیدن بـه نقطـه ایـده   . پذیرد انجام می

است، فاصله زیـادي وجـود    کامل انسان و هدایت کامل هوشمند وسایل
رسد تحقیقات در این زمینـه از بلـوغ بسـیار خـوبی      دارد، اما به نظر می
یک عامل شناختی بر اسـاس سـاختار فراینـدهاي     .برخوردار شده است

در ایـن   .شـود  هاي شناختی تعریف می ي و بازنمایی دانش پدیدهکارکرد
هدایت خودکار یک خودروي معماري شناختی براي مقاله، طراحی یک 

براي غلبه بـر پیچیـدگی   ما  .بدون سرنشین مورد توجه قرار گرفته است
از تکنیک مولتی رزولوشن استفاده کردیم کـه بـه مـا     بسیار زیاد محیط

 .جاد سطوح مختلف تجرید پیچیدگی را کنترل کنـیم دهد با ای امکان می
شـده   سـازي  پیاده ACT-Rمعماري شناختی  معماري ارائه شده توسط

ــایج . اســت مــذکور از  معمــاريدهــد کــه  نشــان مــی ســازي شــبیهنت
قابـل قبـولی برخـوردار اسـت و      و هوشـمندي  شـناختی هاي  توانمندي

 بـه هـدایت   تواند در یک محیط ایستا، بـا اخـذ تصـمیمات ضـروري     می
  .وسیله نقلیه بپردازد خودمختار

معماري شناختی، خودروي بدون سرنشین، هدایت  :هاي کلیدي واژه
  .هوشمند ، عاملشناختی، عامل ACT-R معماري خودکار،

  مقدمه -1
هـاي   عامـل  شاید بدون نیاز به اثباتی بتوان گفت که امـروزه اسـتفاده از  

نیازهاي اصلی محاسبات  هوشمند در انجام محاسبات ماشینی به یکی از
هـاي شـناختی و    گرایش به سمت مدل. تبدیل شده است در هزاره سوم

هاي هوشمند به شدت مورد توجه قـرار گرفتـه و از رشـد بسـیار      سامانه
زیـر   انگیـزه مندي را در سـه   این عالقهتوان  می. اند باالیی برخوردار بوده

   :]3[ جستجو کرد
 یعلمـ  يک تئـور یـ  :از هوش یمحاسبات يک تئوریضرورت  .1

سـاخت   حرکت بـه سـمت  اما  ،هوش هنوز وجود ندارد يکامل برا

عتر یسر ،کردند یاز مردم فکر م یلیاز آنچه خ هوشمند يها ستمیس
سـازي   هاي بسیاري در زمینه مدل امروزه تالش .است اتفاق افتاده

 .شود هوش در حال انجام است و ضرورت آن کامالً احساس می
 یقـدرت محاسـبات   :در قـدرت محاسـبه   پیوسته ییرشد نما .2

موجـود   يوترهـا یکامپابرن زده شده از مغز بشر هم اکنون با یتخم
 یقـدرت محاسـبات   ،یک چهارم قـرن آتـ  یدر طول  .کند یرقابت م

 .شود یک میبه مغز بشر نزد يزیروم يها نیکوچک ماش يها شبکه
 يهـا  ییتـوان توانـا   یم يجد يها که با تالش بدان معنی استن یا

البتـه   .را مـدل کـرد   يرفتار يها مهارتو  ،ز در شناخت، دركمغ
 هـوش  شـناخت و  از مسئله کوچکی یفقط بخش یقدرت محاسبات

قدرت محاسـبات  استفاده مناسب از توان در  را میآن  یباق است و
 .دانستهاي هوشمند  در رسیدن به مدل

 يهـا  ستمیس يو تجار ینظام يش به کاربردهایرشد در گرا .3
  يهـا  سـتم یس زمینـه  ل کاربردهـا در هـر دو  یپتانسـ  :خودمختار

ش یکا گرایاالت متحده امریدر ا .رو به رشد است یشخص و ینظام
 )...و  ییای، درینیزم ،ییهوا(ن یه بدون سرنشیل نقلیارتش به وسا

در آینده نزدیک بسـیار   .ار فراتر از حد انتظار رشد داشته استیبس
اساسـی در بـه کـارگیري     هـاي  گیري ها جهت از کشورها و سازمان

  .هاي هوشمند و خودمختار انجام خواهند داد عامل
بسـیار سـریع    نیز یشناخت هاي عامل ينه معماریها در زم شرفتیپ

 یشـناخت  هـاي  يمعمـار  ،م قـرن گذشـته  یدر طول ن .است اتفاق افتاده
 ،ي شناختیها يمعمار ترین قدیمیاز  یکی. ]2[اند افتهیگسترش  زیادي
ندرسون ارائه شده اتوسط  1989است که در سال  ]ACT ]11 يمعمار
بعـدها   .ه اسـت حافظه بشر رشد کرد يق رویاساس تحقبر  ACT. است

ACT* ًنیــز و اخیــرا ACT-R انــد از روي ایــن معمــاري ایجــاد شــده.  
ACT-R ـ کـا  یارتش امر یقاتین پروژه تحقیچند در کـار بـرده شـده    ه ب

 یستمیسک یعنوان ه ب هزاران دانشگاه توسط ACT-Rهمچنین،  .است
قرار استفاده  ، موردکند یم یبانیرا پشتن یبا تمر يریادگیکه  يساختار

  .گیرد می
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شـود،   به کار بـرده مـی  بطور گسترده  شناختی که يگر معماریداز 
ــر اســاس تحق SOAR .اســت] SOAR ]15معمــاري  حــل  يق رویــب

ک و یـ مآکاد يهـا  از پروژه ياریدر بس و یافته است توسعهمشکالت بشر 
ه یاثبات قض ،یمحاسبات یزبانشناس ،درك زبان ،مسائلل ح براي نظامی
نگارشی از ایـن معمـاري    .]18[ کار رفته استه ب یشناخت يساز و مدل

و آمـوزش   يسـاز  هیجهـت شـب   ]Tac-AirSOAR ]4با نـام معمـاري   
  .است شده جادیا کایامر ییهوا يروین

RCS ]4،9،10 [از ی اسـت کـه   هاي شـناخت  دیگر از معماري یکی
این معماري مغز را بـه  . الهام گرفته شده است ،مخچه يعملکرد يتئور

 يحسگر یهوشمند واکنش یکنترل يندهایفرا ک سلسله مراتب ازیصورت 
 ینظـام  یقـات یتحقشـگاه  یآزما يبـرا  4D/RCS .کنـد  یگرا مدل م هدف
ی بـا نـام   نیبدون سرنش يخودرو يها ش برنامهیآزما کا جهتیامرارتش 

Demo III ]5،6[ شده است استفاده.  
 ی همچـون هـای  توان به معمـاري  هاي شناختی می از دیگر معماري

EPIC ]12[ ،ICARUS ]13[ ،Prodigy ]16[  وIMPRINT ]17[ 
  .اشاره کرد

بـه معرفـی    2در بخـش   :ساختار ادامه این مقاله به شکل زیر است
در . زیمپـردا  مـی عناصر اصلی یک معماري شناختی و ارتباط بـین آنهـا   

خـواهیم   ACT-Rشـناختی  نگاهی اجمالی به معماري ) 3بخش (ادامه 
 معماري شـناختی بحث اصلی این مقاله است که در آن  4بخش  .داشت

سـازي آن بـا    و پیـاده  براي هدایت خودکار یک خودروي بدون سرنشین
ACT-R در یک محیط  معماري ارائه شده ،5در بخش  .شود تشریح می

و پیشـنهاد بـراي    گیـري  نتیجـه به  6بخش . شود می یسازي ارزیاب شبیه
 .خواهد پرداخت تحقیقات آتی

 معماري شناختی و ارتباط بین عناصر اصلی آن -2
پیچیـدگی  . هاي امروزي یا پیچیـدگی فراوانـی مواجـه هسـتند     سیستم

هاي  ادغام  سیستم سازي،  بندي، تنظیم، نگهداري، بهینه استقرار، ترکیب
فراتـر از آن   هاي اتصـالی  شبکه و ها عامل برنامه، همکاري و تهمگونغیر

 .سـازي از عهـده کنتـرل آنهـا برآینـد      هاي سنتی برنامه هستند که روش
بـراي   هوشـمند  عاملـه هاي چند سیستم محاسبات خودمختار و  امروزه،

گیـري از سیسـتم عصـبی     بـا الهـام   .اند به میدان آمدهغلبه بر پیچیدگی 
 زیاد عناصر طبیعی تعامل بسیارتوجه به با  وخودمختار موجودات زنده، 

تـوان   ، مـی عـت وجـود دارد  یکه در طب يا العاده گیري فوق نظم و هدفو 
اساس  ،در واقع. ارائه کردها  ستمیس هایی را براي کنترل پیچیدگی روش

آزادسازي مدیریت سیستم از جزئیات  ،هاي محاسبات خودمختار سیستم
خـود   .اسـت  کثر کارایی براي کاربرانهاي با حدا ه ماشینئو اراعملیاتی 

کـه در   4خود نگهبـانی  و 3خود ترمیمی ،2سازي هخود بهین ،1بندي ترکیب
شـناخته   سـتم یس 6یـا خـود مـدیریتی    5خـود نگهـداري  مجموع بـا نـام   

  ].7،8[ هستندشوند، ابعاد اساسی یک عامل شناختی هوشمند  می

 (Agent)عامل  -2-1
بـه معنـی   س گرفته شده است که از مفهوم آژان یا کارگزار» عامل«واژه 

 يوتریکـامپ  عاملک ی. کار کند يگرید ياستخدام کسی است که به جا
ن شده ییش تعیفه از پیک وظی يگران براید ک فرد است و بای نیگزیجا

  .کند تعامل برقرار می
خروجی  اتورودي آن درك اوست و اقدامکه عامل سیستمی است 

گـذارها یـا همـان    طریـق تأثیر  زاقدام ا حسگرها ودرك از طریق . اوست
ط یمحـ  يافـزار  عامل هوشمند نرمک ی بنابراین، .شود انجام می ها محرك

عمـل   )یا یـک برنامـه  ( ک کاربری يکند و سپس به جا یخود را حس م
. شود یانجام م به صورت خود مختار یزان مشخصین کار با میو ا کند یم

واکنشـی   يهـا  ه عاملها را به سه گرو عامل توان ي میدسته بند کیدر 
  ].8[ کرد میعامل هاي شناختی تقس و هاي خودمختار ساده، عامل
کارکرد آنها در حـد   تند کهسهایی ه عاملهاي واکنشی ساده  عامل

 یـک   تـوان آنهـا را   ی دیگر میعبارته ب. اتوماسیون استیک انتظارات از 
  .در نظر گرفتنوع مدل اتوماتا 

که قادر به اقدام  امپیوتري استهاي ک هاي خودمختار سیستم عامل
هنگـامی کـه   . هاي غیر قابل پیش بینی پویـا هسـتند   مستقل در محیط

ها خود بتوانند بستگی به شرایط محیطی تصمیم بگیرنـد، عبـارت    عامل
  .خودمختاري بیشتر قابل توجیه است

هاي از قبـل   باتورهاي خودکار یا  هاي شناختی شبیه ماشین عامل
اي از میان چنـدین   که می توانند با ادوات ساده ستندهریزي شده  برنامه

توانند مدل  آنها می. ریزي شده، یکی را انتخاب کنند حل از قبل برنامه راه
را داشته باشند و همچنین توانمندي یادگیري اي از جهان  هناقص و اولی

تواننـد داراي درجـات مختلفـی از     هـاي شـناختی مـی    عامـل  .دارندنیز 
  .اشندهوشمندي نیز ب

  هوش -2-2
هـاي کمینـه    قابلیـت  .قابـل انجـام اسـت    یتعریف هوش در ابعاد مختلف

محـیط، درك و تغییـر شـرایط،     کـردن  هوشمندي شامل توانـایی حـس  
 هوشـمندي  تـر  پیشـرفته هـاي   قابلیت .گیري و کنترل اقدام است تصمیم

، بازنمایی دانـش در یـک مـدل    شامل توانایی شناسایی اشیاء و رخدادها
ـ   بیشـینه هـاي   قابلیـت  .استجهانی  ایی درك و فهـم،  هوشـمندي، توان

و  اقـدام موفقیـت آمیـز تحـت شـرایط مختلـف      انجـام   انتخاب عاقالنـه، 
 آلـود  در یک محیط پیچیـده و دشـمن  موفقیت  و تکرارپذیري بقاپذیري

بـراي اقـدام متناسـب بـا      هوش توانایی یک سیستمبیان دیگر، به . است
اعث افزایش احتمال سب بم منایک اقدا .هاي محیطی است عدم قطعیت

هاي رفتاري اسـت   موفقیت، حصول زیر هدف .]14،19[شود میموفقیت 
هـر دو معیـار    .شـوند  نهـایی سیسـتم تعریـف مـی    هدف در راستاي که 

سیسـتم بـراي سیســتم هوشـمند بـه عنــوان      نهــاییموفقیـت و هـدف   
ا ار فراتر از انطباق بیبسهوش . شود در نظر گرفته میموجودیتی خارجی 

هـاي زمـانی متفـاوت و     هـوش شـامل انطبـاق در مقیـاس     .محیط است
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یادگیري بـه معنـاي بـا هـوش     . تر شدن به مفهوم یادگیري است نزدیک
یـادگیري  . تر شدن در نتیجه یک تجربه اسـت  ، فقط باهوشبودن نیست

مکانیزمی براي ذخیره دانش جهان پیرامون و بدست آوردن مهارت براي 
   .ستچگونگی اقدام در آن ا
در نظـر   به عنوان یک پدیده محاسباتی توان را می برخورد با هوش

که از توابع متفق یک حلقه بسته با چهـار فراینـد اساسـی ظـاهر      گرفت
و ارزشـیابی   )3(، مدل سازي جهان) 2(، حسگريپردازش  )1( :شود می

باید نشان داده شود که با اتفاق و همکـاري ایـن چهـار     .تولید رفتار )4(
هـاي   ؟ چگونـه پایگـاه  دنشـو  حسگرها پردازش مـی چگونه اطالعات  تابع،

چگونـه اهـداف انتخـاب     ؟دنشو ساخته، نگهداري و به کار برده میدانش 
؟ چگونـه  شـود  حسـگرها پاسـخ داده مـی   ورودي از بـه  چگونه  ؟شود می

  ؟شود وظایف ساخته و اقدامات کنترل می
هاي  یستمعماري براي طراحی و مهندسی سه یک مدل مرجع مئارا

هـا توسـط یـک     هر نوع قدرت هوش در سیستم .است يهوشمند ضرور
توان گفت هوش در معماري  ع میدر واق .شود معماري مشخص ایجاد می

  .]1[ کند است و این معماري یک سیستم است که آن را هوشمند می

  (ELF) 7حلقه ابتدایی کارکردي -2-3
 1شکل  .]8[ یک مدل پایه براي یک معماري هوشمند است ELFمدل 

اهـداف از بـاال وارد حلقـه     ELFمـدل  در . دهـد  این مدل را نشـان مـی  
 .دنشـو  یمـ  افـت یها از پـایین در حسـگر هاي  و سیگنال شدهمحاسباتی 

بنـدي   ، آشکارسازي و گروهتوجهتمرکز  ،هاحسگروظیفه پردازش  ادراك
شناسـایی   و تظـارات ها، مقایسه مشـاهدات بـا ان   ، محاسبه ویژگیصفات

  .را بر عهده دارد رخدادهااشیاء و 
سازي جهان به دنبال ساخت و نگهداري یک بازنمایی داخلـی   مدل

به دنبال  تابعاین . ستا ها طات و موقعیتارتبا ،از موجودیت ها، رخدادها
بینی، انتظارات، باورها و برآورد احتمال نتایج اقدامات آینـده   تولید پیش

  . است
ریسـک و هزینـه    ،، منفعـت محاسـبه قیمـت   وظیفه ارزشیابی تابع

را بـه اشـیاء، رخـدادها و     ییهـا  ارزش این تـابع . را بر عهده دارد ها طرح
چـه چیـز مهـم یـا     گیـرد   تصـمیم مـی   دهـد و  مـی ها تخصیص  وضعیت

اي از  چـه درجـه   ؟چه چیزي باید تشویق یا تنبیه شود ؟اهمیت است بی
  ؟ یابد تخصیصهاي مدل جهان  اطمینان باید به موجودیت

ریـزي،   تخاب اهـداف، تجزیـه وظـایف، برنامـه    رفتار وظیفه ان تولید
  .داردبر عهده را  اتها و کنترل اقدام هماهنگی فعالیت

  ACT-Rشناختی  معماري -3
ACT-R تواند شـناخت، ادراك،   می یک تئوري متحد شناختی است که
هاي خودمختـاري کـارکردي    داراي ماژول. را یکپارچه کند... و  اقدامات
...) محاسبات و  -زبان -اي دانش خبري و رویه -اء دیدارياشی( شناختی
  .ها در یک تئوري مشترك یکپارچه سازد تواند این ماژول می است و

از سه مولفه  ACT-R. دهدرا نشان می ACT-Rمعماري  2شکل 
دو نـوع   .تشکیل شده اسـت  8دهنده الگو انطباق بافرها و ها، اصلی ماژول

ادراکـی شـامل دو مـاژول    -هـاي حرکتـی   ولماژ) 1( :دنماژول وجود دار
هـا بـا    این نوع از ماژول. هستند 10»يدیدار«و  9»حرکتی/ یدست« یاصل

حافظـه   شـامل کـه   هـاي حافظـه   مـاژول  )2(. دنیاي واقعی تعامل دارند
 13هـا  واقعیـت شـامل  حافظه خبري  .هستند 12اي و حافظه رویه 11خبري

یک واحد خبـري   .تدر نظر گرفکه براي حل مسئله باید  است) دانشی(
، »تهران پایتخت ایـران اسـت  «مثالً  .نامند می 14»قطعه«از دانش را یک 

تشــکیل  15»تولیـد قـوانین  «از تعـدادي   اي حافظـه رویـه   .»2+3=5«یـا  
. دهنـد  دانشی را دربارة چگونگی انجام کارها نشان می تولیدها. شوند می

ـ  «، و یا »دانشی دربارة چگونگی رانندگی«مثالً  ارة چگـونگی  دانشـی درب
  .»کردن جمع

ACT-Rاي بجز مـاژول حافظـه رویـه   (ها از طریق بافرها به ماژول (
. براي هر ماژول یک بافر اختصاصـی وجـود دارد  . کند دسترسی پیدا می

را در آن زمـان نشـان    ACT-Rوضـعیت   ،محتواي بافرها در یک زمـان 
  .دهد می

ه با وضـعیت  گردد ک می تولیدي قانون انطباق دهنده الگو به دنبال
 قوانین تولیـد در یک زمان تنها یکی از . فعلی بافرها انطباق داشته باشد

توانـد   شـود مـی   که اجرا مـی  تولیديقانون . تواند اجرا شود شده می پیدا
. کنـد  تغییـر مـی   سیسـتم محتواي بافرها را دستکاري کرده و وضـعیت  

ــدازي  از طریــق راه ACT-Rبنــابراین شــناخت  جــام ان قــوانین تولیــدان
  .شود می

  

حسگرها   جهان  اقدامات   

ادراكمدل جهان توليد رفتار 
جهان در
مدل جهان
كند  بازتاب پيدا مي 

 ]11[ ACT-R معماري -2شکل  ]ELF ]8مدل  - 1شکل 
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  يپیشنهاد معماري -4
بـراي هـدایت خودکـار یـک      يشـنهاد یپ معماري ارائه در این بخش به

ابتـدا محـدوده    .میپـرداز یمـ  سـازي آن  خودروي بدون سرنشین و پیاده
از و در یمورد ن يم، سپس به ارائه معماریکنیف میمسئله را با دقت تعر

  .پرداخت میخواه شناختی معماري سازي پیادهز به یان نیاپ

  مسئلهتعیین محدوده  -4-1
براي  شناختی معماريیک هدف این مقاله طراحی  قبالً اشاره کردیم که

آن را  خودمختـار  یک خودرو بدون سرنشین اسـت کـه قابلیـت هـدایت    
در فـاز اول ایـن پـروژه    بـا ایـن حـال،    . داشته باشد انسانبدون دخالت 

  :ارتند ازها عب این محدودیت. هاي را در نظر گرفتیم محدودیت
کنـد یـک فضـاي شـهري      محیط که این خودرو در آن حرکت می •

 .کنند است که موانع آن ایستا هستند و حرکت نمی
 شـناختی هاي موجود از قبل تهیـه و در اختیـار عامـل     نقشه جاده •

هیچ فـرض از   شناختیالبته این عامل . خودرو قرار داده شده است
گیـري در ارتبـاط    یمقبل تعریف شده براي طی مسیر ندارد و تصم

ایـن  . دهـد  انجـام مـی   با انتخـاب یـک مسـیر را در حـین حرکـت     
 در طول مسـیر  و موانعی که ها با توجه به نقطه هدف گیري تصمیم
 شود و نیز یـادگیري ایجـاد شـده در حـین مسـیر      می مواجهبا آن 

 .پذیرد صورت می
ي موجود بر روي این خـودرو  کنترلرهاو  فرض شده است حسگرها •

و دستورات  دهند قرار می شناختیات الزم را در اختیار عامل اطالع
بنـابراین در  . کننـد  دریافت و اجرا مـی  الزم را براي حرکت موتورها

شناسـایی   همچـون  این فاز وارد جزییات مربوط به پردازش تصویر
در واقـع   .شویم نمی... اشیاء در تصویر، کنترل موتورهاي حرکتی و 

باالي تجرید در معماري مولتی رزولوشـن  سازي سطوح  ما به پیاده
  .کنیم در این باره در بخش بعد بیشتر صحبت می. پردازیم می

  شناختی مولتی رزولوشن يمعمارارائه  -4-2
کنترل خودمختار یک وسیله نقیله یک عمل بسیار پیچیده است و عامل 
شناختی که باید این کار را انجام دهد باید بتواند بر این پیچیدگی غلبـه  

اي نیسـت و نیـاز بـه     اي از پیچیدگی کار ساده غلبه بر چنین درجه. دکن
در واقع بدون وجـود یـک معمـاري مشـخص     . هاي خاصی دارد تکنیک

قبالً اشـاره کـردیم کـه هـوش در     . وجود نداردامکان غلبه بر پیچیدگی 
بنابراین الزم است یک معماري براي غلبه بـر پیچیـدگی   . معماري است

پیشنهادي از تکنیک مولتی رزولوشن براي غلبـه بـر    معماري. ارائه شود
  .کند پیچیدگی استفاده می

هایی اسـت کـه بـراي     تکنیک مولتی رزولوشن از مهمترین تکنیک
این تکنیک با ایجـاد  . ]8[ گیرد غلبه بر پیچیدگی مورد استفاده قرار می

سطوح مختلفی از تجرید که هـر کـدام مسـتقل و بـا میـزان خاصـی از       
در یـک   اي را هوشـمندانه  کند کنتـرل  سعی می ،گیر هستندجزییات در

در واقع رزولوشن به معنی میزان پرداختن به . پیچیده انجام دهدمحیط 

دهد که مغز انسان نیز دقیقاً از همین  تحقیقات نشان می .جزییات است
ترین سطح تجرید عملیات حیاتی  در پایین. ]8[ کند تکنیک استفاده می

و بـه   این عملیات داراي سطح رزولوشن باال هسـتند . تداف بدن اتفاق می
طور مستقل به انجام کارهاي حیاتی بدن همچون ضربان قلب، تنفس و 

تـري   در سطوح باالتر تجرید که در واقع رزولوشـن پـایین  . پردازند می... 
در سـطوح  . گیرد دارند، شناسایی اشیاء و صفات آنها مورد توجه قرار می

تري دارند معناي اشیاء و ارتباطات بـین   رزولوشن پایینباالتر تجرید که 
هـر سـطح   . گیـرد  آنها در ایجاد یک وضعیت خاص مورد تاکید قرار مـی 

داراي عالئم حیاتی مثالً بیماران وجود دارند که . رزولوشن مستقل است
یـا ممکـن اسـت اشـیاء را     . هستند اما امکان شناسایی اشـیاء را ندارنـد  

هـر سـطح تجریـد نیـز     . فهوم آنهـا را درك نکننـد  شناسایی کنند، اما م
کنـد، پردازشـی را بـر     تر تجرید دریافت مـی  اطالعاتی را از سطوح پایین

. کننـد  باالتر تجرید ارسال می سطوحروي آن انجام داده و خروجی را به 
زیرین به درستی کار نکند ممکن است اطالعاتی  سطوحاگر یکی از این 

اقص بوده و پردازش و ایجاد رفتارها را در آن رسد ن باال می سطوحکه به 
توانـد   ها مـی  مثالً یک مشکل در شناسایی رنگ .سطح دچار مشکل کند

باالتر به شناخت ضعیف یک شیء و در نتیجه ایجاد وضـعیت   سطوحدر 
همچنین مشکل در سـطوح بـاالیی نیـز     .و معناي غیر دقیق منجر شود

سـطوح بـاالتر نقـش    . اد کنـد تر مشکل ایجـ  تواند براي سطوح پایین می
تر دارند و اگر رفتارهاي درستی از آنهـا بـه    فرمانده را براي سطوح پایین

سطح پایینی نرسد ممکن است اقدام مناسـبی در سـطوح پـایین انجـام     
مثالً عدم درك مفهوم خطر یک شیء ممکن است اقدام مناسـب  . نشود

  .در تعامل با آن شیء را در پی نداشته باشد
 اغلب یک تصویر ابتدایی از پدیده یا فرایندي شناختیاي هسیستم

صـحت   .دنکشـ بـه تصـویر مـی    ،که باید در جهان واقعی اتفـاق افتـد   را
 .ردیگیآنها شکل م یابین و ارزینماد يهاستمیه سیاستنباط منطق بر پا

داده بایـد ذخیـره   . میازمندیستم نیدر س دانش بازنمایی بهارزیابی  يبرا
جسـتجو  د رآن مـو  يافتن معنای سپس ؛ین آنها پیدا شودارتباط ب ؛شود

داده  يگر هر چقدر از سمت داده بـه سـمت معنـا   یان دیبه ب .ردیقرار گ
. ابـد ییافته و رزولوشن کاهش مـ یش ید افزایم سطح تجریکنیحرکت م

اصـلی غلبـه بـر     دلیـل این جداسازي در سـطوح مختلفـی از جزییـات    
هاي اصـلی کـه در رزولوشـن مـورد اسـتفاده قـرار       تابع. پیچیدگی است

بندي، فیلترینـگ و جسـتجو کـه بـه اختصـار      گروه: گیرند عبارتند از می
GFS صحبت خواهیم کرد دراین باره بعداً. شودنامیده می.  

بـراي هـدایت خودمختـار    را  شناختی پیشنهادي يمعمار 3شکل 
 يهـا  یدگیـ چیل پیـ بـه دل  .دهـد ینشان مرنشین یک خودروي بدون س

 مختلـف  يهابا رزولوشن دیسطح تجر 5 د نظر ازرستم مویموجود در س
را  دانـش  ییجه امکان بازنمـا یاستفاده شده است که در نت يمعمار يبرا

هـا توسـط حسـگرها از جهـان دریافـت شـده،        ورودي .سـازد یفراهم م
شده و در نهایـت رفتارهـاي   هایی در هر سطح بر روي آن انجام  پردازش

ها رسـیده و اقـدمات الزم انجـام     تولید شده از سطوح مختلف به محرك
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 .اي از جزییـات سـروکار دارد   هر سطح مستقل است و با درجه .گیرد می
وجـود   )1شـکل  ( ELFحلقـه   5توان گفت در این معماري  در واقع می

مدل جهان از سازي وجود دارد که در واقع  براي هر سطح یک مدل .دارد
بیند؛  به بیان دیگر هر سطح جهان را از دید خود می. دید آن سطح است

مـدل   .کند ادراك خاص خود را دارد و رفتارهاي خاص خود را تولید می
مشـخص شـده، کـار     WMبا نـام اختصـار    3کردن جهان که در شکل 

اي اسـت و بایـد انتظـارات در هـر سـطح از رزولوشـن را        بسیار پیچیـده 
هـا عمـدتاً    سازي و به کار گیـري مـدل   ضرورت انجام مدل. ده کندبرآور

و تولید رفتار است که به ترتیب بـا  ) پردازش حسگرها(مربوط به ادراك 
SP  وBG  ادراك از پایین شکل به باالي . اند  نشان داده شده 3در شکل

. شـود  انجام می) در واقع از رزولوشن باال به سمت رزولوشن پایین(شکل
یعنی از بـاالي شـکل بـه پـایین شـکل      . رفتار کامالً برعکس استتولید 

بـه بیـان دیگـر    . شـود  انجام می) رزولوشن پایین به سمت رزولوشن باال(
توان گفت تولید رفتار از اهداف و اقدامات کالن به سـمت اهـداف و    می

سـعی   همـواره در هر سطح از رزولوشـن،  . شود اقدامات پایین تجزیه می
ـ  درسـت  اطارتبـ  یـک  مـی شـود   ین اطالعـات از سیسـتم واقعـی کــه    ب

بـه  . شـود برقـرار  خواهیم آن را تحلیل کنیم و نتـایج حاصـله از آن،    می
 .خود در ارتباط اسـت  BGبا سطح متناظر  SPهمین دلیل هر سطح از 

در این معماري یادگیري و بازنمایی دانش به شکل سلسله مراتبی اتفاق 
سـطوح   در. شـود  له مراتبی مـی افتد و باعث ساخت یک کنترل سلس می

تـوان محاسـباتی بیشـتر صـرف وظـایف       )رزولوشن پایین(ي تجرید باال
ریـزي بـراي آینـده     برنامـه ، و فهـم حـال   ،تحلیل گذشتهشناختی نظیر 

 بیشـتر  توان محاسـباتی  )رزولوشن باال(در سطوح پایین تجرید  .شود می
  .شود نترل حرکتی و مراحل اولیه درك میصرف ک

 ترین سطح تجریـد  پایین ،نامیم می» نقاط«سطح ه آن را ک 1سطح 
باالترین رزولوشـن را دارد و بـه    این سطح .در معماري پیشنهادي است

هـا و   پـردازش سـیگنال   ،در ایـن سـطح   .پردازد عملیات بسیار جزئی می
هـا   و ایجاد دستورات سطح پایین حرکتی به محركشناسایی نقاط مهم 
  .گیرد مورد تاکید قرار می

بندي  در این سطح نقاط دسته. نامیم می »صفات«را سطح  2سطح 
رفتارها نیز در قالـب گروهـی از   . شوند هاي آنها تعیین می شده و ویژگی

  .شود هاي محرکی ایجاد می فرمان
در ایـن سـطح جهـان در قالـب     . نـام دارد » اشـیاء «سطح  3سطح 

دسـتوراتی   رفتارهاي تولیدي نیز مربوط بـه . شود تعدادي شیء دیده می
مـثالً شناسـایی چـراغ راهنمـا و حرکـت      . پـردازد  است که به اشیاء مـی 

  .دوربین براي تمرکز بر روي آن جهت شناسایی وضعیت چراغ
اي  در این سطح مجموعـه . نامیم می» گروه اشیاء«را سطح  4سطح 

از اشیاء در کنار هم شناسایی شده و رفتارها نیز براي گروهـی از اشـیاء   
مثالً قرار گرفتن دو ماشین در کنـار هـم کـه یـک مـانع       .دشو ایجاد می

  .دهد مرکب را شکل می

(SP0)حسگرها  جهانجهانجهانجهان
پردازش سيگنال ها  

(SP1)نقاط 
پردازش نقاط

(SP2)صفات 
پردازش صفات و ويژگي ها  

(SP3)اشياء 
پردازش اشياء 

(SP4)سطوح  
پردازش گروه اشياء  

(SP5)وضعيت 
پردازش وضعيت و معنا

(BG0)محرك ها  
اقدامات 

(BG1)نقاط 
رفتار نقاطي

(BG2)صفات 
رفتار صفاتي

(BG3)اشياء 
رفتار اشيائي 

(BG4)سطوح  
رفتار گروهي اشياء  

(BG5)وضعيت 
رفتار وضعيت و معنا

(WM1)نقاط 
مدل سازي نقاط

(WM2)صفات 
مدل سازي صفات و ويژگي ها 

(WM3)اشياء 
مدل سازي اشياء  

(WM4)سطوح  
مدل سازي گروه اشياء   

(WM5)وضعيت 
مدل سازي وضعيت و معنا

1

2

3

4

5

 معماري شناختی مولتی رزولوشن پیشنهادي براي هدایت خودمختار خودروي بدون سرنشین - 3شکل 
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است که سـطح  ) کمترین رزولوشن(باالترین سطح تجرید  5سطح 
در این سطح معناي گـروه اشـیاء شناسـایی    . شود نامیده می» وضعیت«

مثالً وجود یک مانع به معناي  .شود شده و اقدامات معنایی نیز انجام می
  .بودن یک مسیر استمسدود 

در هر سطح از رزولوشن الزم است چگالی محلی که جزییـات هـر   
پیدا کردن چگالی محلـی   يما برا. کند تعیین شود سطح را مشخص می

بخشـی از   .میکنـ یاستفاده مـ  ]8[ پنجره لغزان الگوریتماز  رزولوشندر 
بر  انالگوریتم پنجره لغز نیز قابل استفاده است GFSاین الگوریتم براي 

 :شودیر انجام میز يهاه گامیپا
مورد انتظار روي یـک زیـر    ةیک پنجره مستطیلی متناسب با انداز .1

  . میگذاریم 16حالت - مجموعه اي از فضا
پیمـایش   را حالـت  -با یـک فراینـد لغزاننـدگی همـه فضـا     پنجره  .2

  . کند می
اخل پنجره در طی فرایند لغزانندگی، میانگین چگالی محلی در د .3

  :شودت زیر محاسبه میبه صور

                  
sizewindow

D
_

in window objects ofnumber 
= 

گـردآوري   توپـوگرافی چگـالی   ۀبه صورت یـک نقشـ   3گام  نتایج  .4
  .شود می

  یچگال یه نقشه توپوگرافیاء بر پایاش يبندگروه .5
توان از تابع تمرکز توجه کـه بخشـی از    بندي اشیاء می پس از گروه

. اب یک شیء یا بخشی از آن استفاده کردتابع فیلترینگ است براي انتخ
 بـه  حالت است – انتخاب یک زیر مجموعه از فضاتمرکز توجه به معنی 

 .عملیات مورد نیاز را به آن اعمـال کـرد   سریع و سادهاي که بتوان  گونه
توان پنجـره را بـه    براي به دست آوردن یک تصویر کامل از کل فضا می

به این شکل ارتباط  .لغزاندهمۀ فضا شکل یکنواخت و به تدریج بر روي 
توان بـراي بـه    از ارتباطات می. آید کامل بین اشیاء مختلف به دست می

همچنین، . هاي اشیاء نیز استفاده کرد دست آوردن نتایج مقایسه ویژگی
توصیف کامل ارتباطات باید شامل اطالعات مربوط به اقدامات شـیء یـا   

  .شداقدامات قابل انجام بر روي شیء با
همۀ حسگرهاي نصب شـده   GFSبراي پشتیبانی کامل از عملیات 

قابلیـت تغییـر   ) 1: (بر روي ماشین باید داراي دو قابلیت اصـلی باشـند  
میدان دید براي تمرکز بر روي یک بخش خاص و تغییر رزولوشن با دور 

قابلیت حرکت تمرکز توجـه بـراي   ) 2(در فضا و  به شیء و نزدیک شدن
عامـل  که در معمـاري   سگرها و کنترلرهاییح .پتجره سازي لغزش شبیه

  :هوشمند وجود دارند عبارتند از
براي تعیـین موقعیـت خـودرو کـه دقـت آن ارتبـاط        GPSحسگر  •

این دقت . مستقیم با فضایی دارد که خودرو باید در آن حرکت کند
 .باشدمتر  ± 5تا  ± 20تواند بین  می

زري و یـا یـک دوربـین    دوربین تصویري با قابلیت اسکن لیحسگر  •
فـریم در   10تصویري معمولی به همراه یک لیزر اسکنر با توانـایی  

 .متر 20ثانیه و عمق دید 
 سامانه رادار براي شناسایی موانع در فاصله دورحسگر  •
 حسگر صوتی براي شناسایی صداها •
  فرمان و ناوبري رکنترل •

  ACT-Rمبتنی بر  سازي معماري پیاده -4-3
 معماري شناختی از سازي معماري پیادهتیم براي همان طور که قبالً گف

ACT-R الزم به ذکر است کـه معمـاري پیشـنهادي     .کنیم استفاده می
هـا همچـون    تواند توسط سـایر معمـاري   است و می ACT-Rمستقل از 

SOAR  وRCS ــاده ــود  پی ــازي ش ــاب   .س ــل انتخ ــراي  ACT-Rدلی ب
هاي  در موقعیت ACT-Rتوان استفاده از  سازي این معماري را می پیاده

همـان   .مشابه توسط سایر محققان و در دسترس بودن ابزار آن ذکر کرد
گفتیم، در فـاز اول ایـن تحقیـق فـرض کـردیم       1-4طور که در بخش 

حسگرها و کنترلرهاي موجود بر روي ایـن خـودرو اطالعـات الزم را در    
دهنـد و دسـتورات الزم را بـراي حرکـت      اختیار عامل شناختی قرار می

سـازي حلقـه    در واقع ما تنها بـه پیـاده  . کنند وتورها دریافت و اجرا میم
  .پنجم از معماري پیشنهادي پرداختیم

اي  براي تعریف دانش مورد نیاز باید حافظه خبري و حافظـه رویـه  
حافظـه خبــري در قالـب تعــدادي   . را مشــخص کنـیم  شـناختی  عامـل 
کمـک دسـتور   شـود کـه در ابتـدا بایـد نـوع آن بـه        تعریف می» قطعه«

chunk-type مثالٌ براي تعریف نقشه مسـیرها یـک نـوع     .مشخص شود
  .را ببینید )1(دستور  .تعریف شده است roadقطعه به نام 

)1(  (chunk-type road head_x head_y tail_x tail_y blocked) 

دهد که یک دانش خبري بـراي تعریـف یـک     نشان می )1( دستور
طه شروع، عرض قفیایی ناطول جغر: ستصفت تشکیل شده ا 5جاده از 

طول جغرافیایی نقطه پایان، عـرض جغرافیـایی    شروع، جغرافیایی نقطه
از  قطعـات بـراي تعریـف    .دهنده مسدود بودن مسـیر  و نشان نقطه پایان

  .کنیم استفاده می add-dmدستور 

)2(  
(add-dm 
   (a ISA road head_x 10 head_y 20 tail_x 27 tail_y 15) 
   (b ISA road head_x 27 head_y 15 tail_x 5 tail_y 32) 
) 

یـک مسـیر را از    aقطعـه  . کنـد  دو قطعه را تعریف می) 2(دستور 
) 27،15(مسیري را از  bو قطعه ) 27،15(به موقعیت ) 10،20(موقعیت 

  .دهد نشان می) 5،32(به 
ACT-R      داراي تعدادي بافر است که هر یـک وظیفـه خاصـی بـر

براي نگهداري اطالعاتی اسـت کـه از مـاژول     retrieveبافر . دعهده دارن
نیز براي نگهداري هدف جـاري   goalبافر . اند حافظه خبري بازیابی شده

 ACT-Rبراي دستیابی به اهـدافی کـه در    .گیرد مورد استفاده قرار می
اي نیز در قالب  شوند باید عالوه بر حافظه خبري، حافظه رویه تعریف می
ما براي مسیریابی سه قـانون تولیـد    .نون تولید مشخص شوندتعدادي قا
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تولیـد  . stop-drive، و start-drive ،continue-drive: تعریف کـردیم 
start-drive گوید اگر هدف شروع از موقعیـت   می(x,y)    اسـت و هنـوز

اي را انتخاب کن که از آن نقطه شروع شـده و   مسیري طی نشده، جاده
شابه دو قانون تولید دیگـر خـودرو را در حـین    به طور م. مسدود نیست

  .دهند این قوانین تولید را نشان می) 3(دستورات  .کنند مسیر هدایت می

)3(  

(p start-drive 
   =goal> 
      ISA             drive-from 
      start_x         =x 
      start_y         =y 
      current_x     nil 
 ==> 
   =goal> 
      current_x     =x 
      current_y     =y 
   +retrieval> 
      ISA         road 
      head_x     =x 
      head_y     =y 
      blocked    nil 
   !output!       (Robot starts from =x , =y) 
) 
 
(P continue-drive 
   =goal> 
      ISA         drive-from 
      start_x     =x 
      start_y     =y 
    - end_x      =x 
    - end_y      =y 
   =retrieval> 
      ISA         road 
      head_x     =x 
      head_y     =y 
      tail_x        =x2 
      tail_y        =y2 
 ==> 
   =goal> 
      current_x     =x2 
      current_y     =y2 
   +retrieval> 
      ISA         road 
      head_x     =x2 
      head_y     =y2 
      blocked    nil 
   !output!       (Robot goes to =x , =y) 
) 
 
(P stop-drive 
   =goal> 
      ISA         drive-from 
      start_x     =x 
      start_y     =y 
      end_x      =x 
      end_y      =y 
 ==> 
   -goal> 
   !output!       (Robot stops at =x , =y) 
) 
 

اسـتفاده   drive-fromاي با نوع  براي تعریف هدف خودرو از قطعه
ایـن دسـتور    .تعریف شـده اسـت  ) 4(این قطعه به شکل دستور . کردیم

  .دهد نشان میموقعیت مکانی شروع، پایان و جاري خودرو را 
)4(  (chunk-type drive-from start_x start_y end_x end_y current_x 

current_y) 

بـه  ) 10،20(براي دادن فرمان به خودرو جهت حرکت از موقعیـت  
  .استفاده کرد) 5(توان از دستورات  می) 5،32(موقعیت 

)5(  
(add-dm 
   (d-goal ISA drive-from start_x 10 start_y 20 end_x 5 end_y 32) 
) 
(goal-focus drive-goal) 

این خودرو عالوه بر مسیریابی قـادر اسـت موانـع را     شناختیعامل 
حسـگر دوربـین و لیـزر اسـکنر قـادر اسـت موانـع        . شخیص دهـد تهم 
روي این خودرو را تشخیص داده و اطالعـات آن را در قالـب یـک     پیش

اطالعـات مـا از نـوع     بـراي ایـن نـوع   . قطعه در حافظه خبري قرار دهد
obstacle اطالح مسیر نیز در صورت مواجه شـدن بـا   . کنیم استفاده می

شـود کـه بـه کنترلـر فرمـان       موانع توسط تعدادي قانون تولید انجام می
همچنـین حسـگر دوربـین قـادر بـه      . دهـد  دستور اصالح مسـیر را مـی  

یـن  اطالعـات ا  .هـا هسـت   هاي راهنمایی در سر چهار راه شناسایی چراغ
در حافظـه خبـري ذخیـره     traffic-lightهاي راهنما توسط نـوع   چراغ
در صورتی که چراغ راهنمـاي یـک مسـیر قرمـز باشـد، عامـل        .شود می

از  راهوشمند آن مسیر را به عنوان مسدود شده عالمت زده و عمـالً آن  
ــواع ) 5(دســتورات  .کنــد مــیفراینــد مســیریابی حــذف  و  obstacleان

traffic-light سازي این معماري  جزییات کامل پیاده .کند تعریف می را
  .بیابید] 1[توانید در  را می

)5(  (chunk-type obstacle x y width)  
(chunk-type traffic-light head_x head_y tail_x tail_y color) 

  معماري ارزیابی -5
افـزار کمتـر از طریـق     هـاي ارائـه شـده در حـوزه مهندسـی نـرم       حل راه

به همین دلیل متـداول اسـت کـه    . اي رسمی قابل اثبات هستنده روش
بررسـی   سـازي  و یا شبیه اعتبار آنها از طریق یک یا چند مطالعه موردي

ــراي ارزیــابی  .شــود ــه شــده و پیــادهب ــزار  ســازي آن معمــاري ارائ از اب
اي از شـهر   نقشـه کامـل منطقـه   . استفاده کـردیم  ACT-Rسازي  شبیه
سپس از سیسـتم  . )4شکل ( سیستم داده شد در قالب قطعات به تهران

 نقشه مورد استفاده در ارزیابی -4شکل 
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. خواستیم که از یک موقعیت اولیه به یک موقعیت مقصـد حرکـت کنـد   
 5شـکل  . سازي قابل ردیـابی بـود   تمام عملیات حرکت در محیط شبیه

سـازي نشـان    نتایج شبیه. دهد بخشی از خروجی تولید شده را نشان می
ن مسیرهاي مختلف پیدا را از بی اي هوشمندانهدهد که خودرو مسیر  می

معیـار انتخـاب    .کند از برخورد با موانع جلوگیري کنـد  کرده و سعی می
مسیر هوشمندانه نیز انتخاب مسـیري بـود کـه توسـط انسـان انتخـاب       

همچنین خودرو از مسیرهایی که چراغ راهنمـاي قرمـز دارنـد     .شود می
ل در باید توجه داشـت اگرچـه نقشـه مسـیر از قبـ      .استفاده نکرده است

سازي تعریف شده بود، اما عامل هوشمند خودرو هیچ اطالع  محیط شبیه
اي در رابطه با مسیر درست نداشته و حتی در برخی  از قبل تعریف شده

از مواقع که مسیري یکطرفه بـوده و احتمـال برگشـت و اصـالح مسـیر      
  .، خودرو عمالً از حرکت باز ایستادشتوجود ندا

  گیري نتیجه - 6
معماري شناختی براي هدایت خودمختار  به ارائه یک در این مقاله

معمـاري مـورد نظـر توسـط      .یک خودروي بـدون سرنشـین پـرداختیم   

 معمـاري سـازي   نتایج شبیه. سازي شد پیاده ACT-R معماري شناختی
دهنده حرکت هوشمندانه آن در یک محیط شهري با موانع  مذکور نشان
قصد داریم از عامـل مـذکور    در فاز دوم این طرح تحقیقاتی. ایستا است

 ]20[ ي که قبالً طراحی کردیم و ساخته شـده اسـت  در روبات امدادگر
روبات طراحی شـده  . دهد این روبات را نشان می 6شکل . استفاده کنیم

شود و نیاز به یک راننده دارد کـه از راه   توسط هدایت دستی کنترل می
طراحی شده قصـد   شناختی معماريبه کمک . کند دور آن را کنترل می

را از روش دستی فعلـی بـه یـک روش هـدایت      این روباتداریم کنترل 
  .اء دهیمقارت که به راننده نیاز نداشته باشدخودکار 

  مراجع - 7
یک استادزاده، سید شروین، بختیاري، صدیقه، نقیان فشارکی، مهدي،  ]۱[

 معماري شناختی مولتی رزولوشن براي هدایت خودمختار
گزارش تکنیکی، واحد علوم و تحقیقات  ،خودروي بدون سرنشین

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی  دانشگاه آزاد اسالمی،
  .1387کامپیوتر، تهران، 

 ACT-Rسازي در محیط  خروجی حاصل از شبیه - 5شکل 
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  ها نویس زیر
                                                

1 Self-Configuration 
2 Self-Optimization 
3 Self-Healing 
4 Self-Protection 
5 Self-Maintenance 
6 Self-Management 
7 Elementary Loop of Function 
8 Pattern Matcher 
9 Manual / Motor 
10 Visual 
11 Declarative Memory  
12 Procedural Memory  
13 Facts 
14 Chunk 
15 Production 
16 State-Space 
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