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obowiazuj
˛ acych
˛
w uczelni oraz za czyny uchybiajace
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1. Wst˛ep

Temat samodzielnego poruszania si˛e robotów jest powszechnie obecny na świecie. Spotkać je można
w niektórych zakładach pracy, gdzie roboty używane sa˛ do transportu detali, wykorzystujac
˛ odpowiednio oznaczony tor jazdy. Roboty pracujace
˛ samodzielnie używane sa˛ w wi˛ekszości fabryk i zakładów,
gdzie po wgraniu odpowiedniego programu sterujacego
˛
wykonuja˛ zadane akcje, np. spawanie, prasowanie, transport. W domach coraz cz˛eściej pojawiaja˛ si˛e autonomiczne odkurzacze umożliwiajace
˛ sprzata˛
nie pomieszczenia bez pomocy człowieka lub autonomiczne kosiarki do trawy. Spośród zabawek kupić
można również zdalnie sterowane samochody, czołgi, drony, czy helikoptery.
Praca dyplomowa porusza jednak temat, który jest stosunkowo nowy - detekcja obiektów na obrazie
z kamery w czasie rzeczywistym i utworzenie systemu do eksploracji otoczenia przez robota mobilnego
Arlo wykonujacego
˛
wybrane działania w celu rozpoznania i klasyfikacji obiektów w swoim otoczeniu
przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

1.1. Cel i zakres pracy
Praca ma na celu zbadanie, jak algorytm rozpoznawania obiektów zachowa si˛e w rzeczywistym
środowisku. W tym celu stworzony zostanie autonomiczny robot rozpoznajacy
˛ obiekty w rzeczywistym
otoczeniu użytkowanym na co dzień. Robot b˛edzie eksplorował pomieszczenie, szukał obiektów, które
pozwola˛ mu ocenić, w jakim pomieszczeniu si˛e znajduje.
Zakres pracy obejmuje przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia dla robota, w którym rozmieszczone zostana˛ przedmioty użytku codziennego do rozpoznania i klasyfikacji. Nast˛epnie utworzone
zostana˛ programy do sterowania robotem i rozpoznawania obiektów. Robot powinien poprawnie zidentyfikować szukany obiekt, a nast˛epnie wykonać zadana˛ akcj˛e. Praca ma sprawdzić, jak robot jest w stanie
radzić sobie w zmiennym środowisku przestrzennym z wykonywaniem zadań na obiektach rzeczywistych. Wymaga to od systemu umiej˛etności wykrycia obiektów, poprawnego rozpoznania i klasyfikacji
oraz właściwego sterowania w zależności od sygnałów z otoczenia. Podczas implementacji algorytmu
detekcji obiektów zostana˛ wykorzystane modele wag wytrenowane i opublikowane przez twórc˛e algorytmu.
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2. Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obrazów

2.1. Sztuczna sieć neuronowa
Inteligentne techniki obliczeniowe sa˛ wykorzystywane do rozwiazywania
˛
zadań w wielu otaczajacych
˛
nas dziedzinach. Najpierw te ogólne metody post˛epowania determinuja,˛ w jaki sposób należy
post˛epować z pewnego rodzaju zadaniami, nast˛epnie na ich podstawie tworzy si˛e algorytm służacy
˛ do
rozwiazywania
˛
konkretnego praktycznego zadania, a ten z kolei zaimplementowany w jakimś j˛ezyku
staje si˛e osobnym programem lub cz˛eścia˛ programu.
W odniesieniu do człowieka poj˛ecie inteligencji możemy zdefiniować jako „zdolność do (poprawnego, sprawnego itd.) rozwiazywania
˛
zadań intelektualnych, które zazwyczaj uchodza˛ za trudne” [1].
Rozważać b˛edziemy, wi˛ec zadania wykonywane głównie z wykorzystaniem odpowiednio sprawnego
umysłu. Taki szeroki i mało precyzyjny opis pozwala na przybliżone scharakteryzowanie inteligencji
naturalnej.
Gdy chcemy odnieść si˛e do programów jako inteligentnych, mówimy wówczas o systemach, które
sa˛ w stanie zautomatyzować niektóre czynności wykonywane przez człowieka. System taki powinien
umożliwiać „sprawne rozwiazywanie
˛
zadań, które według powszechnej opinii wymagaja˛ inteligencji,
jeśli sa˛ wykonywane przez człowieka” [1]. Taka jeszcze bardziej ogólna definicja prawdopodobnie najlepiej charakteryzuje to, czym właściwie zajmuje si˛e dziedzina sztucznej inteligencji. Powyższy tekst
sporzadzono
˛
w oparciu o [1].
Kilka przykładowych obszarów, w których wykorzystuje si˛e sztuczna˛ inteligencj˛e [2]:
– Naturalne przetwarzanie j˛ezyka - rozpoznawanie mowy, tłumacz;
– Sieci neuronowe - rozpoznawanie twarzy, obiektów, znaków, pisma r˛ecznego;
– Robotyka - sterowanie robotami przemysłowymi;
– Systemy Logiki Rozmytej - elektronika użytkowa, samochody;
– Systemy eksperckie - medycyna, system śledzenia lotów.
Jedna˛ z metod „nadania systemowi sztucznej inteligencji” jest utworzenie dla niego sztucznej sieci
neuronowej, która składa si˛e ze sztucznych neuronów.
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2.1.1. Neuron
Sztuczna sieć neuronowa jest to zespół połaczonych
˛
ze soba˛ neuronów, która bazuje na biologicznym
modelu sieci neuronowej, gdyż podczas rozpocz˛ecia prac nad sztuczna˛ inteligencja˛ i tworzenia pierwszych sieci neuronowych naukowcy chcieli je jak najbardziej upodobnić do działania ludzkiego mózgu.
Jak pisze prof. Ryszard Tadeusiewicz w [3], hiszpański anatom Ramón y Cajal „wprowadził koncepcj˛e neuronów jako wyspecjalizowanych komórek przetwarzajacych
˛
informacj˛e, odbierajacych
˛
i analizujacych
˛
wrażenia zmysłowe, a także wypracowujacych
˛
i wysyłajacych
˛
sygnały sterujace
˛ do tych wszystkich elementów, które w ciele człowieka znajduja˛ si˛e pod kontrola˛ mózgu (mi˛eśni sterujacych
˛
ruchami
ciała, gruczołów oraz innych narzadów
˛
wewn˛etrznych)”.
Do działania na sztucznych sieciach neuronowych nie potrzeba aż tak zaawansowanych struktur
jak te, które wyst˛epuja˛ w naturze. Wykorzystuje si˛e do tego uproszczony, abstrakcyjny model neuronu,
który pozwala zachować jego pierwotna˛ istot˛e w obliczeniach na sieciach, nawet jeśli pomini˛ete zostało
wiele szczegółów z działania biologicznego neuronu [4]. Dzi˛eki szybkim obliczeniom realizowanym na
współczesnych komputerach można zbudować sieć składajac
˛ a˛ si˛e z wielu takich elementów.
Poniżej przedstawiono matematyczny opis neuronu [5], [6]:
Sztuczne sieci neuronowe składaja˛ si˛e z elementów posiadajacych
˛
wiele wejść i jedno wyjście. Takie
założenie wystarczy do zapewnienia właściwego działania całej sieci neuronowej.

Rys. 2.1. Model neuronu [5].

Stosujac
˛ zapis wektorowy można przyjać:
˛
Wektor wejść:
X =< x1 , x2 , ..., xn >T
Wektor współczynników wagowych:
W =< w1 , w2 , ..., wn >T
Można przyjać
˛ również, że sygnały wejściowe x oraz sygnały wyjściowe y należa˛ do przedziałów
xi ∈ [−1, 1]
y ∈ [−1, 1]
M. Marczewski System eksploracji otoczenia przez robota mobilnego Arlo rozpoznajacego
˛
obiekty

11

2.1. Sztuczna sieć neuronowa

a zależność
y = f (x1 , x2 , ..., xn )
b˛edzie rozważana jako liniowa:
y=

Pn

i=1 wi xi

= WTX

W bardziej złożonych strukturach, czyli neuronach nieliniowych mamy do czynienia z dodatkowa˛ funkcja˛ aktywacji używana˛ do obliczenia wyjścia sieci neuronowej. Wtedy wyjście jest rozważane jako:
P
y = ϕ( ni=1 wi xi )

2.1.2. Funkcje aktywacji sztucznych neuronów
W najprostszym modelu neuronu stosuje si˛e tożsamościowa,˛ czyli liniowa˛ funkcj˛e aktywacji. Cz˛esto
takie założenie wystarczy, ale niestety ze wzgl˛edu na ograniczone możliwości funkcja ta nie nadaje si˛e
do niektórych zadań. Z pomoca˛ przychodza˛ przedstawione poniżej funkcje aktywacji neuronów, które
opisano korzystajac
˛ w głównej mierze z [6].
Podczas zbierania danych przez rozważany wcześniej neuron liniowy uwzgl˛edniajac
˛ wagi sygnałów otrzymujemy sygnał sumarycznego pobudzenia. Funkcja aktywacji pozwala na obliczenie wartości
wyjścia neuronu przetwarzajac
˛ odpowiednio powstały wcześniej sygnał sumarycznego pobudzenia.
Znanych jest wiele funkcji matematycznych stosowanych jako funkcje aktywacyjne. Po szeregu przeprowadzonych testów okazało si˛e jednak, że niektóre z nich lepiej od pozostałych nadaja˛ si˛e do tego celu.
Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, aby próbować wykorzystać w swoich sieciach inne, również te niepowszechne funkcje.
Poniżej przedstawiono najcz˛eściej stosowane funkcje aktywacyjne, które wygenerowano wykorzystujac
˛ internetowy kalkulator graficzny Symbolab:
1. Funkcja sigmoidalna (logistyczna) (Rys. 2.2) - jest to najbardziej zbliżona do biologicznego neuronu funkcja unipolarna wykorzystywana w znacznej wi˛ekszości działajacych
˛
sieci. Powstały z jej
wykorzystaniem neuron sigmoidalny jest wykorzystywany w warstwach ukrytych w tzw MLP
(ang. Multilayer Perceptron).
2. Tangens hiperboliczny (Rys. 2.3) - ta bipolarna funkcja, w odróżnieniu od sigmoidalnej może
przyjać
˛ wartości od -1 do 1. Dzi˛eki temu, że w sztucznych sieciach neuronowych możliwe jest
zastosowanie takiej funkcji, zacz˛eto ja˛ stosować w pewnych środowiskach. Okazało si˛e jednak, że
nie przyniosło to znacznych korzyści, dlatego cz˛eściej wybierany jest neuron sigmoidalny.
3. Funkcja ReLU (Rys. 2.4) - (ang. Rectified Linear Unit) jest jedna˛ z najpopularniejszych funkcji
aktywacyjnych stosowanych szczególnie w sieciach konwolucyjnych. Modele z taka˛ siecia˛ zwykle
sa˛ trenowane i uruchamiane szybciej niż inne.
M. Marczewski System eksploracji otoczenia przez robota mobilnego Arlo rozpoznajacego
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4. Funkcja Gaussa - jako funkcja aktywacji znalazła zastosowanie w radialnej agregacji danych wejściowych. Stosowana jest w sieciach uogólnionej regresji.

Rys. 2.2. Funkcja sigmoidalna S(x) =

Rys. 2.3. Tangens hiperboliczny S(x) =

1
1+e− x

ex −e− x
ex +e−x

Rys. 2.4. Funkcja ReLu S(x) = max(0, x)
Źródło: https:// www.jefkine.com/ general/ 2016/ 08/ 24/ formulating-the-relu/

2.1.3. Uczenie sieci neuronowej
Uczenie sieci neuronowej to proces, który najcz˛eściej sprowadza si˛e do dobierania optymalnych wag
z wykorzystaniem zbioru uczacego.
˛
W praktyce polega to na prezentowaniu prawidłowo rozwiazanych
˛
zadań ze zbioru uczacego.
˛
W tym czasie sieć próbuje dopasować si˛e do tego, aby poprawnie rozwiazy˛
wać podane zadanie. Takie dopasowanie polega na porównaniu odpowiedzi wzorcowych z tymi, które
udzieliła sieć neuronowa. Dzi˛eki wprowadzaniu korekcji bł˛edu z każda˛ iteracja˛ staje si˛e bardziej prawdopodobne udzielenie poprawnej odpowiedzi przez sieć. Prowadzi to do generalizacji, czyli umiej˛etności
rozwiazywania
˛
zadań podobnych do tych, na których sieć została wytrenowana.
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Podczas uczenia ważne jest, żeby przerwać ten proces w odpowiednim momencie, aby uniknać
˛ przeuczenia. Jest to zagrożenie dla sieci, ponieważ sieć neuronowa nie może zatracić umiej˛etność generalizacji i nadmiernie dopasowywać si˛e do cech nieistotnych.
Aby zapobiec przeuczeniu stosuje si˛e zwykle walidacj˛e krzyżowa.˛ Dokonuje si˛e losowego podziału
zbioru uczacego
˛
na podzbiory, z których jeden zostaje przyporzadkowany
˛
do zbioru walidacyjnego.
Nast˛epnie podczas uczenia okresowo obserwuje si˛e zmiany sumy kwadratów bł˛edów SSE. Zaobserwować można, że zgodnie z założeniem algorytmu bład
˛ dla zbioru uczacego
˛
i zbioru walidacyjnego
systematycznie maleje. Podczas kolejnych iteracji zaobserwować można zjawisko wzrostu bł˛edu SSE
dla zbioru walidacyjnego. Jest to sygnał do zaprzestania trenowania sieci. Odzyskuje si˛e wówczas wagi
uzyskane w kroku zanim nastapił
˛ wzrost bł˛edu dla zbioru walidacyjnego i przyjmuje jako najlepsze.
Powyższy opis sporzadzono
˛
w oparciu o [6].
Uczenie możemy podzielić na:
– Nadzorowane (z nauczycielem),
– Nienadzorowane (bez nauczyciela).
Uczenie nadzorowane (Rys. 2.5) polega na dostarczaniu dla każdego wejścia pożadanej
˛
przez nauczyciela odpowiedzi i wykorzystaniu obliczonego bł˛edu do poprawy wag sieci, aby jej wyjście zbliżało
si˛e do pożadanej
˛
wartości [7].

Rys. 2.5. Uczenie z nauczycielem [7].

Uczenie nienadzorowane (Rys. 2.6) polega na samym tylko podawaniu sygnałów wejściowych bez
dostarczania oczekiwanych rezultatów. Dobrze zaprojektowana sieć wykorzystuje otrzymywane sygnały
i na tej podstawie potrafi zbudować działajacy
˛ algorytm. Najcz˛eściej jest to rozpoznawanie typowych
wzorów sygnałów w wykrytych powtarzajacych
˛
si˛e klasach obiektów wejściowych [7], [8].
Najcz˛eściej stosowane metody uczenia sieci neuronowych [8]:
1. Reguła DELTA - jedna z najcz˛eściej stosowanych metod podczas uczenia nadzorowanego. Polega
na tym, że wraz z każdym wektorem wejściowym X podaje si˛e również sygnał Z, czyli pożadan
˛ a˛
odpowiedź neuronu na sygnał X. Uzyskuje si˛e w ten sposób pewna˛ odpowiedź oraz określa si˛e
M. Marczewski System eksploracji otoczenia przez robota mobilnego Arlo rozpoznajacego
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Rys. 2.6. Uczenie bez nauczyciela [7].

bład,
˛ czyli różnic˛e pomi˛edzy sygnałem pożadanym,
˛
a otrzymana˛ odpowiedzia.˛ To pozwala na
korekt˛e wag wektora W, aby w efekcie bład
˛ malał do zera.
2. Algorytm wstecznej propagacji bł˛edów - ta stosowana w uczeniu nadzorowanym metoda z powodzeniem może być użyta do obliczania bł˛edów w tzw. warstwach ukrytych wielowarstwowych
)

sieci neuronowych. Wykorzystuje ona znany bład
˛ δ (i m w i-tym kroku procesu uczenia neuronu
m i podaje go wstecz do neuronów, których sygnały były wejściami dla tego neuronu. Nast˛epnie nast˛epuje minimalizacja funkcji celu (najcz˛eściej minimalizacja bł˛edu średniokwadratowego
metoda˛ najwi˛ekszego spadku gradientu).
3. Reguła Hebba - w uczeniu bez nauczyciela polega na zmianie jednej wagi w kolejnych krokach
procesu uczenia.
4. Uczenie konkurencyjne (WTA - Winner Takes ALL) - metoda samouczenia (nienadzorowanego)
polegajaca
˛ na współzawodniczeniu ze soba˛ neuronów. Każdy z nich chce si˛e stać aktywny, ponieważ w odróżnieniu od reguły Hebba tutaj tylko jeden może być pobudzony. W wyniku dostarczania do grupy walczacych
˛
ze soba˛ neuronów tych samych sygnałów wejściowych otrzymywane
sygnały wyjściowe sa˛ od siebie różne. Dzieje si˛e tak, ponieważ aktualne wagi sygnałów różnia˛
si˛e mi˛edzy soba.˛ Zwyci˛ezca˛ zostaje neuron o najwyższej wartości sygnału wyjściowego i tylko on
przyjmuje na wyjściu stan 1.

2.2. Metody rozpoznawania obiektów na obrazie
Do rozpoznawania i klasyfikacji obiektów na obrazie najcz˛eściej wykorzystywane sa˛ gł˛ebokie sieci
neuronowe DNN (ang. Deep Neural Network), czyli sieci posiadajace
˛ kilka lub wiele warstw ukrytych
(Rys. 2.7). Do sporzadzenia
˛
poniższego opisu sieci korzystano z [9] i [10].
W pierwszej kolejności należy obiekt sklasyfikować i do tego celu używa si˛e w szczególności sieci
konwolucyjnych CNN (ang. Convolutional Neural Network) (Rys. 2.8). Za pomoca˛ wybranego algorytmu detekcji obiektów wykrywa si˛e miejsce, w którym ten obiekt znajduje si˛e na obrazie i umieszcza
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Rys. 2.7. Wielowarstwowa sieć neuronowa.
Źródło: http:// www.deltami.edu.pl/ temat/ informatyka/ sztuczna_inteligencja/ 2017/ 12/ 28/ deep_nn_thumb_610px.png

Rys. 2.8. Przykładowa sieć konwolucyjna.
Źródło: https:// miro.medium.com/ max/ 772/ 1*kkyW7BR5FZJq4_oBTx3OPQ.png
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wokół niego ramk˛e, cz˛esto podajac
˛ również nazw˛e klasy i współczynnik od 0 do 1 mówiacy
˛ o tym, jak
bardzo sieć jest pewna wskazanego wyniku.
Klasyczna sieć neuronowa okazała si˛e nieefektywna w dziedzinie wizji komputerowej, gdyż obraz
podawany na wejście może posiadać tysiace
˛ pikseli oraz do 3 kanałów kolorów, a to wymagałoby ogromnej liczby połaczeń
˛
i parametrów sieci. CNN wykorzystuje fakt, że zdj˛ecie składa si˛e z mniejszych detali
lub cech i tworzy mechanizm do analizy każdej cechy z osobna, co później wpływa na ostateczna,˛ całościowa˛ decyzj˛e. Sieć konwolucyjna zazwyczaj poprzez różniczkowalna˛ funkcj˛e przekształca pewien
zbiór danych w nast˛epny. Oto najcz˛eściej używane warstwy sieci :
1. Warstwa konwolucyjna (ang. Convolutional layer) - zestaw adaptowanych filtrów przepuszczany
przez obraz, skanujacy
˛ kilka pikseli na raz, a w efekcie tworzacy
˛ map˛e cech. Czasami udaje si˛e
stwierdzić, że dany neuron jest odpowiedzialny za jakaś
˛ konkretna˛ cech˛e. Na podstawie takiej
mapy przewiduje si˛e klas˛e obiektu.
2. Warstwa łaczenia
˛
(ang. Pooling layer) - redukuje liczb˛e informacji w cechach uzyskanych w warstwie konwolucyjnej jednocześnie zachowujac
˛ te najważniejsze. Przeważnie w sieci konwolucyjnej istnieje kilka takich cykli konwolucji i łaczenia.
˛
3. Warstwa połaczeń
˛
każdy-z-każdym (ang. Fully Convolutional Neural Network FCNN) - oblicza
końcowe prawdopodobieństwo dla każdej etykiety.

Rys. 2.9. Porównanie zadań przetwarzania obrazów.
Źródło: https:// www.kdnuggets.com/ 2018/ 09/ object-detection-image-classification-yolo.html

Na rysunku 2.9 przedstawiono zadania spotykane podczas przetwarzania obrazów, natomiast poniżej
krótko je opisano [11].
Klasyfikacja obrazu (image classification) pozwala przypisać go do jednej z wielu kategorii (np.
pies, kot, samochód, człowiek,...), wi˛ec pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie „Co jest na obrazie?”
Na jednym obrazie znajduje si˛e tylko jedna klasa obiektu. Kolejnym krokiem jest zlokalizowanie tego
obiektu na obrazie, zatem wynik lokalizacji obiektu (object localization) pozwala odpowiedzieć na pytanie „Co jest na obrazie i gdzie to jest?” Jest to ciekawe zagadnienie, ale w pełni satysfakcjonować b˛edzie
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nas dopiero rozwiazanie
˛
pozwalajace
˛ wykryć kilka obiektów na jednym obrazie. Dzieje si˛e tak przykładowo w autonomicznych samochodach, gdzie wymagane jest przetwarzanie obrazu na bieżaco
˛ z kamery
i znajdowanie m.in. ludzi, innych pojazdów, znaków drogowych, czy świateł. Jest to świetny przykład
wykrywania obiektów (object detection), gdzie interesuja˛ nas wszystkie obiekty z obrazu. Chcemy dodatkowo znać ich położenie, dlatego umiesza si˛e wokół nich ramki (z ang. bounding boxes). Jest jeszcze
jedna możliwość - segmentacja instancji, inaczej - klas (z ang. instance segmentation), w której oznacza
si˛e dokładnie zajmowany obszar zdj˛ecia przez dana˛ klas˛e.
W kolejnych podrozdziałach omówione zostały najcz˛eściej stosowane techniki do wykrywania
obiektów na obrazie.

2.2.1. Algorytm R-CNN
R-CNN (z ang. Regions with CNN features) [12], [13] wykorzystuje dwa główne podejścia do wykrywania obiektów:
– zastosowanie sieci konwolucyjnych o wysokiej pojemności do specjalnie wyodr˛ebnionych około
2000 regionów w celu lokalizacji i segmentacji obiektów,
– wykorzystanie nadzorowanego uczenia wst˛epnego do zadań pomocniczych.

Rys. 2.10. Algorytm R-CNN.
Źródło: https:// miro.medium.com/ max/ 1235/ 1*REPHY47zAyzgbNKC6zlvBQ.png

Algorytm wyodr˛ebnia 2000 regionów i wylicza cechy dla każdego regionu używajac
˛ dużej sieci
CNN. Nast˛epnie klasyfikuje każdy region używajac
˛ metody wektorów nośnych SVM. Te 2000 regionów
zostaje wyodr˛ebnionych na podstawie algorytmu wyszukiwania selekcyjnego:
1. Wygenerowanie poczatkowego
˛
podziału na wiele regionów.
2. Połaczenie
˛
podobnych regionów w wi˛eksze za pomoca˛ algorytmu zachłannego.
3. Użycie wygenerowanych regionów do podj˛ecia ostatecznej decyzji co do podziału na regiony (z
ang. region proposals).
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Niestety metoda R-CNN posiada pewne wady, oto niektóre z nich:
– Takie rozwiazanie
˛
nadal potrzebuje ogromna˛ ilość czasu do wytrenowania sieci, gdyż wymagane
b˛edzie klasyfikowanie 2000 regionów na każdy obraz.
– Nie nadaje si˛e do zastosowań w czasie rzeczywistym, ponieważ na zbiorach testowych algorytm
potrzebował około 47 sekund na jedna˛ klatk˛e obrazu.
– Algorytm wyszukiwania selekcyjnego jest algorytmem, w którym nie zachodzi żadne uczenie. To
może prowadzić do typowania złych regionów.
R-CNN uzyskał średnia˛ precyzj˛e na poziomie 53.7% na zbiorze PASCAL VOC 2010.

2.2.2. Algorytm Fast R-CNN
Ten sam autor wprowadził poprawki do poprzedniego algorytmu i w ten sposób udało mu si˛e rozwiazać
˛ niektóre jego problemy. Uzyskał wi˛ec szybsza˛ i dokładniejsza˛ detekcj˛e obiektów.
Podejście jest podobne do R-CNN [13], ale zamiast dostarczać na wejście sieci konwolucyjnej propozycji regionów (region proposals), podaje si˛e na nie obraz wejściowy, w celu utworzenia konwolucyjnej
mapy cech. Z pomoca˛ takiej mapy łatwiej zidentyfikować i wybrać propozycje regionów. Nast˛epnie za
pomoca˛ warstwy łaczenia
˛
regionów zainteresowań RoI (z ang. Region of Interest) przekształca si˛e je do
stałego rozmiaru i podaje na w pełni połaczon
˛
a˛ warstw˛e. Z wektora cech regionów zainteresowań za pomoca˛ metody softmax przewiduje si˛e klas˛e obiektu, a także wartości przesuni˛ecia służace
˛ do utworzenia
wokół niego ramki.

Rys. 2.11. Algorytm Fast R-CNN.
Źródło: https:// towardsdatascience.com/ r-cnn-fast-r-cnn-faster-r-cnn-yolo-object-detection-algorithms-36d53571365e

Poprawa szybkości w stosunku do poprzedniego algorytmu wynika z tego, że nie trzeba teraz podawać na wejście sieci konwolucyjnej 2000 regionów za każdym razem. Zamiast tego operacje na CNN sa˛
wykonywane tylko raz na klatk˛e podczas tworzenia mapy cech.
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2.2.3. Algorytm Faster R-CNN
Powyższe metody używały algorytmu wyszukiwania selekcyjnego do wyodr˛ebniania regionów, ale
z uwagi na to, że spowalnia on cały proces, w metodzie Faster R-CNN [13] zrezygnowano z niego
i pozwolono sieci nauczyć si˛e regionów.
Podobnie jak w Fast R-CNN obraz podaje si˛e na wejście sieci konwolucyjnej i tworzy map˛e cech.
Zamiast używać wyszukiwania selekcyjnego do znajdywania regionów utworzono osobna˛ sieć neuronowa˛ do ich przewidywania. Znalezione obszary sa˛ przekształcane w warstwie łaczenia
˛
RoI i używane
do klasyfikacji oraz znalezienia niezb˛ednych wartości do utworzenia ramki.

Rys. 2.12. Algorytm Faster R-CNN.
Źródło: https:// towardsdatascience.com/ r-cnn-fast-r-cnn-faster-r-cnn-yolo-object-detection-algorithms-36d53571365e
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2.2.4. Algorytm YOLO
YOLO - You Only Look Once [13], to algorytm o zupełnie innym podejściu niż poprzednie metody.
Zamiast używać prawdopodobnyh regionów do szukania obiektów sieć konwolucyjna przewiduje położenie ramek (z ang. bounding boxes) i prawdopodobieństwo dla tych prostokatów.
˛
Obecnie stosuje si˛e
jego 3 wersj˛e YOLOv3.

Rys. 2.13. Algorytm YOLO.
Źródło: https:// towardsdatascience.com/ r-cnn-fast-r-cnn-faster-r-cnn-yolo-object-detection-algorithms-36d53571365e

YOLO dzieli obraz wejściowy na siatk˛e SxS. W obr˛ebie każdej kratki tworzy m ramek. Dla każdej uzyskanej ramki sieć oblicza prawdopodobna˛ klas˛e i współrz˛edne ramki. Te ramki, które uzyskały
pewność wi˛eksza˛ niż ustalony próg, sa˛ wyświetlane na obrazie wejściowym, np. w postaci prostokatów
˛
otaczajacych
˛
obiekt.

2.2.5. Algorytm SSD
Algorytm SSD (z ang. Single Shot MultiBox Detector) [12] pozwala wykryć obiekty używajac
˛ tylko
jednej gł˛ebokiej sieci neuronowej. Generuje ona wskaźnik oceny obecności dla każdej kategorii obiektów używajac
˛ małych filtrów konwolucyjnyh zastosowanych do map cech. Używa si˛e tu sieci neuronowej
VGG-16, a architektura SSD została przedstawiona na rysunku 2.14.
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Rys. 2.14. Algorytm SSD.
Źródło: https:// cdn-images-1.medium.com/ fit/ t/ 1600/ 480/ 1*hdSE1UCV7gA7jzfQ03EnWw.png

Rys. 2.15. Algorytm SSD - różne rozmiary ramek.
Źródło: https:// lyusungwon.github.io/ assets/ images/ ssd1.png

Metoda ta stosuje różne rozmiary ramki. Na rysunku 2.15 ukazano map˛e w rozmiarze 8x8 znajdujac
˛ a˛
obiekt klasy „kot” oraz map˛e cech 4x4 znajdujac
˛ a˛ wi˛ekszy obiekt klasy „pies”.
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Na Rys.2.16 porównano średnia˛ precyzj˛e i pr˛edkość różnych wersji algorytmów. Jak wskazuje wykres, w zależności od potrzeb można wybrać odpowiedni algorytm. Do celów pracy wybrano algorytm
YOLOv3, gdyż twórcy zależy na jak najwi˛ekszej pr˛edkości przy zachowaniu wysokiego wskaźnika średniej precyzji.

Rys. 2.16. Porównanie algorytmów.
Źródło: https:// www.groundai.com/ project/ assisted-excitation-of-activations-a-learning-technique-to-improve-object-detectors/ 1#bib.bib16
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3.1. Przygotowanie i sprz˛et używany w projekcie
Środowiska programistycze i j˛ezyki programowania, w których został napisany kod:
– Spyder (Python3.7) - To środowisko programistyczne napisane w Pythonie służace
˛ do programowania w Pythonie. Python - jest to j˛ezyk interpretowany wysokiego poziomu. W projekcie
wykorzystano Python 3.7,
– SimpleIDE i j˛ezyk C - SimpleIDE to otwarta platforma służaca
˛ do programowania mikrokontorolera The Propeller Activity Board WX w j˛ezyku C.
Do implementacji algorytmu detekcji obiektów wybrano j˛ezyk Python, ze wzgl˛edu na znajomość
j˛ezyka przez twórc˛e pracy inżynierskiej oraz szeroka˛ baz˛e bibliotek pomagajacych
˛
w implementacji
algorytmu. J˛ezyk Python i implementacja różnych algorytmów rozpoznawania obrazów czy też innych
zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest dość popularna˛ dziedzina˛ na całym świecie wśród
amatorów, jak i profesjonalistów. Stad
˛ w Internecie istnieje szerokie wsparcie podobnych projektów na
forach internetowych i blogach programistów.
Aby umożliwić współprac˛e całego systemu eksploracji otoczenia niezb˛edna jest konfiguracja wyżej
wymienionych środowisk i poniżej przedstawionego sprz˛etu:
1. Komputer, który wykorzystano do pracy to:
– laptop - Lenovo ThinkPad E450 z systemem Windows 10 Pro,
– procesor - Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @2.20GHz 2.19 GHz,
– pami˛eć RAM - 16,0 GB,
– procesor graficzny 0 - Intel(R) HD Graphics 5500,
– procesor graficzny 1 - AMD Radeon R7 M260.
2. Kamera - wykorzystano kamer˛e w telefonie Huawei P20 Pro z androidem 9 Pie.
3. Robot mobilny - Arlo Parallax działajacy
˛ w oparciu o mikrokontroler The Propeller Activity Board
WX.
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3.2. Otoczenie robota wraz z obiektami przygotowanymi do detekcji

Rys. 3.1. Robot Arlo z zamocowana˛ kamera.˛

Do przesyłania obrazu z kamery do komputera wykorzystano aplikacj˛e IP Webcam [14], która umożliwia strumieniowe przesyłanie obrazu do urzadzenia
˛
podłaczonego
˛
do tej samej sieci wifi. Na urzadzeniu
˛
mobilnym utworzono Hotspot i do tej sieci podłaczono
˛
laptop.

3.2. Otoczenie robota wraz z obiektami przygotowanymi do detekcji
Środowisko, w którym b˛edzie poruszał si˛e robot Arlo, którego przedstawiono na Rys.3.1, to pomieszczenie z ustawionymi obiektami do rozpoznania. Niektóre przedmioty zostały cz˛eściowo przysłoni˛ete.
Ma to na celu sprawdzenie, jak algorytm detekcji radzi sobie w utrudnionych warunkach, co cz˛esto ma
miejsce w świecie rzeczywistym.

3.3. Metoda YOLOv3 użyta do rozpoznawania obiektów w pracy inżynierskiej
Do rozpoznawania obiektów wykorzystano algorytm YOLO w wersji 3. Jak opisano wcześniej jest to
rewolucyjny algorytm, który z powodzeniem może być zastosowany do rozpoznawania obiektów z wykorzystaniem słabszej jakości sprz˛etu. Pokrótce został on omówiony wcześniej, jednak ze wzgl˛edu na
wybór tego algorytmu w pracy dyplomowej zostanie on omówiony szerzej.
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Rys. 3.2. Architekura YOLOv3.
Źródło:https:// towardsdatascience.com/ yolo-v3-object-detection-53fb7d3bfe6b

YOLO jest jednym z najszybszych algorytmów używanych do detekcji obiektów. Mimo że nie osiaga
˛
on najwi˛ekszej precyzji w rozpoznawaniu obiektów jest ona na zadowalajacym
˛
poziomie, dlatego świetnie nadaje si˛e do zastosowań w czasie rzeczywistym [15]. Od 2015 roku powstały jego 3 wersje [16]:
1. YOLOv1 - zaprezentowany w roku 2015. Bazował on na ograniczonej sieci Darknet, a do trenowania użyto w nim obrazów ze zbioru ImageNet-1000. Ta wersja posiadała jednak sporo ograniczeń.
Nie radziła sobie z innymi rozmiarami obrazów niż te użyte podczas uczenia.
2. YOLOv2 - wprowadzony w 2016 roku pod nazwa˛ YOLO9000. Zastosowano w nim sieć neuronowa˛ darknet-19, która używała 19 warstwowej sieci z 11 dodatkowymi warstwami służacymi
˛
do
detekcji obiektów. Poprawiono w nim m.in:
– średnia˛ precyzj˛e MAP - zastosowano klasyfikator o wyższej rozdzielczości i zamiast rozmiaru wejściowego 224x224, jak miało to miejsce w algorytmie YOLOv1 zwi˛ekszono rozmiar do 448x448,
– wykrywanie mniejszych obiektów - w tym celu podzielono obraz na mniejsza˛ siatk˛e w rozmiarze 13x13 komórek,
– detekcj˛e obiektów na obrazach w różnych rozmiarach - trenowano sieć na losowych obrazach
o różnych wymiarach.
3. YOLOv3 - jest to aktualizacja poprzedniej wersji tego algorytmu, która używa innego wariantu
sieci Darknet. Architektura zastosowana tym razem zawiera 53 warstwy trenowane na zbiorze
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3.4. Programowanie

Imagenet i kolejne 53 służace
˛ do wykrywania obiektów. Poprzez zwi˛ekszenie ilości warstw do
106 znaczaco
˛ poprawiono precyzj˛e sieci, tym samym zmniejszajac
˛ nieco jej pr˛edkość. Poprawki
obejmowały m.in.:
– popraw˛e przewidywań dla ramek obiektów - użyto logicznej regresji, aby uzyskać wynik
prognozy dla wszystkich obiektów znajdujacych
˛
si˛e w obr˛ebie jednej ramki,
– zwi˛ekszenie precyzji przewidywania klas - metoda softmax używana w poprzedniej wersji
została zastapiona
˛
logiczna˛ regresja˛ dla każdej klasy w celu wielokrotnego etykietowania.
Pozwala to na przypisanie wielu etykiet do jednego obiektu, jeśli jest to możliwe np. Osoba
i Kobieta,
– zwi˛ekszenie możliwości dla różnych skali - wykonanie 3 przewidywań dla każdej lokalizacji
na obrazie wejściowym w celu poprawy jakości na obrazie wyjściowym.
Na rysunku 3.2. przedstawiono architektur˛e algorytmu YOLOv3.
Jedna z najbardziej znaczacych
˛
różnic w stosunku do poprzednich wersji to wykonywanie detekcji
w 3 różnych skalach [15]. YOLO to sieć konwolucyjna i jej wyjście jest generowane poprzez zastosowanie jadra
˛ 1x1 na mapie cech. W YOLO V3 detekcja jest dokonywana na mapie w 3 różnych rozmiarach
w 3 różnych miejscach w sieci.
Kształt jadra
˛
wykrywajacego
˛
to 1x1x(Bx(5+C)). Gdzie B to liczba ramek, które każda komórka
z mapy cech może przewidzieć. „5” to liczba oznaczajaca
˛ 4 parametry obwiedni i jeden wskaźnik pewności, a C to liczba klas. W YOLOv3 trenowanym na zbiorze COCO (z ang. Common Objects in Context)
B = 3, C = 80, wi˛ec rozmiar jadra
˛ wynosi 1x1x255.
Na rysunku 3.3 ukazano siatk˛e cech i zobrazowano, jak działa komórka wykrywajaca
˛ obiekt. Wykrywanie na 3 różnych etapach z różnymi wielkościami obrazu spowodowało popraw˛e rozpoznawania
małych obiektów. W warstwie 82 uzyskujemy map˛e cech w rozmiarze 13x13x255, dzi˛eki której wykryć można duże obiekty, w warstwie 94 rozmiar 26x26x255, a w warstwie 106 otrzymujemy map˛e
52x52x255 służac
˛ a˛ do wykrywania najmniejszych obiektów.
Według twórców algorytmu [17] na karcie GPU szybkość algorytmu wynosi nawet 45 klatek na sekund˛e. Twórcy pomyśleli również o słabszych urzadzeniach
˛
i stworzyli troch˛e okrojony model YOLOv3tiny, który osiagać
˛
ma na procesorze graficznym GPU 220 FPS. Z uwagi na to, że twórca pracy dyplomowej chce zbadać, jak algorytm zachowa si˛e na zwykłym, używanym na co dzień komputerze używać
on b˛edzie procesora zintegrowanej karty graficznej Intel oraz procesora CPU.

3.4. Programowanie
W projekcie dyplomowym potrzebne sa˛ 2 główne programy:
1. Program sterujacy
˛ robotem.
2. Algorytm detekcji obiektów.
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Rys. 3.3. Siatka nałożona na obraz i komórka wykrywajaca
˛ obiekt.
Źródło:https:// towardsdatascience.com/ yolo-v3-object-detection-53fb7d3bfe6b

Jako pierwszy zaimplementowano algorytm YOLO w wersji 3. Skorzystano do tego celu ze wskazówek udost˛epnionych przez twórców algorytmu na oficjalnej stronie [17] oraz serii internetowych poradników do implementacji algorytmu w serwisie internetowym YouTube [18]. Twórcy zamieścili również
plik z wst˛epnie wytrenowanymi wagami obiektów z rozszerzeniem .weights oraz plik konfiguracyjny
.cfg. Oba te pliki sa˛ niezb˛edne do działania algorytmu. Te wagi uzyskano podczas trenowania sieci na
zbiorze danych COCO. Jest to zbiór około 330 tysi˛ecy zdj˛eć, na których nadano etykiety wi˛ekszości
obiektom i dokonano ich segmentacji. Kolejnym krokiem było utworzenie programu sterujacego
˛
robotem. Producent sugerował użycie specjalnie do tego przygotowanej biblioteki. Dzi˛eki zdalnemu przesyłaniu obrazu z kamery telefonu możliwe było w nast˛epnym etapie połaczenie
˛
ze soba˛ dwóch programów,
co w efekcie pozwoliło na utworzenie systemu do eksploracji otoczenia z wykorzystaniem robota mobilnego Arlo.
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Poniżej opisano cała˛ procedur˛e programowania:
1. Strumieniowanie obrazu z kamery przez wifi.
2. Implementacja Algorytmu YOLOv3 w j˛ezyku Python:
(a) Zaimportowanie niezb˛ednych bibliotek.
(b) Podanie parametrów poczatkowych.
˛
(c) Wczytanie pliku z 80 nazwami obiektów, które potrafi rozróżnić algorytm.
(d) Wczytanie pliku konfiguracyjnego i pliku z wagami uzyskanymi podczas trenowania sieci
przez twórców.
(e) Określenie parametrów okna, w którym wyświetlany b˛edzie obraz na komputerze.
(f) Ustawienie parametrów sieci neuronowej i wybór urzadzenia,
˛
na którym dokonywane b˛eda˛
obliczenia - karta graficzna Intel, lub CPU.
(g) Przechwytywanie obrazu z kamery telefonu.
(h) Przeskalowanie obrazu.
(i) Pobranie jednej klatki.
(j) Utworzenie zmiennej blob podawanej na wejście sieci neuronowej.
(k) Uzyskanie danych wyjściowych z sieci neuronowej.
(l) Przetwarzanie i otrzymanie współrz˛ednych ramki, która zawiera obiekt o prawdopodobieństwie wi˛ekszym niż próg zadany.
(m) Wyrysowanie ramek wokół obiektów spełniajacych
˛
przyj˛ete wcześniej kryteria.
3. Utworzenie programu sterujacego
˛
robotem w j˛ezyku C:
(a) Dołaczenie
˛
niezb˛ednych bibliotek.
(b) Utworzenie zmiennych do pomiaru dystansu z czujników ultradźwi˛ekowych.
(c) Wykorzystanie funkcji służacych
˛
do do sterowania i komunikacji robota z komputerem za
pomoca˛ portu szeregowego USB.
(d) Odczyt danych z czujników.
4. Sterowanie robotem i detekcja w j˛ezyku Python:
(a) Modyfikacja pliku z algorytmem YOLOv3 w celu sterowania robotem i detekcja˛ w obr˛ebie
jednego programu w j˛ezyku Python.
(b) Odczyt danych z czujników i zmiana toru jazdy w zależności od miejsca wykrycia obiektów.
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Niektóre podpunkty wymagaja˛ szerszego opisu, dlatego opisano je poniżej.
Tak jak napisano wcześniej - do strumieniowania obrazu, wykorzystano telefon z utworzonym hotspotem wifi, do którego podłaczono
˛
komputer. Po podaniu odpowiedniego adresu IP w kodzie algorytmu
YOLOv3 możliwy był odczyt aktualnego obrazu z kamery. Poczatkowo
˛
używano innej kamery, ale obraz okazał si˛e ciemny i w warunkach oświetlenia domowego przeszkadzało to w wykrywaniu obiektów.
Telefon Huawei P20 Pro posiada bardzo dobry aparat, umożliwiajacy
˛ przesyłanie obrazu o wysokiej
rozdzielczości, dodatkowo jest on niewielkich rozmiarów, co pozwala na łatwy montaż urzadzenia
˛
na
korpusie robota Arlo z wykorzystaniem niewielkiego statywu do telefonu.
Biblioteki użyte w programie w j˛ezyku Python do detekcji obiektów i komunikacji z robotem to
m.in. biblioteka cv zawierajaca
˛ funkcje służace
˛ do przetwarzania obrazów oraz serial umożliwiajaca
˛
odczytywanie i przesyłanie danych przez port szeregowy USB.
Podczas implementacji YOLOv3 szczególnie ważne sa˛ ustawione parametry poczatkowe,
˛
gdyż od
nich również zależy szybkość działania programu, a biorac
˛ pod uwag˛e to, że obliczenia dokonywane sa˛
na zwykłym procesorze pr˛edkość już na samym poczatku
˛
ulega znacznemu obniżeniu w stosunku do
obliczeń wykonywanych na GPU. Wybrane parametry to:
– confThreshold = 0.25 - oznacza on wartość pewności algorytmu, która musi zostać przekroczona
aby dany obiekt został oznaczony ramka˛ na obrazie,
– nmsThreshold = 0.4 - jest to wartość określajaca,
˛ jak wiele ramek otaczajacych
˛
ten sam obiekt
zostanie pokazane. 0.4 to optymalna wartość dla tego parametru,
– inpWidth = 256 oraz inpHeight = 256 - jest to rozdzielczość do jakiej zostaje przeskalowany
obraz z kamery.
Oto nazwy obiektów możliwych do wykrycia przez sieć. Podawane sa˛ do sieci w pliku „COCO”:
person, bicycle, car, motorbike, aeroplane, bus, train, truck, boat, traffic light, fire hydrant, stop sign,
parking meter, bench, bird, cat, dog, horse, sheep, cow, elephant, bear, zebra, giraffe, backpack, umbrella, handbag, tie, suitcase, frisbee, skis, snowboard, sports ball, kite, baseball bat, baseball glove,
skateboard, surfboard, tennis racket, bottle, wine glass, cup, fork, knife, spoon, bowl, banana, apple,
sandwich, orange, broccoli, carrot, hot dog, pizza, donut, cake, chair, sofa, pottedplant, bed, diningtable,
toilet, tvmonitor, laptop, mouse, remote, keyboard, cell phone, microwave, oven, toaster, sink, refrigerator, book, clock, vase, scissors, teddy bear, hair drier, toothbrush.
Pliki konfiguracyjne pozwalaja˛ dostarczyć do sieci wytrenowane wagi. Na potrzeby projektu użyto
wagi z modelu YOLOv3-320 oraz YOLOv3-tiny [17]. Na oficjalnej stronie podano, że pierwszy model uzyskał wynik 45 FPS oraz wartość 51,5 dla wskaźnika średniej precyzji. Model mniejszy, czyli
YOLOv3-tiny, uzyskał na tym samym zbiorze danych 220 klatek na sekund˛e i 33,1 dla średniej precyzji.
Te dane zostały uzyskane dla karty GPU. Na CPU lub zintegrowanej karcie graficznej Intel oczekiwana
pr˛edkość to około kilka klatek na sekund˛e.
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OpenCV pozwala na stosunkowo łatwe operacje na sieci neuronowej. Wybór wykorzystywanej
w programie sieci nast˛epuje po wpisaniu komendy net = cv.dnn.readNetFromDarknet(modelConf, modelWeights) , gdzie podawane sa˛ pliki z wagami i konfiguracja˛ sieci.
Obraz na wejście sieci neuronowej musi zostać podany w specjalnym formacie zwanym blob. Za pomoca˛ odpowiednich funkcji konwertuje si˛e obraz z kamery do wymaganego formatu i podaje na wejście
sieci. Na wyjściu uzyskuje si˛e list˛e ramek (predicted bounding boxes), które prawdopodobnie zawieraja˛
w sobie jakiś obiekt [19].
W kolejnym kroku nast˛epuje przetwarzanie wyjścia, aby usunać
˛ ramki niespełniajace
˛ kryteriów (confThreshold i nmsThreshold) i wyrysowanie tych, które je spełniaja.˛
Do sterowania robotem konieczny jest program wgrany do pami˛eci EEPROM mikrokontrolera The
Propeller Activity Board WX. Wykorzystujac
˛ specjalna˛ funkcj˛e dhb10t erminal(SIDET ERM ) możliwa jest komunikacja z robotem przez port szeregowy USB. Komendy sterujace
˛ podawane b˛eda˛ z poziomu tego samego programu, który służy do rozpoznawania obiektów. Dzi˛eki zainstalowaniu w robocie
dodatkowo czujników ultradźwi˛ekowych PING))) Ultrasonic Sensor możliwy jest pomiar odległości
od robota na 4 strony: przód, tył, lewo, prawo zapobiegajac
˛ zderzeniu robota z przeszkodami. Programy
sterujace
˛ robotem sporzadzono
˛
w oparciu o przykłady dostarczone przez dostawc˛e oprogramowania podczas instalacji środowiska SimpleIDE.
Aby możliwe było sterowanie wymagane jest podawanie komend w określonym formacie. Oto niektóre z nich:
– go 50 50 - określajaca
˛ szybkość koła lewego i prawego w skali od 0 do 255,
– go -50 -50 - umożliwia jazd˛e do tyłu,
– exit - służaca
˛ do wyjścia z trybu sterowania silnikami, aby możliwy był odczyt danych z czujników
ultradźwi˛ekowych.
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4.1. Przeprowadzone eksperymenty
Podczas realizacji projektu postanowiono przeprowadzić kilka różnych doświadczeń:
1. Pomiar liczby klatek na sekund˛e podczas działania algorytmu w różnych konfiguracjach.
2. Pomiar liczby klatek na sekund˛e podczas działania algorytmu w różnych konfiguracjach wraz ze
sterowaniem robotem przez USB.
3. Pomiar czasu potrzebnego na znalezienie zadanych obiektów z wykorzystaniem programu sterujacego
˛
robotem przez port szeregowy USB.
4. Pomiar czasu potrzebnego na znalezienie zadanych obiektów przy wykorzystaniu programu sterujacego
˛
robotem wgranego bezpośrednio do pami˛eci EEPROM mikrokontrolera.
Ad 1. Pierwsze doświadczenie polegało na pomiarze liczby pojawiajacych
˛
si˛e nowych klatek obrazu przez określony czas działania algorytmu YOLOv3. Później po podzieleniu liczby otrzymanych
klatek przez liczb˛e sekund otrzymano wynik w postaci FPS (Frame Per Second). Pomiar miał za zadanie
sprawdzić, która konfiguracja okaże si˛e najskuteczniejsza. Zmianie podlegały nast˛epujace
˛ parametry:
– plik konfiguracyjny oraz plik z wagami - yolov3, yolov3-tiny,
– procesor wykonujacy
˛ obliczenia - CPU, INTEL,
– wielkość obrazu podawanego na wejście sieci konwolucyjnej - 256x256, 320,320, 416x416,
608x608 pikseli.
Ad 2. Drugie doświadczenie polegało na zmianie tych samych parametrów co w doświadczeniu numer 1, z ta˛ różnica,˛ że sterowanie robotem odbywało si˛e za pomoca˛ poleceń wydawanych przez port
szeregowy USB. Sterowanie pojazdem odbywało si˛e w nast˛epujacy
˛ sposób - jeśli prawdopodobieństwo
w ramce obiektu, która˛ otrzymano na wyjściu sieci jest wi˛eksze od zadanego progu to odczytaj współrz˛edne środka tej ramki. Jeśli ramka znajduje si˛e na lewo od środka ekranu (centrum -20 pikseli), to skr˛eć
lekko w lewo, jeśli na prawo (centrum + 20 pikseli), to skr˛eć lekko w prawo. Jeżeli środek ramki znajduje si˛e w centralnym polu ekranu (centrum +-20 pikseli), to jedź prosto. Odczytaj wartości z czujnika
przedniego - jeśli odległość jest mniejsza niż 100 cm, jedź chwil˛e do tyłu z lekkim skr˛etem w lewo.
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Ad 3. W pomieszczeniu ustawiono kilka obiektów. W programie określono, że jeżeli robot zobaczy
nast˛epujace
˛ obiekty: chair - krzesło, cup - filiżank˛e, refrigerator - lodówk˛e, oven - kuchenk˛e, bottle
- butelk˛e, to ustawi odpowiednio ich flagi na 1, a po znalezieniu wszystkich 5 obiektów na ekranie
pojawi si˛e napis informujacy
˛ o tym, że robot rozpoznał otoczenie i znajduje si˛e w kuchni. Robot Arlo
w trakcie tych poszukiwań sterowany był przez port szeregowy, jak w poprzednim zadaniu. Od momentu
rozpocz˛ecia eksploracji otoczenia do pojawienia si˛e na ekranie napisu informujacego
˛
o miejscu pobytu
robota mierzono czas w celu oceny sprawności z jaka˛ porusza si˛e w otoczeniu pełnym różnych obiektów.
Wykorzystano tu wybrane konfiguracje algorytmu rozpoznajacego
˛
obiekty otrzymane w poprzednich
eksperymentach.
Ad 4. Zadanie bardzo podobne do 3, ale zamiast sterowania robota przez port USB, wgrano do jego
pami˛eci program, który co pół sekundy odczytywał dane ze wszystkich czujników ultradźwi˛ekowych.
Jeżeli któraś odległość była mniejsza niż 100 cm, robot odpowiednio obracał si˛e, cofał lub jechał do
przodu. W tym doświadczeniu wykorzystano te same konfiguracje co w zadaniu nr 3.

4.2. Otrzymane pomiary i rozwiazane
˛
problemy
Średnie wyniki otrzymane w poszczególnych doświadczeniach przedstawiono w tabelach poniżej.
W tabeli 4.1 i 4.2 podano ilość klatek na sekund˛e (FPS).
Tabela 4.1. Doświadczenie nr 1.

Wielkość obrazu

YOLOv3 + CPU

YOLOv3 + Intel

YOLOv3-tiny + CPU

YOLOv3-tiny + Intel

256x256

1,4

2,4

8,1

3,7

320x320

1,2

1,6

6

4,6

416x416

0,7

0,9

3,9

3,8

608x608

0,3

0,4

2,6

2,4

Tabela 4.2. Doświadczenie nr 2.

Wielkość obrazu

YOLOv3 + CPU

YOLOv3 + Intel

YOLOv3-tiny + CPU

YOLOv3-tiny + Intel

256x256

0,6

1

1,7

1,8

320x320

0,5

0,6

1,3

1,2

416x416

0,5

0,5

1,3

1,4

608x608

0,2

0,3

1,4

1

W doświadczeniu 1 najszybsza konfiguracja to YOLOv3-tiny w najmniejszej rozdzielczości wykorzystujaca
˛ do obliczeń procesor komputera CPU, a najwolniejsza to YOLOv3 w rozdzielczości 608x608,
przy obliczeniach odbywajacych
˛
si˛e na CPU. Natomiast w kolejnym doświadczeniu można powiedzieć,
M. Marczewski System eksploracji otoczenia przez robota mobilnego Arlo rozpoznajacego
˛
obiekty

4.3. Wnioski i ocena skuteczności sztucznej inteligencji w klasyfikacji i wykrywaniu obiektów

33

Tabela 4.3. Doświadczenie nr 3.

Opis konfiguracji

Czas

YOLOv3 + Intel, 256x256

45s

YOLOv3 + Intel, 608x608

10s

YOLOv3-tiny + CPU, 256x256

1min 38s

YOLOv3-tiny + CPU, 320x320

2min 12s

Tabela 4.4. Doświadczenie nr 4.

Opis konfiguracji

Czas

YOLOv3 + Intel, 256x256

14s

YOLOv3 + Intel, 608x608

10s

YOLOv3-tiny + CPU, 256x256

37s

YOLOv3-tiny + CPU, 320x320

17s

że sytuacja niemalże si˛e powtórzyła - najwolniejszy był algorytm YOLOv3 w podstawowej konfiguracji
przy rozdzielczości 608x608. Najszybszy natomiast okazał si˛e znowu model YOLOv3-tiny, tym razem
jednak wyniki uzyskane przy rozdzielczości 256x256 na CPU oraz karcie Intel były bardzo zbliżone.

4.3. Wnioski i ocena skuteczności sztucznej inteligencji w klasyfikacji
i wykrywaniu obiektów
Podczas tworzenia pracy dyplomowej udało si˛e z powodzeniem zaimplementować badany algorytm
YOLOv3 i połaczyć
˛
go z programem sterujacym
˛
robotem mobilnym Arlo, tworzac
˛ system eksploracji
otoczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Obraz widziany przez kamer˛e przed i po przetworzeniu przez algorytm ukazano na rysunku 4.3, a na rysunku 4.4 realizacj˛e zadania 3 i 4. Rysunki znajduja˛
si˛e na końcu tego rozdziału.
Przed przystapieniem
˛
do przeprowadzania doświadczeń i programowania dokonano przegladu
˛ literatury przedstawionej w bibliografii na końcu dokumentu. Nie było jednak możliwe przewidzenie, w jaki
sposób zachowa si˛e cały system, czyli algorytm YOLOv3 i robot Arlo, dlatego podczas pomiarów napotkano spore trudności. Okazało si˛e, że rozwiazanie
˛
z eksperymentu nr 2 (program wykrywajacy
˛ obiekty
obsługiwał również sterowanie robotem przez port USB), nie nadaje si˛e do zastosowania w czasie rzeczywistym. Opóźnienia powodowane przez ciagłe
˛ właczanie
˛
i wyłaczanie
˛
trybu sterowania silnikami,
aby odczytać sygnały z czujników ultradźwi˛ekowych były zbyt duże.
Szybkość działania programu na poziomie 1 klatki na sekund˛e to stanowczo za mało, aby można
było go wykorzystać w takim pomieszczeniu, jak to w pracy inżynierskiej. Podczas skr˛etu utracie ulegała znaczna cz˛eść informacji dajac
˛ rezultaty w postaci kr˛ecenia si˛e w kółko lub pomijaniu szukanych
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Rys. 4.1. Doświadczenie 1.

Rys. 4.2. Doświadczenie 2.

obiektów. Cz˛esto, kiedy robot obracał si˛e w stron˛e dostrzeżonego obiektu, to opóźnienie było tak duże,
że w czasie, gdy pojawiało si˛e nowe wyjście z sieci neuronowej, robot w rzeczywistości znajdował si˛e
już w zupełnie innym miejscu lub chciał jechać w stron˛e nowego obiektu gubiac
˛ ten poprzedni. Cz˛eściowo pomagało tutaj zmniejszenie pr˛edkości kół podczas jazdy, a w szczególności skr˛etu. Rozwia˛
zaniem okazało si˛e jednak rozproszenie programów składajacych
˛
si˛e na działanie systemu. Sterowanie
silnikami pozostawiono tylko i wyłacznie
˛
dla robota, a rozpoznawanie obrazów dla komputera. Uzyskano wtedy szybkość na poziomie nawet 8 FPS, czyli co najmniej kilkukrotnie wyższa˛ niż poprzednio.
Dało to ogromna˛ popraw˛e rezultatów, jeśli chodzi o średnie czasy znajdowania szukanych obiektów
w pomieszczeniu, uzyskano bowiem 2 niezależne programy sterujace
˛ systemem. Niestety utracono również możliwość bezpośredniego sterowania robotem z poziomu programu rozpoznajacego
˛
obiekty i tym
samym kierowanie si˛e w stron˛e obiektu.
Podczas pomiarów zaobserwowano, że sieć słabiej wytrenowana, czyli model wag YOLOv3-tiny
z wielka˛ trudnościa˛ radzi sobie z rozpoznawaniem filiżanek i znacznie cz˛eściej popełnia bł˛edy klasyfikujac
˛ np. zmywark˛e jako lodówk˛e. Oba modele nie maja˛ jednak problemu z rozpoznawaniem człowieka.
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4.4. Możliwości rozwini˛ecia projektu

35

Model YOLOv3 o wiele lepiej radzi sobie z tym zadaniem, wystarczy bowiem, że w kadrze znajdzie
si˛e chociaż np. fragment dłoni czy innej cz˛eści ciała, by algorytm z powodzeniem przypisał do niego
etykiet˛e „Osoba”.

4.4. Możliwości rozwini˛ecia projektu
Istnieje szereg możliwości rozwoju zaprezentowanej w tym projekcie dyplomowym koncepcji robota
rozpoznajacego
˛
obiekty. Oto najciekawsze z nich:
1. Zdalnie sterowany robot mobilny z przymocowana˛ kamera˛ i chwytakiem na końcu ruchomego
ramienia - system miałby działać na takiej zasadzie, że człowiek sterowałby robotem i widziałby
obraz z kamery. Za pomoca˛ wybranego algorytmu detekcji obiektów (np. omawianego w tej pracy
YOLOv3) wykrywałby nauczone wcześniej przedmioty. Operator zobaczyłby na ekranie ramki
wokół wykrytych obiektów i dojechał robotem w pobliże obiektu. Nast˛epnie system za pomoca˛
nowej sieci neuronowej sterowałby ramieniem w taki sposób, aby bez pomocy operatora chwycić wykryty obiekt, dostosowujac
˛ przy tym moc silników w przegubach i sił˛e chwytaka, aby nie
zgnieść obiektu.
2. Robot sterowany autonomicznie patrolujacy
˛ wyznaczony obszar (np. hal˛e produkcyjna)
˛ - robot
posiadałby wgrany do pami˛eci, wyznaczony wcześniej tor jazdy. Po wykryciu obiektu niepożada˛
nego na strzeżonym obszarze robot powodowałby właczenie
˛
alarmu. Projekt jest o tyle ciekawy,
że robot może posiadać kamer˛e termowizyjna˛ pozwalajac
˛ a˛ wykryć obiekty emitujace
˛ ciepło lub
noktowizor umożliwiajac
˛ tym samym widzenie w ciemnych pomieszczeniach pozostajac
˛ niezauważonym.
3. Robot transportowy - wykorzystujac
˛ algorytm rozpoznawania obiektów YOLOv3 można nauczyć
sieć rozpoznawania nowych obiektów i utworzyć system poda˛żajacy
˛ za człowiekiem lub konkretnym wyuczonym obiektem. Wymagane jednak jest rozwiazanie
˛
problemu z opóźnieniami podczas
właczania
˛
i wyłaczania
˛
komunikacji z silnikami robota Arlo. Można wykorzystać innego robota
lub wymyśleć inny sposób komunikacji z silnikami.
4. System kontroli produkcji - przy wykorzystaniu GPU i algorytmu YOLOv3 odpowiednio wyuczonego można kontrolować jakość produktów przesuwajacych
˛
si˛e na taśmie transportowej. Jeśli
wykryta zostanie wada produktu (p˛ekni˛ecie, uszkodzenie mechaniczne, defekt wizualny itp.), zostanie wysłany sygnał do siłownika, który zepchnie obiekt z taśmy .
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4.4. Możliwości rozwini˛ecia projektu

Rys. 4.3. Obraz widziany przez kamer˛e i obraz po przetworzeniu przez algorytm
YOLOv3.

Rys. 4.4. Znalezienie wszystkich przedmiotów w doświadczeniu 3 i 4 potwierdzone
komunikatem.
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5. Podsumowanie

Pisanie pracy rozpocz˛eto od przeprowadzenia poszukiwań w Internecie. Skupiono si˛e na szybkich
algorytmach detekcji obiektów. Po wytypowaniu kilku kandydatów znaleziono ich porównania i wyłoniono najlepszy według potrzeb w tej pracy algorytm.
W kolejnym kroku sporzadzono
˛
teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia sztucznych sieci neuronowych i przybliżono algorytmy rozpoznajace
˛ obiekty. Wymienione w tym projekcie metody detekcji sa˛
na tyle nowe, że ilość źródeł mówiacych
˛
na ich temat w j˛ezyku polskim jest znikoma. W głównej mierze korzystano, wi˛ec z literatury angloj˛ezycznej. Stad
˛ pojawiał si˛e czasami problem z brakiem ogólnie
przyj˛etych odpowiedników w j˛ezyku polskim dla niektórych parametrów.
Po zaimplementowaniu algorytmu YOLOv3 w j˛ezyku Python zmierzono czas odświeżania obrazu.
Wynik okazał si˛e dużo mniejszy niż ten deklarowany przez twórc˛e przy użyciu karty GPU. Takie były
jednak założenia projektu - zbadać, jak algorytm działa na komputerze średniej klasy. Poczatkowo
˛
problemowa była komunikacja z robotem znaczaco
˛ obniżajac
˛ sprawność całego systemu. Po zrezygnowaniu
ze sterowania przez usb uzyskano ponownie szybkości z doświadczenia nr 1, co pozwoliło na znaczac
˛ a˛
popraw˛e rezultatów podczas szukania obiektów zadanych.
Po przeprowadzeniu szeregu doświadczeń, również tych nie uj˛etych w powyższym zestawieniu,
m.in. polegajacych
˛
na sprawdzeniu, jaki wpływ maja˛ poszczególne konfiguracje na rozpoznawanie
obiektów znajdujacych
˛
w odległości 20 metrów od kamery (samochody stojace
˛ na parkingu), stwierdzić można, że kluczowe znaczenie w rozwiazywaniu
˛
wyżej opisanych zadań ma dobrze wytrenowana
sieć neuronowa i przyj˛ecie dobrych wag neuronów. Jak pisano wcześniej, model wag YOLOv3 jest
o wiele lepszy i bardziej wytrenowany niż model YOLOv3-tiny i czasami wystarczy kilka klatek obrazu
z kamery, by zidentyfikować wszystkie szukane obiekty z pomoca˛ lepiej wytrenowanej sieci, jak miało
to miejsce w doświadczeniu nr 3 w konfiguracji YOLOv3 + Intel, 608x608, gdzie uzyskano wynik 10
sekund podczas szukania zadanych obiektów przy pr˛edkości zaledwie 0,2 klatki na sekund˛e. Taka pr˛edkość działania ma również swoje zastosowanie np. w niektórych systemach mierzacych
˛
nat˛eżenie ruchu
czy monitorujacych
˛
obiekt o dużej stałej czasowej, ale nie trudno sobie wyobrazić, co by si˛e stało, gdyby
zgodzić si˛e na taka˛ liczb˛e klatek, np. w autonomicznych samochodach.
Projekt poruszył bardzo ciekawe zagadnienie sztucznej inteligencji - wykrywanie i rozpoznawanie
obiektów w wybranym otoczeniu. Jest to temat obecny niemal w każdym obszarze, w którym porusza
si˛e człowiek - od wykrywania twarzy w aparatach, przez usprawnianie transportu i przemysłu, aż do
zaawansowanych dziedzin, jak diagnostyka w medycynie, dlatego jest on szczególnie warty zgł˛ebienia.
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Badania w tej pracy dyplomowej zostały wsparte grantem Narodowego Centrum Nauki, Polska
DEC2016/21/B/ST7/02220.
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