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مقدمه
ورودی آسان به رآس

در این بخش مزایای رآس و سرفصل بخش های بعدی را بیان می کنیم.

 -1-1چرا رآس؟
محققین رباتیک در سال های اخیر پی شرفت شگرفی دا شته ا ست .سخت افزار های قابل اعتماد و
ارزان رباتیک  ،از ربات های متحرک بر زمین تا کوادروتور و ربات های انساااان نما ،به صاااورت
گ سترده در د سترس ه ستند .و البته محققین رباتیک الگوریتم های زیادی برای خودمختار نمودن
ربات ها توسعه داده اند.
با این وجود این پیشاارفت سااریع ،در زمینه ی نرم افزار چالش های زیادی در رباتیک وجود دارد.
این کتاب یک پلت فرم نرم افزار به نام ساایسااتم عامل رباتیک (رآس) را معرفی می کند .هدف از
رآس در سایت رسمی اش به صورت زیر عنوان شده است:
رآس یک سیستم عامل رایگان با قابلیت کار بر روی چند سیستم عامل برای ربات است و سرویس
هایی که شما از یک سی ستم عامل انتظار دارید را فراهم می کند .رآس شامل شبیه ساز سخت
افزار -کنترل سااطح پایین -انتقال پیام های بین پردازش ها و توابع -مدیریت پکیج ها می باشااد.
بعالوه رآس شامل ابزار ها و کتابخانه هایی برای کمپایل کردن و نو شتن و اجرا کردن کد در چند
کامپیوتر است.

1

این توصیف دقیق است و کامالْ بیان می کند که رآس جایگزینی برای بقیه سیستم عامل ها نیست
بلکه در کنار آنها کار می کند .پس فایده ی واقعی رآس چیساات؟ یادگرفتن رآس به زمان و انرژی
زیادی نیاز دارد پس باید مطمئن باشیم که ارزش سرمایه گذاری این را دارد .در ادامه فواید توسعه
نرم افزارهای رباتیک که رآس می تواند در این زمینه به ما کمک کند را بیان می کنیم.
توزیع محا سبه  :امروزه ب سیاری از ربات ها برا ساس نرم افزارهایی ه ستند که به و سیله ی چند
کامپیوتر اجرا می شود .برای مثال :
بعضاای از ربات ها چند کامپیوتر را حمل می کنند که هر کدام یکی از محرک ها یا ساانسااورهای
ربات را کنترل می کند.
این ایده ی ب سیار خوبی ا ست که حتی با یک کامپیوتر ،نرم افزار به بخش های کوچک و م ستقلی،

http://wiki.ros.org/ROS/Introduction
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که با همکاری یکدیگر هدف نهایی را تحقق ببخشاااند ،تقسااایم شاااود .این روش "پیچیدگی در
ترکیب" 1خوانده می شود.
وقتی چند ربات برای انجام کاری مشاااترک با هم همکاری می کنند اغلب الزم اسااات که برای
راهبری کارهایشان با هم ارتباط برقرار کنند.
انسااان ها معموالْ دسااتوری را به وساایله کامپیوتر ،لپتاپ یا موبایل به ربات ها می فرسااتند در این
مورد می توان ارتباط انسان را نیز به عنوان یک نرم افزار ربات در نظر گرفت.
مساااله ی مشااترک در همه ی موارد باال ایجاد ارتباط بین نرم افزار های مختلف اساات که ممکن
ا ست در یک کامپیوتر یا چند کامپیوتر اجرا شوند .رآس دو مکانیزم ساده برای این نوع ارتباط ها
فراهم می کند که در بخش های سه و هشت به آن می پردازیم.
استتتفاده دوباره از کدها :توساااعه ساااریع رباتیک به دلیل جمع آوری الگوریتم های خوب برای
وظایف معمول ربات ها مانند جهت یابی ،مسیریابی و نقشه کشی و… است .و در واقع وجود چنین
الگوریتم های زمانی مفید خواهد بود که راهی برای پیاده سااازی آنها با مفهوم جدید -بدون نیاز به
پیاده سازی هر الگوریتم برای هر سیستم جدید  -وجود داشته باشد .رآس برای جلوگیری از چنین
مشقتی می تواند حداقل از دو راه زیر کمک نماید.
☜ پکیج های استاندارد رآس الگوریتم های رباتیک مهم زیادی که پایدار و قابل عیب
یابی و رفع عیب هستند را فراهم می کند.
☜ پیام های رآس در واقع اساااتانداری برای ارتباط بین نرم افزارها هساااتند -یعنی
ارتباط رآس با هر دو طرف سخت افزار و نرم افزارهایی که الگوریتم های پیشرفته
را پیاده سازی کرده اند ،کامال فراهم شده است .برای مثال در سایت رآس لیست
صاادها پکیج وجود دارد 2.این نوع ارتباط های اسااتاندارد شااده نیاز به کدهای
کمکی برای مرتبط کردن قسمت ای مختلف نرم افزار را بسیار کاهش می دهد.
به این ترتیب بعد از یادگرفتن رآس می توان بی شتر روی ایده های جدید تمرکز کرد تا اینکه چرخ
را دوباره بسازیم.
ت ست سریع :یکی از دالیلی که گسااترش نرم افزار رباتیک از گسااترش بقیه قساامت ها چالش
برانگیزتر است ،وقت گیر بودن تست و وپیدا کردن خطاهاست .ربات واقعی ممکن ا ست همیشه در

1 complexity via composition
http://www.ros.org/browse
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د سترس نبا شد ،و وقتی در د سترس ا ست پردازش ها ب سیار کند و خ سته کننده ه ستند .رآس دو
ابزار مؤثر برای این مشکل فراهم می کند.
☜ سیستم های خوب طراحی شده رآس کنترل مستقیم سطح پایین سخت افزار را
از پردازش سااطح باال و بخش تصاامیم گیری جدا می کند .به دلیل این جدایی ما
می توانیم به صورت موقت کنترل های سطح پایین و سخت افزارهای مرتبط با
آن را به وسیله شبیه سازجایگزین کنیم تا الگریتم های سطح باال را تست کنیم.
☜ رآس همچنین امکان ذخیره کردن و بازپخش کردن داده های ساانسااورها و پیام
ها را فراهم میکند .این امکانات یعنی ما می توانیم از زمان بهره ی بی شتری ببریم
چون با ثبت کردن داده های سن سور می توانیم آنها را بارها دوباره اجرا کنیم و با
روش های مختلف آنها را پردازش کنیم .به این ابزار در رآس بگ ( )bagمی گوییم
و در واقع رآس بگ ( )rosbagابزاری اساات برای رکورد کردن و دوباره اجرا کردن
که در بخش  9به آن می پردازیم.
م ساله مهم اینجا ست که تفاوت اطالعات ذخیره شده و سن سور واقعی ناچیز ا ست .چون ربات
واقعی ،شبیه ساز ،و دوباره اجرا کردن بگ فایل ،هر سه یک نوع دیتای ارتباطی ایجاد می کند .و
کدتان الزم نیسات در دو مد مختلف کار کند و حتی الزم نیسات مشاخک کنیم با ربات واقعی در
ارتباط است یا با دیتای ذخیره شده (بگ).
البته رآس تنها پلت فرمی نیست که این قابلیت ها را فراهم می کند .اما آنچه را رآس را متمایز می
کند جامعه گسااترده رباتیکی اساات که از آن اسااتفاده می کند و آن را پشااتیبانی می کند .این
پشتیبانی وسیع منطقا رآس را ادامه دار ،گسترش پذیر و قابل بهبود در آینده نشان می دهد.
رآس چه چیزهایی نیست … در ادامه مواردی که در مورد رآس درست نیست را بیان می کنیم.
☜ رآس یک زبان برنامه نوی سی نی ست .بلکه در این کتاب تو ضیح می دهیم چگونه به زبان
4

 C++1در رآس برنامه نوی سی کنیم .گرچه می توان به زبان های پایتان ،2جاوا 3و لی سپ
و دیگر زبان ها 5هم می توان در این محیط برنامه نویسی کرد.

http://wiki.ros.org/roscpp

1

http://wiki.ros.org/rospy

2
3

http://wiki.ros.org/rosjava

4

http://wiki.ros.org/roslisp

4

http://wiki.ros.org/ClientLibraries
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☜

رآس فقط یک کتابخانه نیست .بلکه سرویس های مرکزی و ابزار دستوری (command-

 )lineو گرافیکی و ساختن ( )buildرا هم فراهم میکند.
☜ رآس یک محیط توسااعه مجتمع(  ) Integrated Development Environmentنیساات.
اگرچه رآس هیچ محیطی را تجویز نمی کند اما می تواند با بی شتر  1IDEمعمول ا ستفاده
شود .البته به نظر شخ صی نوی سنده ا ستقاده از د ستورات  command lineبدون IDE

کامال منطقی است.

 -2-1چه انتظاری از رآس داریم
هدف از این کتاب مروری بر مفاهیم و تکنیک هایی ا ست که برای نو شتن یک کد رآس نیاز دارید.
این هدف محدودیت هایی را برمحتوای این کتاب اعمال می کند.
☜ این کتاب معرفی زبان برنامه نوی سی نی ست .ما در مورد پایه های برنامه نوی سی بحث نمی
کنیم .در این کتاب فرض شااده اساات شااما به اندازه کافی توانایی خواندن و نوشااتن و
فهمیدن کد  C++را دارید
☜ این کتاب یک رفرنس نیساات .اطالعات دقیقی در مورد رآس شااامل راهنمای اسااتفاده از
رآس به صورت آن الین موجود ا ست 2.این کتاب جایگزینی برای منابع دیگر نی ست 3.در
عوض ما قساامت هایی از رآس را انتخاب کرده ایم که به نظر نویساانده شااروع خوبی برای
استفاده از رآس است.
☜ این کتاب ،کتاب معرفی الگوریتم های رباتیک نیسااات .یاد گرفتن رباتیک و به خصاااو
الگوریتم های کنترل ربات های خودمختار می تواند کامال جذاب باشااد .الگوریتم بساایاری
برای حل بخش های مختلف این م سئله (کنترل ربات های خودمختار) بوجود آمده ا ست.
این کتاب هیچ کدام از این الگوریتم ها را درس نمی دهد (البته شاااما باید آنها را به هر
حال یاد بگیرید!!) .تمرکز ما بر آموزش ابزارهای رآس برای سهولت در پیاده سازی و تست
این الگوریتم هاست.
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مقدمه
ورودی آسان به رآس

فصل ها و ارتباط آنها :شکل  1-1ساختار کتاب را نشان می دهد .فصل ها با مستطیل و ارتباط
بین ف صول با بردار ن شان داده شده اند .مطالعه این کتاب با هر ترتیبی که با محدودیت های ذیل
هماهنگی داشته باشد منطقی است.
خواندن کتاب برای دانشجویان و محققان و عالقه مندان که می خواهند سریع با رآس آشنا بشوند
مفید با شد .ما فرض کرده ایم که شما با محیط لینوکس آ شنا ه ستید و با  C++برای نو شتن نرم
افزار و کنترل ربات آشنا هستید و به طور کلی فرض بر این است که شما از اوبونتو  14,04و bash
فایل ها استفاده می کنید.

شکل ( )1-1ارتباط بین فصول
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مقدمه
ورودی آسان به رآس

 -3-1قراردادها
در طول این کتاب ما تالش می کنیم مشاااکالت معمول را پیش بینی کنیم .این نوع اخطارها ،که
واقعا ارزش توجه دارند ،بخصاااو وقتی که کار آن طور که می خواهیم انجام نمی شاااود ،با پس
زمینه ی صورتی و حاشیه مضاعف نشان داده می شود.
این کادر نشان دهنده ی یک منبع مشکل متداول است.
به عالوه ،بعضاای بخش ها شااامل توضاایحاتی اساات که برای برخی خواننده ها ممکن اساات جالب
با شد ،اما برای سایرین درک مفاهیمش الزامی نی ست .این موارد با پ شت زمینه ی آبی و حا شیه
خط چین مشخک شده اند.
کادر آبی و خط چین شامل توضیحاتی است که می توان به سرعت از آنها گذر کرد ،به ویژه در
دور اول مطالعه.

 -4-1برای اطالعات بیشتر
همان طور که در باال ا شاره شد این کتاب سعی ندارد یک مرجع جامع برای رآس با شد .شما برای
انجام کارهای دلخواهتان حتما به اطالعات جزیی تری نیاز دارید .خوش بختانه اطالعات آن الین
زیادی برای رآس وجود دارد.
☜ مهمترین آنها ،گسترش دهندگان رآس مستندات وسیعی را ،که شامل خودآموزهای رآس
نیز می باشااد ،نگهداری می کنند 1.این کتاب شااامل لینک های زیادی به این نوشااته ها
اساات که در پاورقی آورده شااده اند .اگر شااما نسااخه الکترونیکی این کتاب را می خوانید،
شااما باید بتوانید روی لینک ها به صااورت مسااتقیم کلیک کنید تا مسااتقیم روی مرورگر
شما باز شود.
☜ وقتی موردی پیش بینی نشده پیش آمد ،می توانید به فروم ) (forumسوال و جواب سایت
رآس مراجعه کنید.

2
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مقدمه
ورودی آسان به رآس

☜ همچنین شما می توانید عضو لیست ایمیل های رآس بشوید ،که بتوانید اطالعیه های آن
را دنبال کنید.

1

در اینجا دو مورد مهم از جزییاتی که می توانید در منابع کمک آموزشااای آن الین ببینید که می
توانند کمک کننده باشد ،اما به صورت کامل توضیح داده نشده اند ،آورده شده است.
توزیع ها  :ویرایش های رآس ،توزیع های رآس نامیده می شوند ،و با صفاتی که به ترتیب الفبای
انگلی سی ه ستند نام گذاری می شوند ( 2.این ا سم گذاری مانند بقیه پروژه های بزرگ نرم افزاری
مانند ابونتو و اندروید ا ست ).در حال حا ضر ویرایش طوالنی مدت ایندیگو ( )indigoا ست .ن سخه
بعدی  jadeاست که در ماه می  2015منتشر شده است .3نسخه های قبلی شامل
Indigo, hydro, groovy, fuerte, electric, diamondback, C turtle, box Turtle

می باشد .نام این توزیع ها در این کتاب بارها در جاهای مختلف استفاده خواهد شد.
در این کتاب فرض شده است شما از نسخه  indigoاستفاده می کنید
اگر به هر دلیلی شما از ن سخه ی قدیمی تر  hydroا ستفاده می کنید ،تقریبا همه ی
محتوی این کتاب بدون تغییر قابل تعمیم است.
این مورد در مورد ویرایش  groovyهم صاااادس اسااات .به جز یک مورد مهم :در توزیع
های جدیدتر از  groovyو (در نتیجه در این کتاب) دسااتورهای ساارعت برای trutle-
 simبه صورت یک پیام ا ستاندارد و یک نام تاپیک ا ستاندارد برای ا ستفاده دیگر ربات
ها تعریف شده است.
در واقع اگر از نسخه ی  groovyاستفاده می کنید باید تغییرات کوچکی را اعمال کنید:
☜ وقتی پکیج های پیش نیاز را اضااافه می کنید (صاافحه ی  ،)44شااما به پکیج
 turtlesimبه جای  geometry_msgsنیاز دارید.
☜ ه یدر فا یل مرتبط (صاااف حه  turtlesim/Velocity.h )46اسااات به جای
.geometry_msgs/Twist.h
نوع پیام  turtlesim/Velocityدارای دو فیلد اساات که ( linearخطی) و ( angularچرخشاای)
ا ست .این فیلدها مانند فیلدهای  linear.xو  angular.zدر  geometry_msgs/Twistا ست .این
تغییرات باید در ( command lineصفحه  )29و کد ( C++صفحه  )45اعمال شود.
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مقدمه
ورودی آسان به رآس

ساختن سی ستم ها :بعد از توزیع  ،groovyرآس تغییرات گ سترده ای برای کمپایل کردن نرم
افزار انجام داد .قبل از توزیع  groovyسیستم  rosbuildاستفاده می شد .اما االن  catkinجایگزین
 rosbuildشده ا ست .این ب سیار مهم ا ست که شما این تغییر را بدانید چون تعدادی از این منابع
آموز شی برا ساس نوع توزیع د سته بندی شده اند ،برا ساس اینکه  rosbuildیا  catkinا ستفاده می
کنند .این کتاب  catkinرا توضاایح می دهد ،اما ممکن اساات مواردی باشااد که در آنها rosbuild
1
انتخاب بهتری باشد.

 -5-1در ادامه
در فصل بعد ،ما کار کردن با رآس را شروع می کنیم و بعضی از مفاهیم و ابزارها را یاد می گیریم.

http://wiki.ros.org/catkin_or_rosbuild

9

1

برای شروع

10

در حین ن صب کردن رآس ،بع ضی از مفاهیم ابتدایی رآس را معرفی می کنیم و با محیط کار رآس
بیشتر آشنا می شویم.
قبل از وارد شدن به جزئیات نوشتن یک نرم افراز با استفاده از رآس ،بهتر است که رآس را نصب و
راه اندازی کنیم و کمی از ایده های اولیه ای که در رآس ا ستفاده شده ا ست را بفهمیم .این ف صل
پایه ی کار است .بعد از بررسی سریع نصب رآس و تنظیم اکانت کاربری خود برای استفاده از آن،
ما سی ستم کاری رآس را برر سی می کنیم ( به خ صو با مثال شبیه ساز الک پ شت) و چگونه
ارتباط با سیستم را با استفاده از ابزارهای کامند الین یاد می گیریم.

 -1-2نصب رآس
قبل از هرکاری با رآس ،طبیعتا ما باید مطمئن شویم که رآس روی کامپیوترتان ن صب شده ا ست.
اگر شما روی کامپیوتری که رآس ا شامل پکیج  ros-indigo-turtlesimا روی آن نصب شده است
کار می کنید ،می توانید مسااتقیماا از بخش  2-2شااروع کنید .مراحل نصااب در سااایت رآس به
ال سررا ست نو شته شده ا ست 1 2.در اینجا ما خال صه ای از مراحل ضروری را ذکر می
صورت کام ا
کنیم.
ا ضافه کردن مکان مخزن رآس ) :(ROS repositoryبه عنوان روت (به عنوان کاربر ا صلی) ،فایل
زیر را ایجاد کنید
/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list

این خط را در فایل بنویسید
این خط مخ صو

deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu trusty main
اوبونتو  Ubuntu 14.04 14,04ا ست ،که نام آن  trustyا ست .اگر شما اوبونتو

13و 10استفاده می کنید ،شما می توانید  saucyرا به جای  trustyجایگزین کنید.
برای ویرایش های دیگر اوبونتو  ،چه قبل تر چه بعدتر ،پکیج های کمپایل شاااده برای ویرایش
ایندیگو رآس پ شتبانی نمی شوند .به هر حال برای ویرایش های جدیدتر از  14,04ن صب رآس
از منبع 3یک گزینه ی منطقی است
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اگر شما از ویرایش اوبونتویی که ا ستفاده می کنید مطمئن نی ستید ،می توانید با ا ستفاده از کامند
زیر آن را پیدا کنید.
lsb_release -a

خروجی نامِ کد و عدد اوبونتو را باید نشان دهد.
ن صب کلید احراز هویت بسته :قبل از ن صب پکیج رآس ،شما باید کلید احرازهویت پکیج هایش
را به دست آورید .پس اول کلید را دانلود کنید:
wget https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key
اگر این د ستور به در ستی کار کرد ،شما یک فایل باینری کوچک به نام  ros.keyخواهید دا شت.

بعد شما باید مدیریت پکیج های سیستم را برای استفاده از کلید تنظیم کنید.
sudo apt-key add ros.key
بعد از تکمیل این بخش (  apt-keyباید “  ” OKرا نشااان دهد) ،شااما می توانید  ros.keyرا پاک

کنید.
دانلود لی ست پکیج ها :بعد از اینکه مخازن تنظیم شاادند ،شااما می توانید آخرین لیساات پکیج
های در دسترس را به روش معمول به دست آورید:
sudo apt-get update

توجه دا شته با شید که این د ستور نه تنها مخازن جدید رآس را ،بلکه همه ی مخازن سی ستم تان
را ،به روز رسانی می کند.
ن صب پکیج های رآس :اکنون ما می توانیم نرم افزار رآس را ن صب کنیم .ساده ترین راه ،ن صب
کامل هسته سیستم رآس است:
sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full

اگر شااما فضااای دیسااک آزاد زیادی دارید  -چند گیگابایت باید کافی باشااد -این پکیج بی شااک
بهترین انتخاب اساات .اگر شااما به فضااای دیسااکتان نیاز دارید ،پکیج های جایگزین فشاارده تری
موجود است ،شامل  ros-indigo-desktopو  ،ros-indigo-ros-baseکه بع ضی از پکیج ها و ابزارها
را برای کاهش فضای دیسک مورد نیاز حذف کرده است.
ن صب شبیه ساز الک پ شت  :turtlesimدر این کتاب ما بکرات به این شبیه ساز ساده مراجعه
می کنیم تا چگونه کارکرد د ستورات را ن شان دهیم .اگر شما می خواهید مثال ها را دنبال کنید ا
که ما پیشنهاد می کنیم ا شما باید  turtlesimرا نصب کنید .با استفاده از دستور زیر:
sudo apt-get install ros-indigo-turtlesim

تنظیم سیستم فراگیر  :rosdepبعد از نصب پکیج های رآس شما باید دستور زیر را اجرا کنید:
sudo rosdep init

12

این مقداردهی اولیه را یک بار انجام می دهیم؛ وقتی رآس درست کار کند ،بسیاری از کاربران دیگر
نیاز به  rosdepندارند.
همانطور که از اسمش معلوم است ،هدف از این دستور تنظیم  rosdepاست ،که یک ابزار برای
برر سی و ن صب واب ستگی های پکیج م ستقل از سی ستم عامل ا ست 1 .به طور مثال ،در اوبونتو
 rosdepبه صااورت یک واسااط ) (front endبین کاربر و  apt-getعمل می کند .ما  rosdepرا به
صااورت مسااتقیم اسااتفاده نمی کنیم ،بلکه ما از تعدادی ابزار که آن را از پشاات صااحنه فرا می
خواند اسااتفاده می کنیم .این ابزارها در صااورتیکه  rosdepدرساات تنظیم نشااده باشااد ،خیلی
ناکارآمد خواهند بود.
در دستورکار آنالین ابزاری به نام  rosinstallذکر شده است ،که وظیفه اش نصب رآس از منبع
ا ست.

23

نرم افزارهایی که در این کتاب نیاز داریم در پکیج های  debاوبونتو موجود ا ست ،در

نتیجه به  rosinstallنیازی نیست.

 -2-2تنظیم اکانت تان
چه رآس روی کامپیوترتان ن صب بوده یا شما آن را روی کامپیوتر ن صب کرده اید ،هر کاربر باید دو
قدم مهم تنظیم برای استفاده از رآس انجام دهد.
تنظیم  rosdepبرای اکانت کاربر :شااما اول باید  rosdepرا روی اکانت تان با اسااتفاده از دسااتور
زیر مقداردهی اولیه کنید:
rosdep update

این دسااتور تعدادی فایل را در شاااخه  homeشااما در زیر شاااخه به نام  .rosذخیره می کند .به
صورت معمول این دستور فقط یکبار باید اجرا شود.
توجه داشااته باشااید برخالف  rosdep initدر باال ،دسااتور  rosdep updateرا باید به عنوان یک
کاربر معمولی اجرا کنید و نیازی به  sudoنیست.

http://wiki.ros.org/rosdep

1

http://wiki.ros.org/rosinstall

2

http://www.ros.org/doc/independent/api/rosinstall/html/
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تنظیم متغیرهای محیطی :رآس به تعدادی متغییرهای محیطی برای تعیین فایل ها وابساااته
ا ست .برای تنظیم این متغییرهای محیطی ،شما باید متن  setup.bashکه رآس فراهم کرده ا ست
1
را اجرا کنید .با استفاده از دستور  sourceزیر
source /opt/ros/indigo/setup.bash

بعد با استفاده از دستور زیر می توانید درست تنظیم شدن متغییرهای محیطی را تأیید کنید
export | grep ROS

اگر همه چیز به درساااتی کار کرد ،شاااما باید تعداد انگشااات شاااماری از مقادیر (مقادیری برای
متغییرهای محیطی مانند  ROS_DISTROو  )ROS_PACKAGE_PATHدر خروجی دساااتور
ببینید .اگر  setup.bashهنوز اجرا نشده باشد خروجی این دستور خالی خواهد بود.
اگر خطای “  ” command not foundرا بعد از دستورات رآس که بعداا در این بخش معرفی می
شااود دریافت کردید ،بیشااتراوقات دلیل این اساات که شااما  setup.bashرا در ترمینال ()shell
جاری اجرا نکرده اید.
توجه کنید گرچه که قدم های باال تنها روی ترمینال جاری اجرا می شود ،به سادگی می توانید در
هر ترمینالی که می خواهید دسااتورات رآس را اجرا کنید ،درابتدا دسااتور  sourceرا اجرا کنید .با
این وجود ،این موضوع می تواند ناراحت کننده و براحتی قابل فراموشی باشد ،بخصو وقتی شما
می خواهید سیستم های زیادی با دستورات مختلف و به صورت همزمان در ترمینال های جداگانه
اجرا کنید.
بنابراین ،شاااما می توانید اکانت خود را طوری تنظیم کنید که متن  setup.bashرا هر دفعه برای
ترمینال جدید به صورت خودکار اجرا کند .برای انجام این مورد ،فایل  .bashrcدر شاخه  homeرا
تغییر دهید و دستور  sourceرا به آخر فایل اصافه کنید.
که عالوه بر تنظیم متغییرهای محیطی ،متن  setup.bashتوابع  bashبرای پیاده سازی تعدادی
از د ستورات را تعریف می کند ،شامل  roscdو  ،roslsکه در زیر معرفی می شوند .این توابع در
2
پکیج  rosbashتعریف می شوند.

 -3-2یک مثال کوچک با استفاده از turtlesim
قبل از آنکه جزیئات کارکرد رآس را مورد بررسی قرار دهیم ،باید با یک مثال شروع کنیم .این مثال
ساااریع چند هدف مختلف را دنبال می کند :به شاااما کمک می کند که مطمئن شاااوید رآس به
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در ستی ن صب شده ا ست ،شبیه ساز الک پ شت  turtlesimرا معرفی می کند ، 1که در ب سیاری از
د ستورکارهای آن الین و این کتاب از آن ا ستفاده شده ا ست ،و همچنین یک سی ستم کاربردی
(البته بسیار ساده) فراهم می کند که ما در بخش های آینده به آن مراجعه خواهیم کرد.

شکل ( )1-2پنجره  ،turtlesimقبل و بعد از ترسیم چند حرکت.

شروع  :turtlesimدر سه ترمینال جداگانه ،سه دستور زیر را اجرا کنید
roscore
rosrun turtlesim turtlesim_node
rosrun turtlesim turtle_teleop_key

سه ترمینال جداگانه باعث می شود که بتوانیم سه دستور را به صورت همزمان اجرا کنیم .اگر همه
چیز درست کار کند شما باید یک پنجره گرافیکی مانند قسمت چپ شکل  2,1ببینید .این پنجره
یک ربات شبیه سازی شده به صورت الک پشت که در یک محیط مربع شکل فعال است را نشان
می دهد ( .شکل الک پ شت ممکن ا ست متفاوت با شد و شبیه ساز آن را از بین کلک سیون الک
پشت ها “ ”mascotبرای هر ویرایش رآس انتخاب می کند ).اگر روی سومین ترمینال (آنکه دستور
 turtle_teleop_keyاجرا کردید) تمرکز کنید و با ف شار دادن کلید های باال ،پایین ،چپ و را ست،
الک پشت متناسب با دستور شما حرکت خواهد کرد ،و ردی از حرکت خود برجای می گذارد.
 묘اگر الک پشت در پاسخ به فشار دادن کلید شما حرکت نکرد ،مطمئن شوید که ترمینال
 turtle_teleop_keyحساااس به ورودی اساات ،برای مثال درون آن کلیک کنید .شااما
ممکن است نیاز داشته باشید که پنجره ها را طوری بچنید که روی این ترمینال تمرکز
کنید در حالیکه پنجره شبیه ساز را نیز مشاهده می کنید.

http://wiki.ros.org/turtlesim
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1

ایجاد الک پشاات های مجازی که خط می کشااند به خودی خود هیجان انگیز نیساات 1.گرچه این
مثال که اکنون در پشت صحنه اجرا شد به اندازه کافی می تواند بسیاری از ایده های اصلی سیستم
رآس را روشن کند.
شااما باید این سااه ترمینال را باز نگه دارید ،چون در مثال های بخش های بعدی راه های دیگری
برای ارتباط با این سیستم نشان خواهیم داد.

 -4-2پکیج ها
همه نرم افزارهای رآس به صااورت پکیج تنظیم شااده اند .یک پکیج رآس یک مجموعه منسااجم از
فایل رآس اساات ،به طور کلی شااامل هر دوی فایل های اجرایی و پیشااتیبانی ،که در خدمت یک
هدف خا هساااتند .در این مثال ،ما دو فایل اجرایی  turtlesim_nodeو  turtle_teleop_keyرا
استفاده کردیم ،که هر دو از اعضای پکیج  turtlesimهستند.
مواظب تفاوت بین پکیج های رآس و پکیج های مورد اساتفاده ی مدیریت پیکج های سایساتم
عاملتان باشید ،مانند پکیج های  debکه در اوبونتو استفاده می شوند .مفاهیم مشابه اند و نصب
پکیجی از  debممکن ا ست یک یا چند پکیج از رآس را به ن صب شما ا ضافه کند ،اما این دو با
هم یکی نیستند
اغراس نی ست که گفته شود تمام نرم افزارهای  ROSبخ شهایی از پکیج های مختلف ه ستند .نکته
مهم این است که این موضوع شامل برنامه های جدید که شما ایجاد می کنید هم هست .در بخش
 3,1ساااختن پکیج های جدید را فراخواهیم گرفت .در این میان ،رآس چند دسااتور برای تعامل با
پکیج های نصب شده فراهم می کند.
لیست و مکان پکیج ها :شما می توانید یک لیست از پکیج های نصب شده با استفاده از دستور
زیر به دست آورید:
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rospack list

در سیستم نویسنده ،این دستور لیستی از  188پکیج ایجاد کرد.
هر پکیج با یک بیانیه (فایل توصاایفات) به نام  package.xmlمعرفی می شااود .این فایل جزیئاتی
مانند اساام ،ویرایش ،نگهدارنده ،وابسااتگی ها را در مورد پکیج مشااخک می کند .شاااخه شااامل
 package.xmlشاخه پکیج نامیده می شود( .در واقع این تعریف پکیج رآس است :هر شاخه شامل
1برای مثال نویسنده درست کردن الک پشتی که روی صفحه کامپیوتر ردی برجای بگذارد را اولین بار حدود سال  1987انجام داده است.
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/NavigatingTheFilesystem

2

http://wiki.ros.org/rospack

3
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فایلی به نام  package.xmlکه رآس پیدا بکند شاخه پکیجی است .).بیشتر فایل های پکیج در این
شاخه ذخیره می شوند.
یک استثناء مهم این است که ااا بیشتر پکیج هاااا مخصوصا آنهایی که برای استفاده از سیستم
کمپایل  catkinبه روز رسانی شده انداااا فایل اجرایی کمپایل شده در شاخه پکیج ذخیره نمی
شوند ،بلکه با یک سل سه مراتبی ا ستاندارد شده ی دیگری در پو شه ی جداگانه ای ذخیره می
شوند .برای پکیج هایی که به و سیله ی  apt-getن صب شده اند ،این سل سه مراتب در م سیر
 /opt/ros/indigoاست .فایل اجرایی در زیر شاخه ی  libدر این مسیر ذخیره شده است .وقتی
به آنها نیاز ا ست ،رآس این فایل ها را با ج ستجو در شاخه های لی ست شده در متغییر محیطی
 ،CMAKE_PREFIX_PATHکه به صورت خودکار در  setup.bashم شخک شده اند ،پیدا
می کند .این نوع دساااته بندی بیرون از منبع یکی از تغییرات بنیادی به وسااایله ی  catkinدر
ویرایش  groovyبه بعد در مقای سه با ویرایش های  fuerteو قبلتر ا ست .به صورت کلی ،با همه
ی این اتفاقات در پ شت صحنه ،ما می توانیم به رآس برای پیدا کردن فایل های مورد نیاز تکیه
کنیم.
برای پیدا کردن پوشه ی یک پکیج ،از دستور  rospack findاستفاده کنید:
rospack find package-name

به طور حتم زمان هایی خواهد بود که شما نام کامل پیکجی که می خواهید را نمی دانید یا به یاد
نمی آورید .این مورد ب سیار راحت ا ست چون که  rospackتکمیل با ا ستفاده از دکمه  tabرا برای
اسم پکیج ها پشتیبانی می کند .برای مثال شما می توانید خط زیر را تایپ کنید
rospack find turtle

و قبل از اینکه دکمه  Enterفشار دهید ،دکمه ی  Tabرا دوبار فشار دهید که لیستی از تمام پکیج
های نصب شده ی رآس که با  turtleشروع می شوند را ببینید .در واقع ،بیشتر دستورات رآس این
تکمیل شادن با دکمه ی  Tabرا پشاتیبانی می کنند ،نه تنها برای نام پکیج ،بلکه اکثر جاهایی که
این مورد صدس می کند .در دستور باال ،شما می توانید دکمه ی  Tabرا برای نام دستور rospack
و زیر دستور  findاستفاده کنید.
ا ستفاده متناوب از تکمیل کردن با  tabمی تواند تعداد چیزهایی را که باید به خاطر ب سپارید را
کاهش دهد ،شااامل نام کامل پکیج ها ،نودها ،تاپیک ها ،نوع پیام ها و ساارویس ها .کامپیوترها
کامالا در ذخیره سااازی و فراخوانی این نوع موارد خوب هسااتند .توصاایه ای ناخواسااته :بگذارید
کامپیوتر این وظایف را برای شما انجام دهد.
بررسی یک پکیج :برای دیدن فایل های پوشه ی پکیجی ،دستور زیر را استفاده کنید:
rosls package-name
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اگر دوست دارید به پوشه ی پکیج بروید ،شما می توانید مسیر فعلی را به پوشه ی پکیج مشخصی
تغییر دهید ،با استفاده از دستورات زیر
roscd package-name
$ rosls turtlesim
cmake
images
msg
package.xml
srv
$ rosls turtlesim/images
box-turtle.png
fuerte.png
hydro.svg
palette.png
turtle.png
diamondback.png
groovy.png
indigo.png
robot-turtle.png
electric.png
hydro.png
indigo.svg
sea-turtle.png
$ roscd turtlesim/images/
$ eog box-turtle.png

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

لیست ( )1-2استفاده از  roslsو  roscdبرای دیدن تصاویری که به وسیله ی  turtlesimاستفاده می
شوند .دستور  eogنشان دهنده ی تصویر “ ”Eye of Gnomeاست.

به عنوان یک مثال ساااده ،فرض کنید شااما می خواهید مجموعه عکس های الک پشاات اسااتفاده
شده در  turtlesimرا ببینید .در لی ست ( )1-2مثالی برای چگونه ا ستفاده از  roslsو  roscdبرای
دیدن لیست این تصاویر و دیدن یکی از آنها می بینید.

18

در بع ضی از نو شته های آن الین ،شما ممکن ا ست مفهومی به نام ا ستک 1ببینید .یک ا ستک
یک مجموعه از پکیج های مرتبط اساات .که از ویرایش  groovyرآس به بعد ،مفهوم اسااتک از
رده خارج شده است و به وسیله ی متا-پکیج جایگزین شده است 2 3.بزرگترین تفاوت هم سطح
کردن سلسه مراتب است .یک متا-پکیج پکیجی است اااا که یک بیانیه مانند همه ی پکیج ها
دارد ،و هیچ پکیج دیگری در پوشه ی آن ذخیره نشده است ا در حالیکه یک استک شامل پکیج
هایی است که در زیر شاخه اش ذخیره شده اند.

 -5-2مَستِر
تا کنون در مورد فایل ها و چگونه دساته بندی آنها در پکیج ها صاحبت کردیم .بیاید تغییر جهت
بدهیم و درمورد اینکه چگونه واقعا می توان نرم افزارهای رآس را اجرا صحبت کنیم.
یکی از هدف های اولیه رآس این اساات که محققین رباتیک بتواند نرم افزاری از مجموعه ی برنامه
های کوچک و تقریباا مستقل به نام نُود که به طور همزمان اجرا می شوند را طراحی کند .برای این
کار ،نودها باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند .قسااامتی از رآس این ارتباط را برقرار می کند که
مستر رآس نام دارد .برای شروع مستر دستور زیر را اجرا کنید:
roscore

ما این حرکت را در مثال  turtlesimدیده ایم .برای یکبار ،دیگر پیچیدگی دیگری وجود ندارد که
نگران آن باشید roscore :هیچ متغیری نمی گیرد و نیاز به هیچ تنظیمی ندارد.
شما باید اجازه دهید که مستر در طول استفاده از رآس اجرا بشود .یک طریقه ی کار منطقی شروع
 roscoreدر یک ترمینال است و بعد یک ترمینال دیگر برای کار واقعی استفاده کنید .دالیل زیادی
برای متوقف کردن  roscoreوجود ندارد ،به جز وقتی کارتان با رآس تمام می شاااود .وقتی به این
نقطه رسیدید ،برای متوقف کردن مستر  Ctrl-Cرا در ترمینالش تایپ کنید.
گرچه نه زیاد ،اما مواردی وجود دارد که ریساات کردن  roscoreمی تواند ایده ی خوبی باشااد.
برای مثال ،برای عوض کردن یک ساااری الگ فایل جدید (در فصااال  )4و یا برای پاک کردن
پارامترهای سرویس (در فصل )7
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بی شتر نودهای رآس به م ستر مت صل می شوند وقتی که شروع می شوند ،و برای دوباره مت صل
کردن آنها تالش نکنید اگر بعداا ارتباط آنها قطع شد .بنابراین اگر شما  roscoreرا متوقف کنید،
تمام نودهای دیگر که در آن زمان اجرا شده اند نمی توانند ارتباط جدیدی را ایجاد کنند ،حتی
اگر شما  roscoreرا دوباره اجرا کنید.
دستور  roscoreکه در اینجا استفاده شد به وضوح مستر رآس را شروع می کند .در فصل  ،6ما ابزار
را یاد خواهیم گرفت که می تواند چند نود را به طور همزمان اجرا کند؛ این ابزار به اندازه ی کافی
هو شمند ا ست که اگر م ستری نبود م ستری را شروع کند ،اما خو شبختانه م ستر موجود را نیز
استفاده خواهد کرد اگر مستری موجود بود.

 -6-2نودها
وقتی شااما  roscoreرا شااروع کنید ،می توانید برنامه هایی که از رآس اسااتفاده می کنند را اجرا
1
کنید .یک نمونه اجرایی از یک برنامه ی رآس ،نود نام دارد.
عبارت "اجرای نمونه ای از" در این تعریف مهم اسااات .اگر چند کپی از یک برنامه را همزمان
اجرا کنیم ا با توجه به اینکه هر کدام نام نود متفاوتی استفاده می کند ا با هر کدام از این کپی
ها به عنوان یک نود جداگانه رفتار می شود .ما در بخش  2,8این تفاوت را در عمل خواهیم دید.
در م ثال  turtlesimما دو نود ای جاد می کنیم .یکی از نود ها یک نمو نه ی اجرایی به نام
 turtlesim_nodeاساات .این نود مساائول ایجاد پنجره ی  turtlesimو شاابیه سااازی حرکت الک
پ شت ا ست .نود دوم یک نمونه اجرایی از  turtle_teleop_keyا ست teleop .مخت صر شده ی کلمه
ی  teleoperationاسااات ،که به موقعیتی اشااااره می کند که در آن انساااان رباتی را از راه دور با
د ستوری م ستقیم کنترل می کند .این نود برای ف شار دادن یک کلید جهت منتظر می ماند ،ف شار
دادن کلید را به دستور حرکتی تبدیل می کند و این دستور را به نود  turtlesim_nodeمی فرستد.
شروع نودها :د ستور پایه ای برای ایجاد یک نود ( و همچنین شناخته شده به عنوان اجرای یک
2

برنامه ی رآس)  rosrunاست:

rosrun package-name executable-name

دو پارامتر برای  rosrunمورد نیاز اساات .اولین پارامتر نام پکیج اساات .ما در قساامت  2,4روی نام
پکیج ها بحث کردیم .پارامتر دوم به صورت ساده نام یک فایل قابل اجرا در این پکیج است.
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/UnderstandingNodes

1

http://wiki.ros.org/rosbash#rosrun

2
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هیچ جادویی در مورد  rosrunوجود ندارد :این فقط یک متن  shellاست که تشکیالت
فایل های رآس را به اندازه کافی می داند که با اسااتفاده از اساام پکیج باید کجا دنبال
فایل قابل اجرا بگردد .بعد از آنکه فایل را پیدا کرد rosrun ،آن را به صااورت عادی اجرا
می کند .برای مثال اگر شااما واقعا بخواهید می توانید  turtlesim_nodeرا به صااورت
مستقیم اجرا کنید ،درست مانند همه ی برنامه های دیگر:
/opt/ros/indigo/lib/turtlesim/turtlesim_node
ثبت کردن برنامه به عنوان یک نود رآس در مستر ،درون برنامه اتفاس می افتد نه در .rosrun

گوش دادن به نودها  :رآس راه هایی برای گرفتن اطالعات در مورد نودها فراهم کرده است که در
1

زمان مشخصی اجرا می شوند .برای گرفتن لیست نودهای اجرا شده ،دستور زیر را اجرا کنید:

rosnode list

اگر شما این دستور را بعد از اجرای دستور در بخش  2,3اجرا کنید ،شما لیست سه نود را خواهید
دید:
/rosout
/teleop_turtle
/turtlesim

چند نکته در مورد لیست باال قابل ذکر است:
☜ نود  /rosoutیک نود خا است که با  roscoreبه صورت خودکار شروع می شود .هدفش
مانند خروجی استاندارد ( )std::coutاست که شما ممکن است در برنامه کنسول استفاده
کنید .ما به طور کامل در بخش  /rosout 4,4,2را بررسی می کنیم.
عالمت  /در  / rosoutن شان دهنده ی آن ا ست که این نا ِم نود در ف ضای ا سمی ا صلی global

 namespaceا ست .رآس یک سی ستم قوی برای ا سم نودها و ا شیاء دارد .این سی ستم ،که در
فصل  5با جزیئات بحث می شود ،از فضای اسمی برای سازمان دادن چیزها استفاده می کند.
☜ دو نود دیگر باید واضاااح باشاااند :شااابیه سااااز  turtlesimو برنامه فرمان دهی از راه دور
 teleop_turtleکه ما در بخش  2,3اجرا کردیم.
☜ اگر شاااما خروجی  rosnode listرا با نام های فایل های قابل اجرا در دساااتور  rosrunاز
بخش  2,3مقایسه کنید ،متوجه می شوید که نام نودها ضرورتاا به مانند نام های آن نودها
نیستند.
شما می توانید نام نود را صریحاا در دستور  rosrunمشخک کنید.
rosrun package-name executable-name __name:=node-name

http://wiki.ros.org/rosnode
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این روش نام نود را که به صااورت معمول مشااخک شااده اساات را تغییر می دهد .این مورد می
تواند مهم با شد چون رآس ا صرار دارد که هر نود نام م شخک جداگانه ای دا شته با شد( .ما در
بخش  2,8برای شااکل دادن یک ساایسااتم به عنوان مثالی کمی بزرگتر ،از  __nameاسااتفاده
خواهیم کرد ).به طور کلی ،اگر شااما از  __nameبه صااورت منظم اسااتفاده می کنید ،احتماالا
باید از النچ فایل استفاده کنید ا فصل  6را مشاهده کنید ا به جای اینکه نودها را جداگانه اجرا
نمایید.
بازرسی نود :برای متوقف کردن یک نود می توانید دستور زیر را اجرا کنید:
rosnode kill node-name

برخالف مساااتر توقف و اجرای دوباره یک نود معموالا تأثیر زیادی روی دیگر نود نمی گذارد؛ حتی
برای نودهایی که با هم پیام رد و بدل می کنند ،این ارتباط ها وقتی نودی متوقف می شاااود قطع
می شوند و با ریست کردن نود دوباره منتشر می شوند.
شما می توانید یک نود را با  Ctrl-Cمتوقف کنید .گرچه این روش این شانس را به نود نمی دهد
که خودش را از مسااتر حذف کند .یک نقک توقف کردن نود به این روش این اساات که نام نود
در لیست  rosnode listبرای مدتی باقی می ماند .این مطلب بی ضرر است ،اما ممکن است فهم
اینکه چه اتفاقی دارد می افتد را سختتر کند .برای پاک کردن نودهای حذف شده از لیست ،می
توانید از دستور زیر استفاده کنید:
rosnode cleanup

 -7-2تاپیک ها و پیام ها
در مثال  turtlesimما ،وا ضح ا ست که نود فرمان از راه دور و شبیه ساز باید به صورتی با یکدیگر
صحبت کنند .در غیر این صورت ،چگونه الک پشت ،که در نود دوم فعال است ،بفهمد چه موقع در
پاسخ به فشار دکمه ،که ما در نود اول می خوانیم ،حرکت کند؟
یک مکانیزیم ابتدایی که نودهای رآس برای ارتباط ا ستفاده می کنند فر ستادن پیام ا ست .پیام ها
به عنوان تاپیک در رآس تشکیل شده اند 1.ایده این است که یک نود که می خواهد اطالعاتی را به
ا شتراک بگذارد پیام ها را در تاپیک یا تاپیک های منا سب منت شر می کند؛ و نودی که می خواهد
پیام ها را دریافت کند به تاپیک یا تاپیک های مورد نظرش گوش می کند .م ستر رآس مواظب این
است که مطمئن شود منتشر کننده و شنونده می توانند همدیگر را پیدا کنند؛ پیام ها مستقیماا از
منتشر کننده به شنونده فرستاده می شوند.
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/UnderstandingTopics
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دیدن گراف
برای مشااهده ی این ایده (تاپیک ها و پیام ها و از منتشار کننده به شانونده) دیدن گراف احتماالا
ساده ترین راه است ،و ساده ترین راه برای نمایش دادن ارتباط بین نودهای منتشر کننده /شنونده
رآس استفاده از دستور زیر است:
rqt_graph

در این دساااتور  rارجاع به  ROSمی دهد و  qtبه  Qt GUI toolkitکه برای پیاده ساااازی برنامه
ا ستفاده شده ا ست .شما باید یک وا سط گرافیکی کاربر ) (GUIببینید ،که بی شتر به نمایش دادن
نودهای فعال سیستم اختصا دارد .در این صورت شما شکلی مانند شکل  2,2مشاهده می کنید.
در این گراف بی ضی ها ن شان دهنده ی نودها ه ستند و جهت بردارها ن شان دهنده ی ارتباط بین
منتشااارکن نده و شااانو نده اسااات .گراف به ما می گو ید که نودی به نام  /teleop_turtleپیام
 /turtle1/cmd_velرا منتشااار می ک ند ،و نودی به نام  /turtlesim/به پ یام ها گوش می ک ند.
( cmd_velمختصر شده ی “ ”command velocityبه معنی دستور سرعت است).

شکل ( rqt_graph )2-2گراف مثال  turtlesimرا نشان می دهد .نودهای دیباگ مانند  rosoutبه طور پیش
فرض حذف شده اند.

شکل ( )3-2نمودار کامل  turtlrsimشامل نودهایی که  rqt_graphبه عنوان نودهای اشکال زدایی طبقه بندی
کرده است.
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شما ممکن ا ست متوجه شده با شید که نود  rosoutکه در بخش  2,6دیدیم در این پنجره نی ست.
به طور پیش فرض rqt_graph ،نودهایی که فقط برای ا شکال زدایی ا ست را حذف می کند .شما
می توانید این ویژگی را با بردا شتن عالمت مربع “ ”Hide debugغیرفعال کنید .شکل  2,3نتیجه
ی گراف را نشان می دهد.
☜ توجه داشته باشید که  rqt_graphهم به عنوان یک نود ظاهر شده است.
☜ همه ی نودها پیام هایشان را روی تاپیکی به نام  /rosoutمنتشر می کنند ،که نود /rosout
به آن گوش دهد .این نود روشاای اساات که نودها می توانند پیام متنی در  logالگ ایجاد
کنند .فصل  4عمدتا درباره گزارش عملکرد رآس در الگ است.
نام  /rosoutهم به نود و هم به تاپیک ارجاع می دهد .رآس در مورد این نوع تکرار نام گیج نمی
شود چون همیشه از متن مشخک است که ما می خواهیم در مورد نود  /rosoutصحبت کنیم یا
در مورد تاپیک . /rosout
این دید از نودهای ا شکال زدایی برای دا شتن ت صویر در ستی از حالت فعلی آنچه می گذرد مفید
است ،اما همچنین ممکن است گراف را با اطالعاتی که معموالا کمکی نمی کنند ،پیچیده کند.
ابزار  rqt_graphخ صی صه هایی دارد که نمایش گراف را ت سریع می کند .نوی سنده ترجیح می دهد
که در فهر ست باال “ ”Nodes onlyرا به “( ”Nodes/Topics (allتغییر دهد .و همه ی گزینه ها را
بجز “ ”Hide Debugغیرفعال کند .این تنظیمات که نتیجه ی آن در شاکل  2,4نشاان داده شاده
اساات ،این مزیت را دارد که همه ی تاپیک ها با مسااتطیل از نودها جدا شااده اند .برای مثال می
توانید ببینید که نود  turtlesimبه عالوه گوش کردن به دسااتور ساارعت ،موقعیت فعلی و اطالعات
سنسور رنگ را نیز منتشر می کند .وقتی سیستم جدیدی از رآس را بررسی می کنید،rqt_graph ،
بخصاااو با این ویژگی ها ،برای یافتن تاپیک های در دساااترس در برنامه برای ایجاد ارتباط با
نودهای موجود مفید است.
وجود تاپیک ها بدون شاانونده می تواند یک اشااکال به نظر برسااد اما در واقع این مورد بساایار
معمول ا سااات .نودهای رآس معمو اال طوری طراحی شاااده اند که اطالعات مفیدی که دارند را
منتشاار می کنند ،بدون در نظر گرفتن ایتکه شاانونده ای برای آن پیام ها وجود دارد یا نه .این
مورد وابستگی بین نودها را کاهش می دهد.
حاال ما می توانیم بخشی از سیستم کنترل از راه دور  turtlesimرا بفهمیم .وقتی شما کلید را فشار
می ده ید ،نود  / teleop_turtleپ یام هایی شاااا مل آن دساااتور های حرکتی را با تاپیکی به نام
 /turtle1/cmd_velمنتشااار می کند .نود  turtlesim_nodeبا گوش کردن به آن تاپیک ،پیام ها را
دریافت می کند ،و الک پشاات را با ساارعت درخواسااتی حرکت می دهد .به موارد مهم زیر توجه
کنید:
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☜ برای شبیه ساز مهم نی ست که کدام برنامه (حتی اگر بداند)  cmd_velرا منت شر می کند
هر برنامه ای که این تاپیک را منتشر کند می تواند الک پشت را کنترل کند.
☜ برای برنامه کنترل از راه دور مهم نیسااات که کدام برنامه به پیام  cmd_velکه منتشااار
کرده ،گوش می کند .هر برنامه که این تاپیک گوش کند و می تواند آزادانه به آن پاساااخ
دهد.

شکل ( )4-2گراف  ،turtlesimکه همه ی تاپیک ها ،شامل تاپیک هایی بدون منتشر کننده یا شنونده ،را به
عنوان یک شیء جدا نشان می دهد.

به هر حال ،اساام این تاپیک ها با  /turtle1شااروع می شااوند چون آنها مربوط به الک پشاات پیش
فرض که ا سمش “”turtle1ا ست ه ستند .ما در ف صل  8می بینیم که چگونه الک پ شتهای دیگری
به پنجره  turtlesimاضافه کنیم.

پیام ها و نوع پیام ها
تا کنون ما در مورد ایده هایی که نودها می توانند پیام هایی را به یکدیگر بفرستند صحبت کردیم،
اما ما هنوز مشاااخک نکردیم چگونه اطالعات در پیام ها قرار می گیرند .پس بیایید به پیام ها و
تاپیک ها از نزدیکتر نگاه کنیم.
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لیست تاپیک ها  :برای دیدن فهرست تاپیک ها از دستور زیر استفاده کنید:

1

rostopic list

در مثال ما فهرستی از پنج تاپیک می بینید:
/rosout
/rosout_agg
/turtle1/cmd_vel
/turtle1/color_sensor
/turtle1/pose
لیسااات تاپیک ها حتما باید مانند مجموعه ی تاپیک های قابل نمایش در  rqt_graphباشاااند ،اما

ممکن است به صورت متن راحتتر باشد.
انعکاس پیام ها :شما می توانید با دستور زیر پیام واقعی منتشر شده روی یک تاپیک مشخک را
ببینید:
rostopic echo topic-name

این دستور تمام پیام های منتشرشده روی تاپیک را روی ترمینال نشان می دهد .لیست  2,2مثال
هایی از خروجی دستور زیر را نمایش می دهد:
rostopic echo /turtle1/cmd_vel

در حالیکه  /teleop_turtleفشااار کلید را دریافت کرده اساات .هر خط چین  ---در خروجی پایان
یک پیام و شروع پیام دیگری را نشان می دهد .در اینجا ،سه پیام موجود است.

http://wiki.ros.org/rostopic

26

1

linear :
x : 2.0
y : 0.0
z : 0.0
angular :
x : 0.0
y : 0.0
z : 0.0
−−−
linear :
x : 0.0
y : 0.0
z : 0.0
angular :
x : 0.0
y : 0.0
z : − 2.0
−−−
linear :
x : 2.0
y : 0.0
z : 0.0
angular :
x : 0.0
y : 0.0
z : 0.0
−−−

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

لیست ( )2-2مثالی از خروجی rostopic echo

اندازه گیری سرعت انت شار :دو د ستور برای اندازه گیری سرعت انت شار پیام و پهنای باند مورد
استفاده ی پیام وجود دارد:
rostopic hz topic-name
rostopic bw topic-name

این دساااتورات به پیام ها گوش می کنند ،و در خروجی به ترتیب تعداد پیام در ثانیه و تعداد بایت
در ثانیه اندازه می گیرند.
گرچه ممکن است سرعت برای شما اهمیتی نداشته باشد ،این دستورات می تواند برای اشکال
زدایی مفید باشااد ،چون این دسااتورات می توانند به راحتی نشااان دهند که پیام ها به صااورت
متناوب روی تاپیک های مشخصی منتشر شده اند.
بازرسی تاپیک :شما می توانید با دستور  rostopic infoدر مورد تاپیک اطالعات بیشتری بدست
آورید:
27

rostopic info topic-name

برای مثال از دستور زیر:
rostopic info /turtle1/color_sensor

شما باید خروجی شبیه زیر ببینید:
Type: turtlesim/Color
Publishers:
)* /turtlesim (http://donatello:46397/
Subscribers: None

اولین خط مهمترین قسااا مت این خروجی اساااات که نوع پ یام را نشااااان می د هد .در مورد
 ، turtle1/color_sensor/پیام از نوع  turtlesim/Colorاسااات .کلمه ی “ ”typeدر متن ارجاع به
مفهوم نوع داده دارد .این بساایار مهم اساات که نوع پیام را بفهمیم چون می توانیم محتوای پیام را
تشاااخیک دهیم .این که نوع پیام یک تاپیک به ما می گوید که هر پیام در آن تاپیک شاااامل چه
اطالعاتی است ،و این اطالعات چگونه سازمان دهی شده اند.
بازرسی نوع پیام :1 2برای دیدن جزیئات نوع پیام از دستور زیر استفاده کنید:
rosmsg show message-type-name

اگر این دستور را برای نوع پیام  /turtle1/color_sensorاستفاده کنیم:
rosmsg show turtlesim/Color

خروجی این است:
uint8 r
uint8 g
uint8 b
قالب باال فهرستی از رشته ها (هر خط) است .هر رشته از یک نوع داده (مانند )int8 , bool, string

و یک اسم ساخته شده است .خروجی باال به ما می گوید که  turtlesim/Colorشامل سه متغییر
عددی بدون عالمت هشاات بیتی ( )unsigned 8-bit integerبه نام های  r , g ,bاساات .هر پیام از
هر تاپیکی با نوع پیام  turtlesim/Colorبه وسیله ی مقادیر این سه رشته تعریف شده است( .همان
طور که ممکن هساات حدس زده باشااید این اعداد به شاادت رنگهای قرمز و ساابز و آبی برای هر
پیکسل در زیر مرکز الک پشت اختصا دارد. ) .یک مثال دیگر که با آن دوباره به دفعات برخورد
خواهیم کرد  geometry_msgs/Twistاست .این نوع پیام برای تاپیک  /turtle1/cmd_velاست ،و
کمی پیچیده است:
geometry_msgs/Vector3 linear
float64 x
float64 y
float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
float64 x
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http://wiki.ros.org/rosms

1

http://wiki.ros.org/msg
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float64 y
float64 z

در این مورد ،هر دوی سرعت خطی  linearو زاویه ای  angularر شته های مرکبی از نوع داده ی
 geometry_msgs/Vector3هسااتند .هر رشااته با نام های  x , y , zعضااوی از دو الیه باالتر
ه ستند .پس هر پیام با نوع  geometry_msgs/Twistدارای شش عدد ا ست که در دو بردار به نام
های  linearو  angularذخیره می شوند .هر عدد از نوع  float64است که طبیعتاا بدین معنی است
که هرکدام یک عدد اعشاری  16بیتی است.
به طور کلی ،هر رشته ی مرکب ترکیبی از یک یا چند زیر رشته است که هر کدام ممکن است یک
رشااته مرکب دیگر یا یک نوع داده ی ساااده باشااند .این ایده مانند ایده در  C++یا هر زبان برنامه
نویسی دیگر است که یک شیء ممکن است دارای عضوهایی از شیء های دیگر باشد.
این مورد ارز شی ندارد که نوع داده های ر شته های مرکب نوع پیام خود شان را دا شته با شند.
برای مثال این ب سیار منطقی ا ست که تاپیکی با نوع پیام  geometry_msgs/Vector3دا شته
باشیم .این نوع پیام شامل سه رشته در الیه باالیی با نام های  x , y , zهستند.
این نوع تودرتویی می تواند مفید باشااد ،برای جلوگیری از تکرار کد برای ساایسااتمی که تعداد
زیااادی از نوع پیااام هااایش المااان هااای مشاااترکی دارنااد .یااک مثااال متااداول نوع پیااام
 ،std_msgs/Headerکه شاااامل توالی برچساااب  timestampو اطالعات دساااتگاه مختصاااات
چارچوب  coordinate frameاساات .این نوع به عنوان یک رشااته ی ترکیبی به نام  headerدر
صدها نوع پیام دیگر وجود دارد.
خو شبختانه  rosmsgبه صورت خودکار ر شته های مرکب را نیز باز می کند تا نوع ساختار را
نشان دهد ،با استفاده از فاصله برای نشان دادن ساختار تودرتو ،در نتیجه الزم نیست مستقیم اا
نوع پیام تودرتو را بررسی کنیم.
نوع پیام می تواند همچنین شامل آرایه هایی با طول ثابت یا متغییر (که با براکت [] نشان داده می
شوند) و ثابت هایی (به موارد دیگر غیرثابت می گوییم) با شد .این ویژگی برای  turtlesimا ستفاده
نشده است .برای مثالی که از این نوع داده استفاده کرده باشد ،به  sensor_msgs/NavSatFixیک
نگاه بندازید ،که یک  GPSثابت را نشان می دهد.
منت شر کردن یک پیام با ا ستفاده از نو شتن در ترمینال  :command lineبیشااتر مواقع
انتشار یک پیام با یک برنامه خا انجام می شود(که در این کتاب یاد می گیریم) .اما بعضی اوقات
1
انتشار پیام به صورت دستی ممکن است مفید باشد که با دستور زیر انجام می دهیم :
rostopic pub -r rate-in-hz topic-name message-type message-content

http://wiki.ros.org/rostopic
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این د ستور به صورت متناوب پیام داده شده را با تاپیک م شخک شده با سرعت م شخک شده
منتشر می کند.
آخرین پارامتر  message contentباید مقادیر همه ی رشااته های نوع پیام را به ترتیب مشااخک
کند .به طور مثال:
’]rostopic pub -r 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist ’[2, 0, 0]’ ’[0, 0, 0
مقادیر برای ر شته های پیام به ترتیبی که  rosmsg showن شان می دهد م شخک می شوند .در

این مثال سه عدد اول مربوط به سرعت خطی  linearو سه عدد نهایی مربوط به سرعت چرخ شی
 angularاست .ما از عالمت نقل قول تکی ( ’ ) ’ . . .و براکت ( [ ) ] . . .برای تعیین زیر شاخه های
گروه های الیه ی باالی رشااته ی مرکب اسااتفاده کردیم .همان طور که ممکن اساات حدس زده
باشااید ،در این مثال پیام به الک پشاات دسااتور می دهد که مسااتقیم (در جهت محور  )xبدون
چرخش حرکت کند.
با دسااتور مانند زیر به ربات دسااتور می دهیم که حول محور ( zعمود بر صاافحه نمایش شااما)
بچرخد.
’]rostopic pub -r 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist ’[0, 0, 0]’ ’[0, 0, 1
در واقع دو رشته ی غیر صفر در دو مثال باال ا مشخصاا  linear.xو  angular.zا تنها رشته هایی

از  geometry_msgs/Twistهساااتند که  turtlesimبه آنها توجه می کند .چون بقیه ی چهار
رشااته ،حرکتی غیر ممکن در شاابیه ساااز دو بعد را بیان می کنند ،در نتیجه  turtlesimآنها را
نادیده می گیرد.
د ستور باال یک ا شکال م شخک دارد که شما باید همه ی زیر ر شته های نوع پیام و
همچنین ترتیب آنها را بیاد داشااته باشااید .یک روش جایگزین اسااتفاده کردن از یک
پارامتر ا ست که همه ر شته ها را به صورت  YAMLم شخک کرده با شدYAML “( .
 Ain’t Markup Language”1زبان نشانه گذاری توسعه پذیر) .این دستور (که در واقع
شامل کاراکترهای خط جدید است) مانند دستور باال است ،اما مشخص اا نگاشت از اسم
به مقدار رشته را نشان می دهد.
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear:
x: 2.0
y: 0.0
z: 0.0
angular:
x: 0.0
y: 0.0
"z: 0.0

http://www.yaml.org/
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فوت و فن های زیادی برای ارتباط بین  bashو  YAMLوجود دارد که متن های آنالین کل
صفحه را فقط به استفاده از  YAMLدر ترمینال  command lineاختصا داده اند 1 2.ساده
ترین راه برای به دست آوردن متن درست استفاده از  tabبرای تکمیل بقیه ی متن است.
فشار دادن  tabبعد از وارد کردن نوع پیام  YAMLکاملی را نشان می دهد ،با تمام همه رشته
های نوع داده ی وارد شده tab .پیامی با مقادیر پیش فرض (مانند صفر ،رشته ی خالی false ،و
 )...ایجاد می کند ،اما شما می توانید مقادیر را به مقادیر مورد نظرتان تغییر دهید.
گزینه های دیگری برای استفاده از  rostopic pubوجود دارد:
☜ در حالت نشان داده شده  -rبرای انتخاب مد سرعت در  rostopic pubاستفاده شده است،
که پیام را در تناوب مشخصی منتشر می کند .این دستور همچنین مد یکبار ( dash “ 1-

 )”oneرا نیز پشااتیبانی می کند و همچنین مد خاصاای با قفل (  )”dash ell“ 1-که فقط
یکبار منتشااار می کند اما مطمئن خواهد شاااد که شااانونده ی جدید آن تاپیک ،پیام را
دریافت کرده است .مد قفل دار در واقع مد پیش فرض است.
☜ همچنین این امکان وجود دارد که پیام را از فایلی با استفاده از  -fیا از یک ورودی استاندار
(با حذف  -fو محتوی پیام از دساااتور) بخوانیم .در هر دو مورد ورودی باید مانند خروجی
 rostopic echoباشد.
ممکن اساات شااما شااروع به تصااور حالت های ممکنی که با اسااتفاده از ترکیب دسااتورهای
 rostopic echoو  rostopic pubبه عنوان راهی برای ضبط و نشر مجدد پیام کرده باشید ،برای
تساات کردن خودکار برنامه تان .در این صااورت ،ابزار ( rosbagدر فصاال  )9باید برایتان جالب
باشد ،که پیاده سازی کاملی از این ایده است.
فهمیدن ا سم نوع پیامها  :مانند همه چیز در رآس ،هر نوع پیام به پکیج مشااخصاای تعلق دارد.
اسم نوع پیام همیشه شامل اسلش  /است و قسمت قبل از اسلش نام پکیجش است:
package-name/type-name

برای مثال  turtlesim/Colorبه دو بخش تقسیم می شود:

نوع داده پیام

نام نوع

31

نام پکیج

http://wiki.ros.org/YAMLOverview

1

http://wiki.ros.org/ROS/YAMLCommandLine

2

این تقسیم اسم نوع پیام چند هدف دارد:
☜ مهمترین هدف ،جلوگیری از تداخل اسم ها با استفاده از به کار بردن نام پکیج در اسم نوع
پیام است .برای مثال دو نوع پیام  geometry_msgs/Poseو  turtlesim/Poseمشخصاا دو
نوع پیام متفاوت هستند که دارای داده های مختلف هستند (البته با مفهوم مشابه).
☜ همان طور که در فصل  3می بینیم ،وقتی برنامه ای در رآس می نویسیم ،ما باید وابستگی
ها به پکیج های دیگر را مشخک کنیم که شامل نوع پیام های مورد استفاده نیز می شود.
وجود نام پکیج به عنوان قساامتی از نوع پیام ،پیدا کردن این وابسااتگی ها را ساااده تر می
کند.
☜ در آخر ،دانستن پکیجِ نوع داده ،برای دریافتن هدفش کمک می کند .برای مثال ،اسم نوع
 ModelStateبه تنهایی گنگ است ،اما اسم کامل  gazebo/ModelStateمشخک می کند
که نوع داده قساامتی از شاابیه ساااز  Gazeboاساات ،و شااامل اطالعاتی در مورد یکی از
مدلهای شبیه ساز است.

 -8-2یک مثال بزرگ
تا اینجا در این ف صل ،ما یاد گرفتیم چگونه م ستر رآس را اجرا کنیم ،چگونه نودهای رآس را شروع
کنیم ،و چگونه تاپیک هایی که نودها برای ارتباط با یکدیگر ا ستفاده می کنند را برر سی کنیم .در
این قسااامت کار را با مثالی کمی بزرگتر از مثال بخش  2,3ادامه می دهیم ،تا طرز کار پیام ها و
تاپیک ها را کمی بیشتر روشن کنیم.
ابتدا ،تمام نودهای فعال را متوقف کنید roscore .را اگر فعال نیسااات اجرا کنید .بعد در چهار
ترمینال جداگانه چهار دستور زیر را اجرا کنید:
rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=A
rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=B
rosrun turtlesim turtle_teleop_key __name:=C
rosrun turtlesim turtle_teleop_key __name:=D
این کار باید دو نمونه از شبیه ساز الک پشت  turtlesimرا ا در دو پنجره ی جداگانه ا و دو نمونه

از نود کنترل از راه دور  turtlesimشروع کند.
تنها عنصری که ممکن است در  rosrunناآشنا باشد پارامتر  __nameاست.این پارامتر اسم پیش
فرض نود را تغییر می دهد .به این پارامترها نیاز داریم چون مسااتر رآس اجازه نمی دهد چند نود
اسم مشابه داشته باشند.
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شکل ( )5-2گرافی پیچیده از رآس ،با دو نود  turtlesimبه نام های  Aو  Bو نودهای کنترل از راه دور به نام های
 Cو .D

☜ اگر شما تالش دارید دو نود را با ا سم م شابه شروع کنید ،نود جدید بدون م شکل شروع
می شود ،اما نود اولیه با پیام مشابه زیر متوقف می شود:
[ WARN] [1369835799.391679597]: Shutdown request received.
[ WARN] [1369835799.391880002]: Reason given for shutdown:
][new node registered with same name

گرچه ما در اینجا از این کار پرهیز کردیم اما ممکن است این کار مفید باشد .بخ صو وقتی شما
دارید اشاااکال زدایی می کنید و دوباره نود را اجرا می کنید ،چون این کار باعث می شاااود شاااما
مطمئن باشید که چند ویرایش از یک نود اشتباهاا با هم اجرا نشده اند.
قبل از اینکه ما در مورد این چهار نود بحث کنیم ،شاید شما مایل با شید در مورد نحوه ی کارکرد
ساایسااتم کمی فکر کنید .گراف که با  rqt_graphنمایش داده می شااود چگونه خواهد بود؟ کدام
الک پشت در پاسخ به کدام فرمان از راه دور حرکت خواهد کرد؟
امیدواریم که پیش بینی شما به مانند شکل  2,5باشد ،و هر دو الک پشت در پاسخ به فشار دادن
کلید در هریک از دو نود فرمان از راه دور حرکتی مشابه خواهند داشت .حاال ببینیم چرا.

ارتباط به وسیله ی تاپیک چند به چند است
شما شاید انتظار دا شتید که هر نود فرمان از راه دور به یک شبیه ساز مت صل شود ،و دو شبیه
سازی قابل کنترل مجزا داشته باشید.3(.در فصل  6روش درست برای ایجاد دو شبیه ساز مستقل
به موازات هم را یاد می گیریم ) .توجه داشاااته باشاااید که گرچه این دو نوع نود به ترتیب تاپیک
 /turtle1/cmd_velرا منتشر می کنند و گوش می کنند .پیامی که در این تاپیک منتشر می شود،
بدون در نظر گرفتن به اینکه کدام نود آن را منت شر می کند ،به و سیله هر نودی که به این تاپیک
گوش می کند قابل دریافت است.
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در این مثال ،هر پیامی که با نود فرمان از راه دور  Cمنتشاار می شااود برای هر دو نود  Aو  Bقابل
دریافت ا ست .همان طور پیام منت شر شده به و سیله ی نود  Dبرای هر دو نود  Aو  Bقابل دریافت
ا ست .وقتی پیام دریافت شود الک پ شت بدون در نظر گرفتن نود نا شر متنا سب حرکت می کند.
ایده ی اصلی اینجا استفاده از پیام برای ارتباط خیلی-به-خیلی است .ناشرها و شنونده های زیادی
می توانند یک تاپیک را به اشتراک بگذارند.

نودها خیلی کم به هم وابسته اند.
شکی نیست که شما متوجه شده اید که ما نیاز نداریم که شبیه ساز  turtlesimرا بازنویسی کنیم
که دستور حرکت را از منابع (نودهای) مختلف بپذیرید .همچنین نیازی نیست نود فرمان از راه دور
طوری طراحی شااود که چند نمونه از شاابیه ساااز را همزمان کنترل کند .در واقع بسااط دادن این
مثال به تعداد زیادی از این نودها تمرین ساده ای است ( .به همین دلیل در کامپیوتر نویسنده ،بعد
از شروع  100نمونه شبیه ساز  ،turtlesim_nodeبه دا شتن تعداد زیاد  active x clientاعتراض
کرد! )
یک شرایط حاد دیگر را در نظر بگیریم ،چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شبیه ساز  turtlesimبه تنهایی
بدون هیچ نود دیگری شروع شود؟ در این شرایط ،شبیه ساز منتظر پیام های /turtle1/cmd_vel
خواهد بود ،گرچه این موضوع واضح است که ناشری برای آن تاپیک وجود ندارد.
مطلب اساسی این است که نود  turtlesimاا ا و بیشتر نودهای رآس که خوب طراحی شده باشند-
وابساااتگی کمی به هم دارند .هیچ کدام از نودها دقیق اا در مورد هیچ کدام از نودهای دیگر نمی
دانند؛ ارتباط آنها فقط غیرم ستقیم ا ست ،و در سطح تاپیک ها و پیام ها ست .این ا ستقالل نودها،
همراه با شاااکساااتن خدمات یک وظیفه ی بزرگ به قسااامت های کوچک ،از ویژگی های کلیدی
طراحی رآس است.
☜ نرم افزار ها ( مان ند  ) turtle_teleop_keyکه اطال عات ای جاد می کن ند ،می توان ند این
اطالعات را منتشر کنند ،بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه استفاده خواهند شد.
☜ نرم افزارهایی (مانند  ) turtlesim_nodeکه از اطالعات اساااتفاده می کنند می توانند به
تاپیک ها و داده های مورد نیازشاااان از تاپیک گوش کنند ،بدون در نظر گرفتن اینکه این
اطالعات چگونه ایجاد شده اند.
رآس شیوه ای به نام سرویس دارد که بیشتر مستقیم و ارتباط یک-به-یک است .این تکنیک دوم
کمتر متداول اساات ،اما موارد اسااتفاده ی خودش را دارد .فصاال  8چگونگی ایجاد و اسااتفاده از
سرویس را توضیح می دهد.
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 -9-2چک کردن اشکاالت
یک دسااتور نهایی (فعالا) که می تواند کمک کننده باشااد وقتی که رآس آن گونه که انتظار داریم
رفتار نمی کند ،د ستور  roswtfا ست(1 2.اخت صار این کلمه در ا سناد ذکر ن شده ا ست اما نوی سنده
کامالا مطمئن اساات که این دسااتور اختصااار جمله ی ? Why The Failureبه معنی چرا خطا؟
است ).که بدون عنصر اضافه قابل اجرا است:
roswtf

این دساتور چکاپ های متنوعی را شاامل تسات متغییرهای محیطی ،نصاب فایل ها ،اجرای نودها
اجرا می کند .برای مثال  roswtfچک می کند که آیا روند نصب  rosdepتکمیل شده است یا نه،
آیا هیچ نودی یک دفعه هنگ یا غیرفعال شده است یا نه ،آیا نودهای فعال به درستی به هم مرتبط
شااده اند یا نه .فهرساات کاملی از چکاپ های  roswtfمتأساافانه فقط به صااورت کد اصاالی پایتان
موجود است.

 -10-2در ادامه خواهیم دید
هدف اصااالی این بخش معرفی بخش های پایه ای رآس مانند پیام ها ،تاپیکها ،همراه با بعضااای
ابزارهای دستوری در ترمینال برای ایجاد ارتباط بین بخش ها بود .در فصل بعدی ،ما فراتر از ایجاد
ارتباط بین برنامه های موجود در رآس می رویم و برنامه ی جدیدی را می نویسیم.

http://wiki.ros.org/roswtf
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http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/Gettingstartedwithroswtf
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نوشتن برنامه در رآس
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نوشتن برنامه در رآس
ورودی آسان به رآس

در این فصل ما برنامه ی منتشر کردن و گوش دادن به پیام در رآس را می نویسیم:
تا اینجا ما چند ویژگی ا صلی رآس را معرفی کردیم ،شامل پکیج ها ،نودها ،تاپیک ها ،و پیام ها .ما
همچنین زمانی را برای بررساای برنامه های موجود ساااخته شااده بر اساااس این ویژگی ها صاارف
کردیم .حاال زمان این است که برنامه ی خودمان را در رآس بنویسیم .در این فصل یاد می گیریم
چگونه فضای کاری را تنظیم کنیم و سه برنامه ی کوتاه شامل مثال استاندارد “ ”hello worldو دو
برنامه ی چگونه منتشر کردن و گوش کردن به پیام ها را نشان می دهیم.

 -1-3ساختن یک فضای کاری و یک پکیج
ما در بخش  2,4دیدیم که همه ی برنامه های رآس ،شااامل برنامه ای که ما ایجاد خواهیم کرد ،به
صااورت یک پکیج سااازماندهی می شااود .قبل از اینکه هر برنامه ای بنویساایم ،قدم اول ایجاد یک
فضای کاری برای نگهداری پکیج هایمان است ،و قدم بعدی ساختن خود پکیج است.
ساختن ف ضای کاری :پکیجی که شما ایجاد می کنید باید در پو شه ای به نام ف ضای کاری قرار
بگیرد 1.برای مثال ،فضای کاری نویسنده در پوشه ای به نام  /home/jokane/rosاست .اما شما می
توانید اساام فضااای کاری خودتان را هرچه دوساات دارید بگذارید ،و در هر مساایری که ترجیح می
دهید آن را ذخیره کنید .به صورت معمول می توان از دستور  mkdirبرای ایجاد یک پوشه استفاده
کرد .ما به این پوشه ،پوشه ی فضای کاری خواهیم گفت.
برای کابران ب سیاری ،بیش از یک ف ضای کاری واقعاا نیاز نی ست .گرچه سی ستم کمپایل کتکین
 catkinدر رآس ،که ما در بخش  3,2,2معرفی خواهیم کرد ،همه ی پکیج های موجود در یک
فضااای کاری را همزمان کمپایل می کند .بنابراین ،اگر شااما روی پکیج های بساایاری کار می
کنید و پروژه های مختلف جداگانه ای دارید ،ممکن ا ست ا ستفاده از چند ف ضای کاری م ستقل
مفید باشد.
قدم نهایی تنظیم فضای کاری است .یک زیرپوشه (زیرشاخه) به نام  srcدرون پوشه ی فضای کاری
ایجاد کنید .همان طور که شاااید حدس زده باشااید کد اصاالی پکیج های شااما در این پوشااه قرار
خواهد گرفت.
ساختن یک پکیج د ستور :برای ایجاد یک پکیج رآس ،که شااما باید در پوشااه ی  srcفضااای
کاریتان اجرا کنید ،به صورت زیر است:

2

http://wiki.ros.org/catkin/Tutorials/create_a_workspace
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingPackage
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catkin_create_pkg package-name

در واقع این دساااتور کار زیادی انجام نمی دهد :یک پوشاااه برای پکیج ایجاد می کند و دو فایل
تنظیمات درون پوشه ایجاد می کند.
☜ در فایل اول تنظیمات به نام  package.xmlشاااامل متنی که در بخش  2,4در موردش
بحث کردیم است.
ی ساختن
☜ دومین فایل به نام  ، CMakeLists.txtکه د ستورات متنی برای سی ستم صنعت ِ
چند-سااخت افزاری (کراس پلت فورم) به نام  CMakeاساات .در واقع لیسااتی از ساااختار
ساختن پکیج ا ست :چه فایل اجرایی باید ساخته شود ،چه کدی برای ساختن هر کدام
اساااتفاده شاااود ،کجا می توان فایل های  includeو کتابخانه ای را برای آنها پیدا کرد.
 CMakeبه صورت داخلی در کتکین  catkinاستفاده می شود.
در بخش ب عدی ،تغییراتی که در هر یک از فا یل ها برای تنطیم پکیج جد ید تان با ید بده ید را
خواهیم دید .برای اآلن همین کافی ه ست که بدانید د ستور  catkin_create_pkgکار خارس العاده
ای انجام نمی دهد .وظیفه ی آن به سادگی ایجاد پوشه ی پکیج و دو فایل تنظیمات با متن پیش
فرض برای راحتی شماست.
این ساختار سه الیه پوشه ها ،پوشه ی فضای کاری ،پوشه ی  ،srcپوشه ی شامل پکیج ا ممکن
است برای ساختن یک پکیج ساده و یک فضای کاری کوچک بی خود به نظر برسد ،اما سیستم
ساختن  catkinبه آن نیاز دارد.
اسم پکیج ها در رآس قردادی را دنبال می کند که فقط حروف کوچک ،اعداد ،خط تیره را اجازه
می دهد .طبق قرارداد اول اساام باید یک حرف کوچک باشااد .و بعضاای از ابزار رآس ،شااامل
 ،catkinبا دنبال نکردن این قرارداد مشکل دارند.
همه ی مثال های این کتاب به پکیجی به نام  agitrتعلق دارند ،که اول کلمات اسااام کتاب به
انگلیسی است .اگر شما می خواهید این پکیج را دوباره ایجاد کنید ،می توانید با اجرای دستور زیر
در پوشه ی  srcفضای کاریتان پکیجی با این نام ایجاد کنید:
catkin_create_pkg agitr

یک روش دیگر دانلود کردن پکیج از وب سااایت کتاب اس ات ،و قرار دادن آن در پوشااه ی فضااای
کاری است.
تغییر متن تو صیفات (مانیف ست) :بعد از ایجاد پکیج شاید شما مایل با شید  package.xmlرا
تغییر دهید ،که شااامل متا-داده برای توصاایف پکیج اساات .در ویرایش پیش فرض نصااب شااده با
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 catkin_create_pkgبه صورت دلخواه دارای تو ضیحاتی زیادی ا ست .توجه دا شته با شید گرچه
رآس بیشتر این توضیحات را استفاده نمی کند ،چه در زمان ساختن چه در زمان اجرا ،اگر بخواهید
آنها را در دسترس عموم بگذارید بسیار مهم هستند .برای هماهنگ کردن توصیفات با کاربرد واقعی
پکیج ،حداقل قسمت توصیفات ) (descriptionو نگهدارنده ) )maintainerباید پر شوند .در لیست
 3,1متن توصیفات پکیج  agitrآورده شده است.
>?"<?xml version="1.0
><package
><name>agitr</name
><version>0.0.1</version
><description
Examples from A Gentle Introduction to ROS
></description
>"<maintainer email="jokane@cse.sc.edu
Jason O' Kane
></maintainer
><license>TODO</license
><buildtool_depend>catkin</buildtool_depend
><build_depend>geometry_msgs</build_depend
><run_depend>geometry_msgs</run_depend
><build_depend>turtlesim</build_depend
><run_depend>turtlesim</run_depend
></package

1
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لیست (  )1-3متن توصیفی ( )package.xmlبرای پکیج  agitrاین کتاب

 -2-3سالم رآس!
حاال که یک پکیج درست کردیم ،می توانیم در رآس برنامه بنویسیم .یک برنامه ساده
لیست  3,2ویرایشی از برنامه ی استاندارد “ ”!Hello, worldدر رآس را نشان می دهد .فایل اصلی
 hello.cppنام دارد که در پوشاااه پکیج شاااما ،دقیقاا در کنار  package.xmlو CMakeLists.txt
است.
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"// This is a ROS version of the standard "hello, world
// program.
// This header defines the standard ROS classes.
>#include <ros/ros.h
{ )int main(int argc, char **argv
// Initialize the ROS system.
;)"ros::init(argc, argv, "hello_ros
// Establish this program as a ROS node.
;ros::NodeHandle nh
// Send some output as a log message.
;)"!ROS_INFO_STREAM("Hello, ROS
}

1
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لیست (  )2-3نمونه از برنامه ای به نام  hello.cppدر رآس

بعضی دستورکارهای آنالین توصیه می کنند یک پوشه به نام  srcدر پوشه ی پکیج خود درست
کنید که شامل فایل های اصلی  C++باشد .این سازماندهی می تواند مفید باشد بخصو برای
پکیج های بزرگتر با انواع فایل های مختلف ،اما این کار حتماا الزامی نیست.
ما چند لحظه ی دیگر چگونه کمپایل و اجرا کردن این برنامه را تو ضیح خواهیم داد اما ابتدا بیایید
خود کد را بررسی کنیم.
☜ اولین ( )header fileسربرگ  ros/ros.hشامل کالس های استاندارد رآس است .شما آن را
در تمام برنامه هایی که می نویسید استفاده خواهید کرد.
☜ تابع  ros::initکتابخانه ی مورد اساااتفاده ی رآس را مقداردهی اولیه می کند .آن را یکبار
در اول برنامه ی خود فرابخوانید 1 .آخرین پارامتر یک رشاااته شاااامل نام پیش فرض نود
شماست.
این نام پیش فرض می تواند به وسااایله فایل ( launchصااافحه ی  )86یا با پارامتر دساااتور
(rosrunصفحه ی  )20تغییر کند.

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/InitializationandShutdown
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☜ شاای ) ros::NodeHandle (objectاصاالی ترین مکانیزمی اساات که برنامه ی شااما برای
ارتباط با سیستم رآس استفاده می کند 1.ساختن این شی برنامه ی شما را به عنوان یک
نود در مسااتر رآس ثبت می کند .ساااده ترین تکنیک ایجاد یک شاای  NodeHandleتنها
برای استفاده در سراسر برنامه است.
به صااورت داخلی ،کالس  NodeHandleدارای شاامارنده ی مرجعی اساات که نود جدید را در
م ستر ثبت می کند ،وقتی اولین شی  NodeHandleساخته شد .همچنین وقتی نود حذف می
شااود که همه ی شاای های  NodeHandleاز بین رفته باشااند .این جزیئات در دو مورد مؤثرند:
اوال شما می توانید ،اگر ترجیح بدهید ،چند  NodeHandleدرست کنید ،در حالیکه همه ی آنها
به یک نود مربوط اند .مواردی خواهد بود که این کار الزم است .یک مثال از این مورد در صفحه
ی  127آورده شده ا ست .ثانیا این بدین معنی ا ست که ا ستفاده از ارتباط دهنده ی ا ستاندارد
 roscppبرای اجرای چند نود مستقل در یک برنامه غیرممکن است.
☜ خط  ROS_INFO_STREAMپ یام اطال عاتی را ای جاد می ک ند .این پ یام به جا های
مختل فی فر ستاده می شود ،شامل صفحه ی کن سول .ما جزیئات بی شتری در این مورد در
فصل  4یاد خواهیم گرفت.

کمپایل کردن برنامه Hello
چگونه یک برنامه را کمپایل و اجرا کنیم؟ این کار با ساایسااتم ساااختن رآس به نام کتکین catkin

انجام می شود .که شامل چهار مرحله است.

2

م شخک کردن و اب ستگی ها اول شما باید پکیج های دیگری که ما به آنها واب سته ایم را م شخک
کنید .برای برنامه ی  ،C++ابتدا در این مرحله نیاز ا ست که مطمئن شویم  catkinکمپایلر  C++را
فراهم کرده اساات ،کامپایلر  C++با پرچم های ) (flagمناسااب که برای قرار دادن سااربرگ ها و
کتابخانه های نیاز دارد.
برای لیساات کردن وابسااتگی ها  CMakeLists.txtرا در پوشااه ی پکیجتان تغییر دهید .ویرایش
پیش فرض خط زیر را دارد:
(catkin REQUIRED) find_package

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/NodeHandles
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/BuildingPackages
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وابستگی به دیگر پکیج های کتکین می تواند در قسمت  COMPONENTSاین خط ،اضافه شود:
(catkin REQUIRED COMPONENTS package-names) find_package

برای مثال  ،helloما به واب ستگی به نام  roscppنیاز داریم ،که کتابخانه های  C++مورد ا ستفاده ی
رآس را فراهم می کند .بنابراین خط مورد نیاز  find_packageاینگونه است:
(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp) find_package

ما با ید لیسااات وابساااتگی ها را در  package.xmlپکیج ب یاوریم ،با اسااات فاده از ال مان های
 build_dependو :run_depend
><build_depend>package-name</build_depend
><run_depend>package-name</run_depend

در مثال ما ،برنامه ی  helloبه  roscppهم در زمان سااااختن و هم در زمان اجرا نیاز دارد پس
مانیفست باید شامل هر دو باشد:
><build_depend>roscpp</build_depend
><run_depend>roscpp</run_depend
گرچه ،وابستگی های مشخک شده در مانیفست در پروسه ی ساختن( )buildاستفاده نمی شود؛

اگر شما آن را اینجا حذف کنید ،احتماالا شما هیچ خطایی دریافت نمی کنید تا زمانی که پکیجتان
را پخش کنید و کسی بدون داشتن پکیج های مورد نیاز سعی به ساختن آن کند.
م شخص کردن فایل قابل اجرا :در قدم بعد ،ما باید دو خط به  CMakeLists.txtا ضافه کنیم تا
فایل قابل اجرای مورد نیاز را ایجاد کنیم .حالت کلی این است:
)add_executable(executable-name source-files
)}target_link_libraries(executable-name ${catkin_LIBRARIES

ل قابل اجرا و همچنین لیسااات ساااورس کدهایی که باید برای ایجاد آن باید
در خط اول نام فای ِ
کمپایل بشوند را مشخک می کنیم .اگر شما بیش از یک سورس کد داشته باشید ،همه ی آنها را
لیست کنید ،و با استفاده از فاصله آنها را از هم جدا کنید .در دومین خط به  CMakeمی گوید که
ل قابل اجرا اساااتفاده می کند کدام پرچم کتابخانه ی مناساااب را اساااتفاده کند
وقتی از این فای ِ
(م شخک شده در خط  find_packageدر باال) .اگر پکیج شما شامل بیش از یک فایلِ قابل اجرا
باشد ،این دو خط را برای هر فایلِ قابل اجرا کپی و اصالح کنید .در مثال ما ،می خواهیم فایلِ قابل
اجرایی به نام  helloاز ساااورس کد  hello.cppرا ایجاد نماییم ،بنابراین ما باید دو خط زیر را به
 CMakeLists.txtاضافه کنیم:
)add_executable(hello hello.cpp
)}target_link_libraries(hello ${catkin_LIBRARIES
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# What version of CMake is needed?
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
# The name of this package.
project(agitr)
# Find the catkin build system, and any other packages on which we
depend.
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp)
# Declare our catkin package.
catkin_package()
# Specify locations of header files.
include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
# Declare the executable, along with its source files.If
# there are multiple executables , use multiple copies of
# this line
add_executable(hello hello.cpp)
# Specify libraries against which to link.Again, this
# line should be copied for each distinct executable in
# the package.
target_link_libraries(hello ${catkin_LIBRARIES})
hello.cpp  برای ساختنCMakeLists.txt ) یک3-3 ( لیست

 کوتاه که برای مثال ما کافی اساات را نشااان میCMakeLists.txt  یک3,3  لیساات،بعنوان مرجع
 شامل راهنماهایcatkin_create_pkg  پیش فرض تولید شده به وسیله یCMakeLists.txt .دهد
 چیزی شاابیه این،غیرفعال شااده ی برای اهداف دیگر اساات؛ برای بساایاری از برنامه های ساااده
.ویرایش ساده که اینجا نشان داده شده است کافی است
 شااما می توانید فضااای کاری، را تنظیم کردیدCMakeLists.txt  وقتی:ساختن ف ضای کاری
خودتان را ب سازید ( شامل کمپایل همه ی فایل های قابل اجرای پکیجیتتان) با ا ستفاده از د ستور
:زیر
catkin_make

،چون این دستور طوری طراحی شده است که همه ی پکیج های محیط کارتان را کمپایل می کند
 این دستور مراحل تنظیمات مختلفی را اجرا می.این دستور باید از پوشه ی فضای کاری اجرا شود
 در محیطbuild  وdevel کند (بخصااو بار اول که اجراش می کنید) و دو زیر پوشااه به نام های
 هاییmakefile  این دو زیر پو شه شامل فایل های واب سته به ساخت مانند.کارتان ایجاد می کند
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که به صورت خودکار ایجاد می شوند ،شی کد ،و فایل های قابل اجرا ه ستند .اگر شما دو ست
داشااته باشااید می توانید بعد اتمام کارتان با خیال راحت زیر پوشااه های  develو  buildرا حذف
کنید.
اگر خطای حین کمپایل وجود دا شته با شد در این مرحله می بینید و بعد از در ست کردن خطاها،
می توانید  catkin_makeرا برای تکمیل روند ساخت دوباره اجرا کنید.
اگر شاااما خطایی از  catkin_makeمبنی بر اینکه نمی تواند  ros/ros.hرا پیدا کند ،یا مراجع
“ ”undefined referenceرا در  ros::initیا هر تابع دیگری پیدا نمی کند ،بیشااتر اوقات دلیلش
این است که وابستگی  roscppدر  CMakeLists.txtآورده نشده است.

مشخص کردن  setup.bashبه عنوان منبع :آخرین مرحله ،اجرای فایل قابل اجرای setup.bash

ا ست ،که به و سیله ی  catkin_makeدر داخل زیرپو شه ی  develدر ف ضای کارتان ساخته شده
است:
source devel/setup.bash

این کار به صااورت خودکار متن قابل اجرایی (اسااکریپتی) را ایجاد می کند که متغییرهای محیطی
مختلفی را تنظیم می کند تا رآس بتواند پکیج جدید شاااما و فایل های قابل اجرایش را پیدا کند.
این مورد مشابه  setup.bashکلی در بخش  2,2است ،اما مشخصاا برای فضای کاری شما .تا زمانی
که ساختار ف ضای کارتان تغییر نکند ،شما فقط یکبار این کار را برای هر ترمینال باید انجام دهید،
حتی اگر کدتان را اصالح و دوباره با استفاده از  catkin_makeکمپایل کنید.

اجرای برنامه ی hello
وقتی همه ی این مراحل کامل شد ،برنامه جدید شما در رآس با استفاده از  rosrunقابل اجرا است
(بخش  ، )2,6درست مانند هر برنامه ی دیگری از رآس .برای این مثال دستور زیر را اجرا کنید:
rosrun agitr hello

این برنامه باید خروجی مانند زیر ایجاد کند:
![ INFO] [1416432122.659693753]: Hello, ROS
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فراموش نکنید ابتدا باید  roscoreرا شااروع کنید :این برنامه یک نود اساات و هر نود برای درساات
اجرا شدن به م ستر نیاز دارد .به هر حال ،عدد در خط خروجی زمان اندازه گیری شده به ثانیه از
اول ژانویه  1970ا تا زمان اجرای خط  ROS_INFO_STREAMبرنامه ی ما را نشان می دهد.
 rosrunهمراه با دستورات دیگری از رآس ممکن است خطایی مشابه زیر ایجاد کند:
[rospack] Error: stack/package package-name not found
دو دلیل رایج این خطا نوشااتن غلط اساام پکیج و درساات اجرا نکردن فایل  setup.bashبرای

فضای کارتان است.

 -3-3برنامه ی منتشر کننده ی پیام
برنامه ی  helloدر قسمت قبل نشان داد که چگونه یک برنامه ی ساده را کمپایل و اجرا کنیم .این
برنامه برای معرفی کتکین مفید بود ،اما همه برنامه های “! ”Hello,Worldکار خاصاای انجام نمی
دهد .در این بخش ،ما به برنامه ی که به رآس بیشتر مربوط است نگاهی می اندازیم 1.بخصو  ،ما
خواهیم دید که چگونه سرعتی که به صورت تصادفی ایجاد شده است را به الک پشت turtlesim
بفر ستیم ،که باعث می شود بدون هدفی حرکت کند .خال صه ی کد  C++برنامه به نام  pubvelرا
در لیسات  3,4ببینید .این برنامه همه ی اجزای مورد نیاز برای منتشار کردن پیام را در کد نشاان
می دهد.
//This program publishes randomly-generated velocity messages for turtlesim.
>#include <ros/ros.h
#include <geometry_msgs/Twist.h> // For geometry_msgs::Twist
#include <stdlib.h> // For rand() and RAND_MAX
{ )int main(int argc, char **argv
// Initialize the ROS system and become a node.
;)"ros::init(argc, argv, "publish_velocity
;ros::NodeHandle nh
// Create a publisher object.
(>ros::Publisher pub = nh.advertise<geometry_msgs::Twist
;)"turtle1/cmd_vel", 1000
// Seed the random number generator.
;))srand(time(0
// Loop at 2Hz until the node is shut down.
;)ros::Rate rate(2
{ ))(while(ros::ok
// Create and fill in the message. The other four

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

)http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/WritingPublisherSubscriber(C++
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18
// fields, which are ignored by turtlesim, default to 0.
19
;geometry_msgs::Twist msg
20
;)msg.linear.x = double(rand())/double(RAND_MAX
21
;msg.angular.z = 2*double(rand())/double(RAND_MAX) - 1
22
// Publish the message.
23
;)pub.publish(msg
24
// Send a message to rosout with the details.
25
"ROS_INFO_STREAM("Sending random velocity command:
26
<< " linear=" << msg.linear.x
27
;)<< " angular=" << msg.angular.z
28
// Wait until it's time for another iteration.
29
;)(rate.sleep
} 30
{ 31
لیست (  )4-3برنامه ای به نام  pubvel.cppکه عددی به صورت تصادفی برای الک پشت turtlesim
منتشر می کند

منتشر کردن پیام
مهمترین تفاوت بین  pubvelو  helloریشه در منتشر کردن پیام دارد.
اضافه کردن فایل نوع پیام
شما ممکن است از بخش  2,7,2به یاد بیاورید که هر تاپیکِ رآس مربوط به یک نوع پیام است .هر
نوع پیام یک فایل سربرگ در  C++دارد .شما باید با استفاده  #includeاین سربرگ را برای هر نوع
پیام موجود در برنامه اضافه کنید ،با استفاده از کدی مانند زیر:
>#include <package_name/type_name.h

توجه داشااته باشااید که نام پکیج در اینجا باید نام پکیج شااامل نوعِ پیام باشااد و نه لزوما نام پکیج
شااما .در  ،pubvelما می خواهیم پیامی از نوع  geometry_msgs/Twistااااا پیامی از نوع Twist
متعلق به پکیجی به نام  geometry_msgsا منتشر کنیم پس به خط زیر نیاز داریم:
>#include <geometry_msgs/Twist.h

هدف از این سربرگ تعریف کردن کال سی از  C++ا ست که دارای ع ضوی به مانند ر شته ی نو ِع
پیام مورد نظر باشد .این کالس در  namespaceای براساس اسم پکیج تعریف شده است .علت این
نام گذاری این ا ست که وقتی از کالسِ پیامی در  C++می خواهیم ا ستفاده کنیم ،از (  ) ::ا ستفاده
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می کنیم ،که ا سمِ پکیج را از ا سمِ نوعِ داده جدا می کند .در مثال  ،pubvelسربرگ کال سی با نام
 geometry_msgs::Twistرا معرفی می کند.
ایجاد شیء منتشر کننده
در واقع کار انت شار پیام به و سیله ی یک شی از کالس انجام می شود 1.خطی مانند زیر شی مورد
نیاز را ایجاد می کند:
;)ros::Publisher pub = node_handle.advertise<message_type>(topic_name, queue_size

بیاید به هر قسمت این خط نگاهی بیندازیم:
☜  node_handleیک شی از کالس  ros::NodeHandleاست ،که می توانید در ابتدای برنامه
یتان ایجاد کنید .ما با متد  advertiseاین شی را فراخوانی خواهیم کرد.
☜ ق سمت  message_typeدرون براکت زاویه دار اااا که قالب پارامتر نام دارد  -نوعِ داده ی
پیامی ا ست که می خواهیم منت شر کنیم و باید ا سم کال سی که در سربرگ در باال تعریف
کردیم باشد .در این مثال کالس  geometry_msgs::Twistرا استفاده می کنیم.
☜  topic_nameرشته ای شامل اسم تاپیکی که می خواهیم منتشر کنیم است .این اسم باید
بمانند ا سامی تاپیک ن شان داده شده در  rostopic listیا  rqt_graphبا شد .اما معموالا
بدون اسلش  ./ما اسلش  /را در ابتدا حذف می کنیم که یک اسم تاپیک نسبی ایجاد کنیم؛
در ف صل  5مکانیزم و اهداف ا سم های ن سبی را بیان می کنیم .در این مثال ،ا سم تاپیک
" "turtle1/cmd_velاست.
مواظب تفاوت بین اسم تاپیک و نوع پیام باشید .اگر شما اشتباهاا این دو را عوض کنید ،خطاهای
کمپایل گیج کننده ی زیادی را ایجاد می کنید.
☜ آخرین پارامتر برای  advertiseیک عدد صحیح ،ن شان دهنده ی سایز صف نگهدارنده ی
پیام (تعداد پیام هایی که منتشر کننده می تواند نگه دارد) ،برای این ناشر است .در بیشتر
موارد ،یک عدد بزرگی مانند  1000برای این قسمت مناسب است .اگر برنامه ی شما پیام
ها را سریعتر از سایز صف نگهدارنده منتشر کند ،قدیمی ترین پیام دور انداخته می شود.
این پارامتر در بیشاااتر مواقع مورد نیاز اسااات چون در بیشاااتر موارد ،پیام باید به نود دیگری
فرستاده می شود .این پروسه ارتباط می تواند زمان گیر باشد ،بخصو نسبت به زمانی که برای
ایجاد پیام نیاز است .رآس این تأخیر را با داشتن روش انتشار  -ذخیره ی پیام در صف خارجی
و بالفا صله برگ شتن  -کاهش می دهد .در واقع یک ترد ( )threadجداگانه در پ شت صحنه پیام
http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/PublishersandSubscribers
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را انتقال می دهد .مقدار عدد صحیح تعداد پیام هایی  -نه تعداد بایت ها  -که صف نگه دارنده
ی پیام نگه می دارد را نشان می دهد.
جالب ا ست که کتابخانه های مورد ا ستفاده ی رآس اینقدر هو شمند ه ستند که می دانند چه
زمانی نودهای منتشر کننده و شنونده قسمتی از یک پروسه هستند .در این مورد بدون استفاده
از هیچ شابکه ی انتقالی پیام ها مساتقیماا توساط شانونده دریافت می شاوند .این ویژگی برای
کارآمد ساااختن  nodelets1بساایار مهم اساات .نودلت چند نود اساات که می توانند به صااورت
داینامیک در یک پروسه ی (بدون کپی کردن پیام ها) استفاده بشوند.
برای منتشااار کردن پ یام ها از یک نود روی چ ند تاپ یک ،با ید برای هر تاپ یک یک شااای
 ros::Publisherجدا ایجاد کنید.
مواظب طول عمر  ros::Publisherبا شید .ایجاد یک نا شر یک عمل سنگین ا ست ،بنابراین ایده
بدی ا ست که برای منت شر کردن هر پیام یک  ros::Publisherجدیدایجاد کنیم .به جایش برای
هر تاپیک یک ناشاار ایجاد می کنیم و در طول قساامت اجرایی برنامه از آن ناشاار اسااتفاده می
کنیم .در  ،pubvelاین کار را با تعریف ناشر خارج از حلقه ی  whileانجام داده ایم.
ایجاد و پرکردن شی پیام :در قدم بعد ،خود شی پیام را می سازیم .قبال هم به کالسِ پیام اشاره
کردیم ،وقتی داشتیم شی  ros::Publisherرا ایجاد می کردیم .شی های این کالس دارای یک عضو
قابل دسترس عموم برای هر قسمت از نوع پیام است.
ما با ا ستفاده از ( rosmsgدر بخش  )2,7,2دیدیم که نوعِ پیام  geometry_msgs/Twistدارای دو
الیه ی باالیی ( linearو  )angularا ست که هر کدام دارای زیر شاخه ی ( xو  yو  )zه ستند .و هر
کدام از این زیرشاااخه ها یک عدد اعشاااری  64بیتی اساات که در کامپایلرهای  C++یک double
خوانده می شود .کد لیست  3,4شی  geometry_msgs::Twistرا ایجاد می کند و دو عدد تصادفی
( )pseudo-randomرا به دوتا از اعضای آن نسبت می دهد.
;geometry_msgs::Twist msg
;)msg.linear.x = double(rand())/double(RAND_MAX
;msg.angular.z = 2*double(rand())/double(RAND_MAX) - 1

این کد سارعت خطی را عددی بین صافر و یک انتخاب می کند ،و سارعت زاویه ای را عددی بین
 -1و  .1چون چهار قسااامت دیگر را ( msg.linear.y ,msg.linear.z , msg.angular.x , and
 ) msg.angular.yنادیده می گیرد ،ما هم مقدار پیش فرض که صفر است را تغییر ندادیم.
حتماا بی شتر نوع پیام ها دارای نوع دیگری غیر از  float64ه ستند .خو شبختانه نگا شت از یک نوع
در رآس به نوع  C++همان طور که انتظار دارید به خوبی کار می کند 2.یک مورد که ممکن ا ست
http://wiki.ros.org/nodelet
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خیلی وا ضح نبا شد این ا ست که نوع ق سمت هایی از آرایه )که در  rosmsg showبا براکت ن شان
داده می شود( در کد  C++به عنوان آرایه ی  STLشناخته می شود.
انت شار یک پیام  :بعد از انجام کارهای اولیه ،انت شار یک پیام ب سیار ساده ا ست ،با ا ستفاده از متد
 publishاز شی  .ros::Publisherدر این مثال ،به صورت زیر:
;)pub.publish(msg

این متد  msgداده شده را به صف نگهدارنده نا شر ا ضافه می کند ،که از آن صف در ا سرع وقت به
شنونده ی مربوطه فرستاده می شود.
فرم دادن خروجی  :گرچه این مورد به صورت م ستقیم به منت شر کردن د ستور سرعت مربوط
نیساات ،نگاهی به خط  ROS_INFO_STREAMدر لیساات  3,4ارزشاامند اساات .اینجا عملکرد
 ROS_INFO_STREAMرو شن تر ا ست ،چون توانایی وارد کردن داده هایی غیر از  stringرا در
خروجی ن شان می دهد  -در این مورد ،وارد کردن ق سمتی از پیام که به صورت ت صادفی م شخک
شده .بخش  4,3اطالعات بیشتری از عملکرد  ROS_INFO_STREAMبه دست می دهد.

انتشار در حلقه
بخش قبل جزیئات انتشااار پیام را پوشااش داد .در مثال  pubvelمرحله انتشااار پیام در حلقه ی
 whileتکرار می شود تا با گذ شت زمان پیام های متفاوتی منت شر شود .برنامه ازدو ساختار ا ضافه
دیگر برای شکل دادن حلقه استفاده می کند.
چک کردن برای خاموش کردن نود:

شرط حلقه ی  whileدر :pubvel
)(ros::ok

به صورت غیر مستقیم این تابع چک می کند که آیا برنامه ی ما در شرایط خوبی به عنوان یک نود
رآس هسااات یا نه .این تابع تا زمانی که نود به هر دلیلی خاموش نشاااود true ،برمی گرداند .چند
روش برای اینکه () ros::okجواب  falseبرگرداند:
☜ شما می توانید برای نود از  rosnode killاستفاده کنید.
☜ شما می توانید عالمت توقف  Ctrl-Cرا برای برنامه بفرستید.
یک موضااوع جالب ros::init() ،یک  handlerبرای عالمت  Ctrl-Cنصااب می کند ،و برای ایجاد
یک خاموش کردن راحت ا ستفاده می کند .تأثیر  Ctrl-Cاین ا ست که () ros::okپا سخ false
برگرداند ،اما برنامه را یک دفعه نابود نمی کند .این مورد احتما اال مهم اسااات اگر مراحل پاک
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سازی مانند نو شتن فایل لوگ ،ذخیره کردن ق سمتی از نتایج ،پیام خداحافظی فر ستادن و …
قبل از اتمام برنامه وجود داشته باشد.
☜ شما در خود برنامه می توانید دستور زیر را فرا بخوانید:
)(ros::shutdown

این تابع احتماالا روش مفیدی است که از داخل برنامه نشان بدهید کار نود شما تمام شده
است.
☜ شما می توانید نود دیگری را با همین نام شروع کنید .این معموالا زمانی اتفاس می افتد که
شما نمونه ی جدیدی از همان برنامه را اجرا می کنید.
کنترل سرعت انتشار

1

 :آخرین المان جدید  pubvelاستفاده از شی  ros::Rateاست:

;)ros::Rate rate(2

این شاای ساارعت اجرای حلقه را کنترل می کند .واحد پارامتر سااازنده ی ( )constructorآن هرتز
( Hzتعداد تکرار حلقه در ثانیه) است .در این مثال شی ای ساخته شده است که حلقه را دو بار بر
ثانیه اجرا می کند .در آخر هر حلقه ،متد  sleepرا از این شیء فراخوانی می کنیم:
;)(rate.sleep

فراخوانی این متد باعث ایجاد تأخیر در برنامه می شااود .مدت تأخیر طوری محاساابه می شااود که
اجرای حلقه سریعتر از سرعت تعریف شده ن شود .بدون این نوع کنترل ،برنامه پیام را با بی شترین
ساارعتی که کامپیوتر اجازه می دهد منتشاار می کند ،که ممکن اساات صااف نگهدارنده ی ناشاار و
شنونده را ا شباع کند و اتالف منابع شبکه و محا سباتی ا ست( .در کامپیوتر نوی سنده یک ویرایش
برنامه حدوداا  6300پیام در ثانیه منتشر می کند).
شااما می توانید با اسااتفاده از  rostopic hzاین تنظیمات را تأیید کنید .نتیجه ی  pubvelباید به
صورت زیر باشد:
average rate: 2.000
min: 0.500s max: 0.500s std dev: 0.00006s window: 10

می بینید که پیام ما با ساارعت دو بار بر ثانیه (با کمی اختالف از برنامه ی زمانی اش) منتشاار می
شود.
شما ممکن ا ست به روش جایگزینی برای  ros::Rateفکر می کنید ،ا ستفاده از تأخیری ثابت با
ا ستفاده از  sleepیا  usleepدر هر تکرار حلقه .مزیت ا ستفاده از شی  ros::Rateن سبت به این
روش این است که  ros::Rateمی تواند زمان مورد استفاده بقیه قسمت های حلقه را نیز در نظر

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/Time
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بگیرد .اگر محاساابات مهم محدودی باید در هر تکرار انجام شااود (همان طور که از هر برنامه ی
واقعی انتظار می رود) ،زمان محاسااباتی مورد اسااتفاده از تأخیر کم می شااود .در حالت حاد که
کار واقعی درون حلقه بیشتر از سرعت مورد نظر طول بکشد ،تأخیر () sleepبه صفر کاهش می
یابد.

کمپایل کردن pubvel
فرآیند کمپایل کردن  pubvelتقریباا مشابه  helloاست :اصالح  CMakeLists.txtو ،package.xml
اسااتفاده از  catkin_makeبرای کمپایل کردن فضااای کاری .با این وجود یک تفاوت مهم بینشااان
وجود دارد.
م شخص کردن واب ستگی به نوعِ پیام  :چون  pubvelاز نوعِ پیامی از پکیج geometry_msgs

ا ستفاده می کند باید این پکیج به عنوان واب ستگی ذکر شود .به مانند واب ستگی به  roscppکه در
بخش  3,2,2بحث کردیم .مشااخصاااا ما باید خط  find_packageرا در  CMakeLists.txtاصااالح
کنیم و  geometry_msgsرا بعد از  roscppاضافه کنیم:
)find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp geometry_msgs
توجه داشااته باشااید که بجز اصااالح  find_packageموجود ،ما دو خط جدید به package.xml

اضافه می کنیم ،که در آن باید المان های زیر را برای وابستگی جدید اضافه کنیم:
><build_depend>geometry_msgs</build_depend
><run_depend>geometry_msgs</run_depend
اگر شااامااا این قاادم را فراموش کنیااد ،احتمااا اال  catkin_makeنمی توانااد ساااربرگ

 geometry_msgs/Twist.hرا پیدا کند .وقتی شما خطایی مبنی بر پیدا نکردن سربرگی دیدید،
بهتر است وابستگی های پکیج خود را بازرسی کنید.

اجرای pubvel
در آخر ما آماده ی اجرای  pubvelهستیم .مثل همیشه  rosrunمی تواند این کار را انجام دهد.
rosrun agitr pubvel
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شاید شما مایل با شید  turtlesimرا نیز اجرا کنید تا عکس العمل الک پ شت را به د ستور حرکت
که  pubvelمنتشر می کند ببینید:
rosrun turtlesim turtlesim_node

شکل  3,1یک نمونه از نتیجه را نشان می دهد.

شکل ( )1-3عکس العمل الک پشت  turtlesimبه دستور سرعت تصادفی از pubvel

 -4-3برنامه ی شنونده (ساب اسکرایبر)
تا کنون ما یک مثال از برنامه ی منتشااارکننده ی پیام دیدیم .مسااالماا وقتی در مورد ارتباط بین
نودها صااحبت می کنیم ،این نصااف ماجرا اساات .حاال بیاید برنامه ای را بررساای کنیم که به پیام
1
منتشر شده از نودهای دیگر گوش می دهد.
اساااتفاده از  turtlesimرا ادامه می دهیم ،به تاپیک  /turtle1/poseگوش خواهیم داد ،که آن را
 turtlesim_nodeمنتشر می کند( .چگونه بفهمیم  turtlesim_nodeاین تاپیک را منتشر می کند؟
یک راه پیدا کردنش شااروع نود و اسااتفاده از یکی از دسااتورات rostopic list , rosnode info ,
 rqt_graphاست که ببینیم چه تاپیکی منتشر شده است .بخش  ) 2,7,1پیام این تاپیک موقعیت،
مکان و زاویه ی ،الک پ شت را ن شان می دهد .لی ست  3,5یک برنامه ی کوچک که به این پیام ها
گوش می کند را ن شان می دهد و آنها را برای ما به و سیله ی  ROS_INFO_STREAMخال صه
می کند .گرچه بخش هایی از این برنامه باید تا حاال آشنا باشند ،سه اصل جدید وجود دارد.

)http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/WritingPublisherSubscriber(C++
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2
3
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6
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// This program subscribes to turtle1/pose and shows its
// messages on the screen.
#include <ros/ros.h>
#include <turtlesim/Pose.h>
#include <iomanip> // for std::setprecision and std::fixed
// A callback function. Executed each time a new pose
// message arrives.
void poseMessageReceived(const turtlesim::Pose& msg) {
ROS_INFO_STREAM(std::setprecision(2) << std::fixed
<< "position=(" << msg.x << "," << msg.y << ")"
<< " direction=" << msg.theta);
}
int main(int argc, char **argv) {
// Initialize the ROS system and become a node.
ros::init(argc, argv, "subscribe_to_pose");
ros::NodeHandle nh;
// Create a subscriber object.
ros::Subscriber sub = nh.subscribe("turtle1/pose", 1000,
&poseMessageReceived);
// Let ROS take over.
ros::spin();
}
 که به داده موقعیت منتشر شده از رباتsubpose.cpp ) برنامه ای از رآس به نام5-3( لیست
. گوش می دهدturtlesim

 یک تفاوت مهم نا شر و شنونده این ا ست که نود شنونده نمی داند: callback نو شتن یک تابع
 ما باید همه ی کدهایی را که پاسااخی به پیام، بر این اساااس.چه زمانی پیام را دریافت خواهد کرد
 که این تابع با هر پیامی که دریافت، قرار دهیمcallback دریافت شااده هسااتند درون تابعی به نام
: شنونده به صورت زیر استcallback  یک تابع.می شود فراخوانده می شود
void function_name(const package_name::type_name &msg) {
...
}
 آنها به کالس پیام تاپیکی که ما تصمیم داریم: مشابه ناشر هستندtype_name  وpackage_name

 به همه ی قسمت های پیام دریافت شدهcallback  بدنه ی تابع.به آن گوش کنیم ارجاع می دهند
 مانند همی شه ما باید سربرگ. ا ستفاده یا نادیده بگیرد،د ستر سی دارند و می تواند آنها را ذخیره
.هایی را که این کالس را تعریف می کنند اضافه کنیم
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در این م ثال callback ،پ یامی با نوع  turtlesim::Poseرا در یا فت می ک ند ،ب نابراین ما به
 turtlesim/Pose.hنیاز داریم( .با اسااتفاده از  rostopic infoمی توانیم چک کنیم که این نوع پیام
درست است؛ بخش  2,7,2را دوباره نگاه کنید callback ).با استفاده از ROS_INFO_STREAM
تعدادی از پیام ها ،شااامل عضااوهای  y،xو  thetaرا پرینت می کند( .ما می توانیم با اسااتفاده از
 rosmsg showقسااامت های نو ِع پیام را چک کنیم ،با اساااتفاده از بخش  ).2,7,2یک برنامه ی
واقعی ،قطعاا کار بامعنایی با این پیام ها می کند.
توجه داشااته باشااید ،تابع های  callbackشاانونده چیزی را برنمی گردانند و از نوع void return
هستند .با کمی تأمل این مطلب برای ما منطقی خواهد بود ،چون وظیفه ی رآس است که این تابع
را فرابخواند ،جایی در برنامه ی ما برای استفاده از هیچ مقداری وجود ندارد.
1

ایجاد یک شی شنونده :برای شنیدن یک تاپیک ،ما یک  ros::Subscriberایجاد می کنیم:

;)ros::Subscriber sub = node_handle.subscribe(topic_name,queue_size, pointer_to_callback_function

این خط قساامت های جابه جا پذیری دارد (بیشااتر قساامت ها به مانند دسااتور ros::Publisher

هستند ):
☜  node_handleبه مانند نود نگهدارنده ای است که تا کنون دیده ایم.
☜  topic_nameنام تاپیکی اساات که به آن می خواهیم گوش کنیم ،به صااورت یک متغییر
ر شته ای ( .)stringدر این مثال " "turtle1/poseا ستفاده شده ا ست .دوباره در اینجا ما
اسلش  /را حذف کرده ایم که یک نام نسبی داشته باشیم.
☜  queue_sizeسایز (به صورت عدد صحیح) صف پیام برای گوش دادن ا ست .معموالا شما
می توانید عدد بزرگی مانند  1000را بدون نگرانی برای پروسه ی صف استفاده کنید.
وقتی یک پیام ها دریافت می شااوند ،در یک صااف ذخیره می شااوند تا زمانی که رآس شااانس
اجرای تابع  callbackرا داشته باشد .این پارامتر حداکثر تعداد پیامی که رآس می تواند در صف
نگه دارد را م شخک می کند .اگر یک پیام دریافت شود در حالیکه صف پر ا ست ،قدیمی ترین
پیامی که پردازش نشااده حذف می شااود تا فضااای خالی ایجاد شااود .این امر در ظاهر به مانند
تکنیکی که برای انتشااار پیام اسااتفاده می شااد می باشااد -صاافحه ی  46را ببینید -اما تفاوت
مهمی دارد :سرعت ر آس برای خالی کردن صف نا شر واب سته به زمانی ا ست که پیام از نا شر به
شاانونده منتقل می شااود و تقریباا خارج از کنترل ماساات .برعکس ،ساارعت خالی کردن صااف
شنونده وابسته به این است که ما چقدر سریع پردازش می کنیم .بنابراین ،ما می توانیم احتمال
لبریز شاادن صااف شاانونده را کاهش دهیم با الف) با اطمینان از اینکه  callbackبه طور مدام

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/PublishersandSubscribers
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انجام می شود با ا ستفاده از  ros::spinو  ros::spinOnceب) با کاهش زمان مورد ا ستفاده هر
.callback
☜ آخرین پارامتر یک ا شاره گر به تابع  callbackا ست که رآس باید آن را وقتی اجرا کند که
پیامی ر سید .در  ،C++شما می توانید ا شاره گر به یک تابع را با ا ستفاده از عالمت اپراتور
(& “ ,آدرسش”) قبل از نامش بسازید .در مثال ما به شکل زیر:
&poseMessageReceived

ا شتباه معمول نو شتن () یا حتی (پیام) را بعد از ا سم تابع نکنید .این پرانتزها (عبارت ها) را در
واقع ز مانی ن یاز دار ید که می خواه ید تابع را فراخوانی کن ید ،نه وقتی می خواه ید بدون
فراخواندن تابع به آن اشاره کنید(همان کاری که ما اینجا انجام می دهیم) .رآس عبارتهای مورد
نیاز را زمان فراخواندن تابع فراهم می کند.
پیشنهادی در مورد متن  : C++عالمت ها در واقع دلخواه هستند ،و بیشتر برنامه ها آن را حذف
کرده اند .کامپایلر می تواند بگوید که شما می خواهید به یک تابعی ا شاره کنید ،به جای اینکه
مقداری را از اجرای تابع بازگرداند ،چون بعد از اسم تابع پرانتز نیآمده است .اما نویسنده پیشنهاد
می کند عالمت & را اضااافه کنید ،چون در واقع برای خواننده واضااح تر خواهد بود که ما اینجا
اشاره گر داریم.
شاید شما توجه کرده باشید که وقتی یک شیء  ros::Subscriberمی سازیم ،نوعِ پیام را به صورت
وا ضح بیان نمی کنیم .در واقع متد  advertiseیک الگو ا ست که کمپایلر  C++نوعِ پیام در ست را
براساس نوع داده تابع  callbackکه به آن اشاره کردیم تعیین می کند.
اگر شما نوعِ پیام ا شتباهی را در تابع  callbackا ستفاده کرده با شید ،کامپایلراین خطا را پیدا
نخواهد کرد .به جای آن شما خطای  run-timeرا در مورد عدم تطابق نوع دریافت خواهید کرد.
این خطا ممکن است وابسته به تنظیم زمان و برآمده از نود ناشر یا شنونده باشد.
یک نکته که می تواند در مورد شی های  ros::Subscriberغیرشهودی باشد این است که تقریباا به
ندرت هیچ یک از این متدهای شان را فرا می خوانند .در عوض زمان عمر یک شی مهمترین ق سمت
مربوطه ا ست :وقتی ما یک  ros::Subscriberرا می سازیم ،نود ما ارتباطی با همه ی نا شرها به نام
آن تاپیک را ایجاد می کند .وقتی شااا از بین می رود ،چه با متوقف شاادن ،چه با حذف شاادن ،با
ایجاد یک شا توسط یک اپراتور جدید ،ارتباطات هم از بین می روند.
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کنترل رآس  :آخرین مسااأله این اساات که رآس فقط زمانی تابع  callbackما را اجرا می کند که
به آن م شخ صاا اجازه داده با شیم 1.در واقع دو راه کمی متفاوت برای انجام این کار وجود دارد .یک
روش بدین صورت است:
;)(ros::spinOnce

این د ستور از رآس می خواهد که همه ی  callbackهای منتظرِ نودهای شنونده را اجرا کند و بعد
دوباره کنترل را به ما برگرداند .روش دیگر بدین شکل است:
;)(ros::spin

این خط به جای () ros::spinOnceاز رآس می خواهد که اینجا منتظر بما ند و تا زمان خاموش
شدن نود  callbackرا اجرا کند .به عبارت دیگر ros::spin)( ،تقریباا شبیه حلقه ی زیر است:
{ ))(while(ros::ok
;)(ros::spinOnce
}
سؤالی که مطرح می شود این ا ست که از () ros::spinOnceیا از () ros::spinا ستفاده کنیم :آیا

برنامه ی شما یک کار دیگر به جزء پا سخ به  callbackها را به صورت متناوب انجام میدهد؟ اگر
جواب نه ا ست پس از  ros::spinا ستفاده کنید .اگر بله ،پس منطقی ا ست که یک حلقه برای انجام
کارهای دیگر و شاااامل فراخواندن () ros::spinOnceبرای انجام  callbackها به صاااورت متناوب
بنوی سید .لی ست  3,5از () ros::spinا ستفاده کرده ا ست چون تنها وظیفه ی این برنامه دریافت و
خالصه کردن پیام موقعیت دریافت شده است.
یک خطای متداول در برنامه های شنونده این است که هر دو دستور  ros::spinOnceو
 ros::spinاشتباهاا حذف شده باشند .در این مورد ،رآس هیچ وقت تابع  callbackشما را اجرا
نخواهد کرد .حذف  ros::spinباعث خواهد شد ،مدتی کوتاه بعد از شروع برنامه ،از برنامه خارج
شوید .حذف  ros::spinOnceباعث خواهد شد ،شما پیامی را دریافت نکنید.
[INFO ] [1370972120.089584153]: position =(2.42 ,2.32) direction =1.93
[INFO ] [1370972120.105376510]: position =(2.41 ,2.33) direction =1.95
[INFO ] [1370972120.121365352]: position =(2.41 ,2.34) direction =1.96
[INFO ] [1370972120.137468325]: position =(2.40 ,2.36) direction =1.98
[INFO ] [1370972120.153486499]: position =(2.40 ,2.37) direction =2.00
[INFO ] [1370972120.169468546]: position =(2.39 ,2.38) direction =2.01
[INFO ] [1370972120.185472204]: position =(2.39 ,2.39) direction =2.03

لیست ( )6-3قسمتی از خروجی  ،subposeکه تغییر تدریجی موقعیت ربات را نشان می دهد.

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/CallbacksandSpinning
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کامپایل کردن و اجرای برنامه ی subpose
این برنامه می تواند مانند دو مثال قبل کامپایل و اجرا شود.
مطمئن شوید که پکیج شما شامل وابستگی به  turtlesimاست ،ما به این پکیج نیاز دارد چون
از نوعِ پیام  turtlesim/Poseا ستفاده می کنیم .بخش  3,3,3را می توانید جهت یادآوری چگونه
بیان وابستگی ها دوباره ببنید.
قسمتی از خروجی برنامه ،وقتی دو نود  turtlesim_nodeو  pubvelاجرا شده اند ،را در لیست 3,6
می بینید.

 -5-3در ادامه
هدف از این ف صل نو شتن ،کمپایل کردن ،و اجرای چند برنامه بود ،شامل برنامه هایی که عملیات
های اصلی رآس (منتشر کردن و گوش کردن) را اجرا می کنند .هر کدام از این برنامه ها با استفاده
از ماکرو به نام  ROS_INFO_STREAMپیام های اطالعاتی برای الگ ایجاد می کنند .در بخش
بعدی ،ساایسااتم ورودی رآس را بررساای می کنیم ،که  ROS_INFO_STREAMتنها قساامت
کوچکی از آن بود.
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در این فصل ما پیامهای الگ را ایجاد می کنیم و می بینیم.
تا اینجا دیدیم (در مثال برنامه ی فصاال  )3یک ماکرو به نام  ROS_INFO_STREAMپیام های
اطالعاتی را به کاربر ن شان می دهد .این پیام ق سمتی از پیام های الگ ا ست .رآس سی ستم ثبت
وقایع ( )loggingقدرتمندی دارد که شاااامل  ROS_INFO_STREAMو تعداد دیگری از ویژگی
هاست .در این فصل چگونگی استفاده از این سیستم الگینگ را یاد می گیریم.

 -1-4سطح شدت
ایده ی سیستم الگینگ رآس ااا به طور کلی نرم افزار الگینگ در بیشتر جاها ااا به برنامه ها این
امکان را می دهد که یک رشته ی متنی کوتاه به نام پیام الگ را ایجاد کند .در رآس ،پیامهای الگ
به پنج گروه به نام سطح شدت دسته بندی می شوند ،که گاهی تنها شدت ها و گاهی فقط سطح
1
ها خوانده می شوند .سطح ها به ترتیب اهمیتشان عبارت اند از:
● ( DEBUGاشکال زدایی)
● ( INFOاطالعات)
● ( WARNاخطار)
● ( ERRORخطا)
● (FATALمهلک)
پیام ( DEBUGاشکال زدایی) ممکن است مکرراا ایجاد شود ،اما به طور کلی در زمانی که برنامه به
در ستی کار می کند عالقه ای به آنها نداریم .پیام های ( FATALمهلک) در انتهای لی ست ممکن
ا ست به ندرت ایجاد شوند اما ب سیار مهم ه ستند و م شکلی را ن شان می دهد که برنامه را از ادامه
بازمی دارد .سه سطح دیگر  INFOو  WARNو ( ERRORاطالعات و اخطار و خطا) در سطحی
بین این دو درجه از اهمیت هسااتند .در ادامه مثالی از رآس برای هر یک از این سااطح شاادت ها
نشان داده شده است.

http://wiki.ros.org/VerbosityLevels
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مثال

شدت

خواندن سربرگ از بافر

( DEBUGاشکال زدایی)

انتظار برای برقرار شدن همه ی ارتباطات

( INFOاطالعات)

کمتر از  5گیگا بایت  GBحافظه

( WARNاخطار)

سربرگ ناشر نیازی به المان  typeندارد.

( ERRORخطا)

شما باید () ros::initقبل از ساختن اولین  NodeHandleفرا بخوانید( FATAL .مهلک)
این تنوع سطح شدت ق صد دارد روش ثابتی برای د سته بندی و مدیریت پیام های الگ را فراهم
کند .در ادامه چگونه فیلتر کردن و برجسته کردن پیام ها براساس سطح شدتشان را در یک مثال
خواهیم دید .گرچه ،سطح ها خود شان معنایی را به دنبال ندارند :ایجاد شدن یک پیام FATAL
(مهلک) باعث پایان یافتن برنامه نمی شااود .همین طور ،ایجاد کردن یک پیام ( DEBUGاشااکال
زدایی)  ،اشکال برنامه ی شما را رفع نخواهد کرد.

 -2-4یک برنامه
در ادامه ی این ف صل خواهیم دید که چگونه پیامهای الگ را ب سازیم و ببینیم .مانند همی شه ،یک
برنامه ی آماده برای رو شن کردن مو ضوع ب سیار مفید ا ست .می توانیم از برنامه ی  turtlesimدر
شرایط منا سب برای این هدف ا ستفاده کنیم turtlesim_node .پیامهای الگ در همه ی سطح ها
به جزء پیام ( FATALمهلک) ایجاد خواهد کرد اما برای یادگیری خیلی راحتتر ا ست که با برنامه
ای کار کنیم که پیام های الگ بسیاری در زمان های مشخصی را ایجاد می کند.
لی ست  4,1برنامه ای برا ساس این تو صیفات را ن شان می دهد .پیامهایی در همه ی سطح ها ایجاد
می کند .مثالی از خروجی کن سول در لی ست  4,2آورده شده ا ست .ما در ادامه ی ف صل برنامه را
اجرا شده فرض می کنیم.
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// This program periodically generates log messages at
// various severity levels.
#include <ros/ros.h>
int main(int argc, char **argv) {
// Initialize the ROS system and become a node.
ros::init(argc, argv, "count_and_log");
ros::NodeHandle nh;
// Generate log messages of varying severity regularly.
ros::Rate rate(10);
for(int i = 1;ros::ok();i++) {
ROS_DEBUG_STREAM("Counted to " << i);
if((i % 3) == 0) {
ROS_INFO_STREAM(i << " is divisible by 3.");
}
if((i % 5) == 0 ) {
ROS_WARN_STREAM(i << " is divisible by 5.");
}
if((i % 10) == 0) {
ROS_ERROR_STREAM(i << " is divisible by 10.");
}
if((i % 20) == 0) {
ROS_FATAL_STREAM(i << " is divisible by 20.");
}
rate.sleep();
}
}
. که پیامهای الگی در هر پنج سطح ایجاد می کندcount.cpp ) برنامه ی1-4( لیست
1
2
3
4
5
6
7
8

[ INFO ]
[ WARN]
[ INFO ]
[ INFO ]
[ WARN]
[ERROR]
[ INFO ]
[ INFO ]

[1375889196.165921375]: 3 is divisible by 3.
[1375889196.365852904]: 5 is divisible by 5.
[1375889196.465844839]: 6 is divisible by 3.
[1375889196.765849224]: 9 is divisible by 3.
[1375889196.865985094]: 10 is divisible by 5.
[1375889196.866608041]: 10 is divisible by 10.
[1375889197.065870949]: 12 is divisible by 3.
[1375889197.365847834]: 15 is divisible by 3.

 راDEBUG  این برنامه پیام سطح. برای چند ثانیهcount ) قسمتی از خروجی برنامه ی2-4( لیست
. استINFO  چون به صورت پیش فرض پایین ترین سطح،ندارد
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 -3-4ایجاد پیام های الگ
بیاید نگاه کاملتری به چگونگی ایجاد پیام های الگ در  C++داشته باشیم.
ایجاد یک پیام الگ ساده  :پنج ماکرو پایه ای در  C++برای ایجاد پیام های الگ برای هر سطح
شدت وجود دارد:
;)ROS_DEBUG_STREAM(message
;)ROS_INFO_STREAM(message
;)ROS_WARN_STREAM(message
;)ROS_ERROR_STREAM(message
;)ROS_FATAL_STREAM(message

ن پ یام هر کدام از این ماکرو ها می توان ند ت مام ع باراتی که  ostreamدر  C++دارد را
آرگو ما ِ
پیشااتیبانی کند ،مانند  .std::coutشااامل عملگر ( >> ) برای داده های از نوع  intیا  ،doubleنوع
های ترکیبی که عملگر به صاااورت مناساااب بارگزاری شاااده باشاااد ،و برای رشاااته های کنترلی
استانداردی مانند  std::fixedو  std::setprecisionیا .std::boolalpha
رشته های کنترلی فقط روی پیام های الگ که نشان داده می شود تأثیر می گذارد .بنابراین هر
بار که مایل باشیم باید دوباره رشته های کنترلی را استفاده کنیم.
چرا این محدودیت برای رشته های کنترلی وجود دارد :همان طور حروف بزرگ نشان می دهند،
ساختار  ROS_. . . _STREAMماکرو است .هر کدام کد کوتاهی است که std::stringstream
را ایجاد می کند و آرگومان هایی که شااما فراهم کرده اید را درون رشااته ی مورد نظر وارد می
کند .بعد این کد توسعه یافته این متن شکل گرفته ی  std::stringstreamرا به سیستم الگینگ
 log4cxxمنتقل می کند 1.وقتی پرو سه تمام شود  std::stringstreamاز بین می رود و حالت
داخلی اش ،شامل تمام تنظیمات برپا شده ی آن به وسیله ی رشته ی کنترلی ،از بین می رود.
اگر شاااما شااایوه ی  printfرا به جای شااایوه ی  C++ترجیح می دهید ،ماکروی که پساااوند
_ STREAMاز آن حذف شده است وجود دارد ،برای مثال ،ماکرو
;) ROS_INFO(format, . . .

پیام الگ در سطح  INFOایجاد می کند .اگر شما با  printfآشنا باشید این ماکروها دقیقاا آنطور
که شما انتظار دارید کار می کنند .به عنوان مثال ،خروجی لیست  3,4تقریباا برابر است با:
ROS_INFO("position=(%0.2f,%0.2f) direction=%0.2f",msg.x, msg.y,
;)msg.theta

http://wiki.apache.org/logging-log4cxx/
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همچنین ماکروهای به شااایوه ی  printfیک بار (  ) . . . _ONCEو توقف ( ). . . _throttledبا
حذف قسمت STREAMاا نیز در ادامه معرفی شده اند.
توجه داشااته باشااید که نیازی به اسااتفاده از  std::endlیا ایجاد کننده ی خط جدید وجود ندارد،
چون سی ستم الگینگ خودش خط ایجاد می کند .فراخوانی هر کدام از این ماکروها یک پیام الگ
تنها و کامل که در یک خط جداگانه نمایش داده می شود را ایجاد می کند.
ایجاد پیام الگ برای یک بار  :one-timeگاهی پیام های الگی داخل حلقه یا داخل تابعی که
مکرراا فراخوانده می شااوند برای کاربر مهم هسااتند ،اما تکرار ایجاد می کنند .یک راه معمول برای
مقابله با این شرایط ا ستفاده از متغییر  staticا ست که مطمئن شویم پیام فقط یکبار ایجاد شده
است ،همان دفعه ی اول که بهش می ر سیم .لیست  4,3قسمتی از  C++را که این کار را انجام می
دهد نشاان می دهد .برای جلوگیری از تکرار این کد سانگین ،قرار دادنش در یک تابع فایده ندارد،
چون در این تکنیک نیاز به متغیر  staticجداگانه ای برای هر تابع داریم ،رآس ماکروهای دساااته
کوتاه فراهم کرده است که دقیقاا این نوع پیام های الگ برای یک بار را ایجاد می کند.
;)ROS_DEBUG_STREAM_ONCE(message
;)ROS_INFO_STREAM_ONCE(message
;)ROS_WARN_STREAM_ONCE(message
;)ROS_ERROR_STREAM_ONCE(message
;)ROS_FATAL_STREAM_ONCE(message

دفعه ی اولی که این ماکروها در حین اجرای برنامه در نظر گرفته می شوند ،آنها پیام الگی م شابه
به ویرایش های بدون  ONCEرا ایجاد می کنند .بعد از دفعه ی اول ،این عبارت تأثیری ندارد.
لیساات  4,4یک مثال کوچک را نشااان می دهد که ماکروهای الگینگ در اولین بار حلقه هر کدام
یک پیام را ایجاد می کنند ،بعد از آن نادیده گرفته می شوند.
// Don't do this directly. Use ROS_. . ._STREAM_ONCE instead .
{
; static bool first_time = true
{ ) if ( first_time
"ROS_INFO_STREAM( " Here's some important information
;)"<< " that will only appear once.
;first_time = false
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9

لیست ( )3-4قسمتی از کد  C++که پیام الگ را بعد از دفعه اول غیرفعال می کند .ماکروROS_. . . _STREAM_ONCE
کد مشابه ای را ایجاد می کند.
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// This program generates a single log message at each
// severity level.
>#include <ros/ros.h
{ )int main(int argc, char **argv
;)"ros::init(argc, argv, "log_once
;ros::NodeHandle nh
{ ))(while(ros::ok
;)"ROS_DEBUG_STREAM_ONCE("This appears only once.
;)"ROS_INFO_STREAM_ONCE("This appears only once.
;)"ROS_WARN_STREAM_ONCE("This appears only once.
;)"ROS_ERROR_STREAM_ONCE("This appears only once.
;)"ROS_FATAL_STREAM_ONCE("This appears only once.
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لیست ( )4-4برنامه ی  once.cppکه فقط پنج پیام الگ ایجاد می کند.

ایجاد کردن پیام الگ متوقف شده (  :) throttled log messageهمین طور ماکروهایی برای
متوقف کردن سرعت ظاهر شدن پیام در الگ وجود دارد.
;)ROS_DEBUG_STREAM_THROTTLE(interval, message
;)ROS_INFO_STREAM_THROTTLE(interval, message
;)ROS_WARN_STREAM_THROTTLE(interval, message
;)ROS_ERROR_STREAM_THROTTLE(interval, message
;)ROS_FATAL_STREAM_THROTTLE(interval, message

پارامتر  intervalیک  doubleاسااات که حداقل زمان (به ثانیه) بین دو پیام الگ را مشاااخک می
کند.
هر نمونه از ماکروهای  ROS_. . . _STREAM_THROTTLEپیام الگی خود را در بار اول که
اجرا شود ایجاد می کند .اجرای بعدی تا زمان مشخصی غیرفعال می شود .زمان خروج ()timeout
به صورت جداگانه برای هر نمونه از ماکروها اندازه گیری می شود (با ا ستفاده از یک متغییر محلی
 staticکه زمان آخرین دفعه ی اجرا را ذخیره می کند.).
لیسااات  4,5برنامه ای را نشاااان می دهد که ماکروها را به مانند لیسااات  4,1اساااتفاده می کند.
مهمترین تفاوت دو برنامه ،مربوط به پیام ها ،این اساات که برنامه ی لیساات  4,5زمان محاسااباتی
بیشتری را صرف می کند ،چون به جای توقف در زمان مشخک ( )sleepاز زمان نمونه برداری می
کن د تا متوجه شاااود چه زمانی باید پیام جدید را ایجاد کند .این نوع نمونه برداری در برنامه های
واقعی معموالا ایده ی بدی است.
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// This program generates log messages at varying severity
// levels, throttled to various maximum speeds.
#include <ros/ros.h>
int main(int argc, char **argv) {
ros::init(argc, argv, "log_throttled");
ros::NodeHandle nh;
while(ros::ok()) {
ROS_DEBUG_STREAM_THROTTLE(0.1,
"This appears every 0.1 seconds.");
ROS_INFO_STREAM_THROTTLE(0.3,
"This appears every 0.3 seconds.");
ROS_WARN_STREAM_THROTTLE(0.5,
"This appears every 0.5 seconds.");
ROS_ERROR_STREAM_THROTTLE(1.0,
"This appears every 1.0 seconds.");
ROS_FATAL_STREAM_THROTTLE(2.0,
"This appears every 2.0 seconds.");
}
}

)throttled log messages(  که پیام الگ متوقف شدهthrottle.cpp  به نامC++ ) برنامه5-4( لیست
.را نشان می دهد

 دیدن پیام های الگ-4-4
 در واقع. اما نگفتیم این پیام ها کجا می روند،تا اینجا دیدیم چگونه یک پیام الگ را ایجاد کنیم
 هر پیام می تواند در خروجی کن سول ظاهر شود یا به:سه مق صد برای پیام های الگ وجود دارد
 حاال ببینیم هر کدام را. با شد یا به عنوان ورودی در فایل الگ با شدrosout عنوان پیامی از تاپیک
.چگونه استفاده کنیم
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کنسول
در ابتدا و به صورت خیلی واضح ،پیام های الگ به کنسول فرستاده می شوند .بخصو  ،پیام های
 DEBUGو  INFOدر خروجی اساااتاندارد پرینت می شاااوند ،پیام های  ERROR،WARNو
1
 FATALبه خطاهای استاندارد فرستاده می شوند.
تفاوت قائل شاادن بین خروجی اسااتاندارد و خطای اسااتاندارد اینجا بی معناساات ،مگر
اینکه شما بخواهید یکی از این دو ر شته یا هر دو را به فایلی یا پایپی ن سبت دهید ،در
این مورد یک سری پیچیدگی به وجود می آید .نحوه ی متداول نسبت دادن فایل:
command > file

خروجی ا ستاندارد را به فایل ن سبت می دهد اما خطای ا ستاندارد را خیر .برای ن سبت
دادن همه پیام های الگ به فایل ،باید از دستوری مانند زیر استفاده کنید:
command &> file

مواظب باشااید به هر حال ،به خاطر اینکه این دو رشااته به صااورتهای مختلف بافر می
شوند ممکن است پیام نامتعارف ظاهر شود اااا پیام های  DEBUGو  INFOدیرتر از
زمانی که انتظار می رود ظاهر شوند .شما می توانید با ا ستفاده از د ستور  stdbufپیام
ها را مجبور کنید به صااورت متعارف ظاهر شااوند چون خروجی اسااتاندارد را مجبور به
استفاده از بافرینگ خطی می کند:
stdbuf -oL command &> file

در آخر توجه دا شته با شید رآس از کد رنگی  ANSIدر خروجی ا ستفاده می کند ،که
برای انسانها و نرم افزارهایی که آن را نمی فهمند ظاهری مانند ˆ[[ m0دارد ،حتی اگر
خروجی به ترمینالی هم نسبت داده نشده باشد .برای دیدن فایلی شامل این نوع کدها،
از دستور زیر استفاده کنید:
less -r file

فرمت پیام های کن سول :شما می توانید فرمت ا ستفاده شده برای پرینت پیام های الگ را در
کنسااول با اسااتفاده از تنظیمات متغیر محیطی  ROSCONSOLE_FORMATتغییر دهید .این
متغیرها معموالا شااامل یک یا چند قساامت اساام هسااتند ،هر کدام با یک عالمت دالر و آکوالد
م شخک شده اند ،ن شان می دهند که هرکدام از داده های پیام الگ کجا باید ن شان داده شوند.
فرمت پیش فرض به صورت زیر است:
}[${severity}] [${time}]: ${message

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/Logging
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این فرمت ممکن ا ست برای بی شتر کاربردها مفید با شد ،اما ق سمت های دیگری هم وجود دارد که
1
ممکن است مفید باشند:
☜ برای ذکر کردن جزئیات در مورد مکان سورس کدهایی که پیام را ایجاد کرده اند ،ترکیبی
از موارد زیر را استفاده کنید:
}${file} , ${line} , ${function

☜ برای ذکر کردن نام نودی که پیام الگ را ایجاد کرده از این قسمت استفاده کنید:
}${node

ابزار ( roslaunchفصاال  )6به صااورت پیش فرض اسااتاندارد خروجی و اسااتاندارد خطا را از نود
ایجاد نمی کند .برای دیدن خروجی از نود النچ شده ،باید حتماا ن شانه ی " output="screenرا
ا ستفاده کنید و یا همه ی نودها را مجبور کنید از آن ن شانه در  roslaunchبا ا ستفاده از پارامتر
 --screenدر کامند الین استفاده کنند( .صفحه ی )85

پیام ها در rosout
عالوه بر اینکه پیام های الگ در کنسول ظاهر می شوند در تاپیکی به نام  /rosoutنیز منتشر می
شوند .نوعِ پیام این تاپیک  rosgraph_msgs/Logاست .لیست  4,6بخش هایی از این نوع داده ،
شامل سطح شدت و متا-داده های مربوطه را نشان می دهد.
byte DEBUG=1
byte INFO=2
byte WARN=4
byte ERROR=8
byte FATAL=16
std_msgs / Header header
uint32 seq
time stamp
string frame_id
byte level
string name
string msg
string file
string function
uint32 line
string [ ] topics

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لیست ( )6-4بخش های از نوعِ پیام rosgraph_msgs/Log

http://wiki.ros.org/rosconsole
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شااما ممکن اساات توجه کرده باشااید که اطالعات هر کدام از این پیام ها کامالا مشااابه خروجی
کنسول که در باال بدان اشاره شد است .اساسی ترین فایده ی  /rosoutنسبت به خروجی کنسول،
که در یک رشته واحد شامل پیام های الگ از همه نود های سیستم است .همه ی پیام های الگ
در  /rosoutنشان داده می شوند ،بدون در نظر گرفتن اینکه نود از کجا ،از کی و چگونه شروع شده
است و حتی از کدام کامپیوتر اجرا شده است .چون  /rosoutیک تاپیک معمولی است مسلماا شما
می توانید از دستور زیر برای دیدن پیام به صورت مستقیم استفاده کنید:
rostopic echo /rosout

اگر مایل با شید می توانید حتی به پیام  /rosoutگوش کنید و آن را نمایش یا پردازش کنید .گرچه
12
ساده ترین روش برای استفاده از دیدن  ،/rosoutدستور زیر است:
rqt_console

شااکل  4,1نتیجه ی  GUIرا نشااان می دهد .پیام های الگ همه ی نودها را در یک خط نشااان
میدهد ،به همراه امکان انتخاب برای پنهان کردن یا برجسته کردن پیام براساس فیلترهای مختلف.
در مورد  GUIتوضیحات بیشتری نیاز نیست.

شکل (( GUI )1-4رابط گرافیکی) برای rqt_console

توصااایف  rqt_consoleدر باال کامالا درسااات نیسااات .در واقع rqt_console ،به پیام
 /rosout_aggبه جای پیام  /rosoutگوش می دهد .گراف درست بدین صورت است که
وقتی هر دو مثال  countو نمونه ی  /rqt_consoleاجرا شده اند:
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/UsingRqtconsoleRoslaunch
http://wiki.ros.org/rqt_console
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پساااوند  _aggبه این واقعیت اشااااره می کند که پیام ها از نود  rosoutجمع شاااده
اند( .)aggregatedهمه ی پیام هایی که در تاپیک  /rosoutمنت شر شده اند به و سیله
نود  rosoutروی تاپیک  /rosout_aggبازتاب می شوند.
دلیل ظاهری این تکرار ،کاهش هزینه دیباگ (اشکال زدایی) است .چون هر نسبت بین
نا شر -شنونده باعث ارتباط م ستقیم با شبکه ارتباطی بین دو نود می شود ،گوش دادن
به ( /rosoutبرای هر نودی که ناشر است) می تواند برای سیستم با نودهای زیاد هزینه
بردار با شد ،بخ صو وقتی نودها پیام های الگ زیادی ایجاد کنند .ایده این ا ست که
نود  rosoutتنها نودی ا ست که به  /rosoutگوش می دهد و تنها نودی ا ست که آن را
روی  /rosout_aggمنت شر می کند .ابزارهای ا شکال زدایی می توانند به ر شته ی پیام
های الگ به طور کامل دساااترسااای داشاااته باشاااند ،بدون اینکه با گوش دادن به
 /rosout_aggکار اضافه ای برای هر نود در سیستم ایجاد کنند.
از طرف دیگر ،پکیج های رآس برای ربات هایی شااامل  2PRو  ،TurtleBotاز الگوی مشااابه ای
برای پیام های  diagnosticاساااتفاده می کنند ،که آنها را روی تاپیکی به نام /diagnostics
منتشاار می کنند و با نود  aggregatorروی تاپیک دیگری به نام  /diagnostics_aggبازتاب می
دهند.

فایل های الگ
سومین و آخرین مقصد برای پیام های الگ ،فایل های الگ ساخته شده توسط نود  rosoutاست.
به عنوان قساامتی از تابع  callbackبرای تاپیک  /rosoutاین نود یک خط درون فایل با نام زیر می
نویسد:
∼ /.ros/log/run_id/rosout.log

این فایل الگ  rosout.logیک فایل متنی بزرگ اسااات .می توان آن را با ابزار های کامند الینی
مانند  head،lessیا  tailو یا با هر ویرای شگر متنی دلخواه ببینید run_id .یک م شخ صه ی جهانی
منح صر به فرد ( )universally-unique identifie -UUIDاست که به وسیله آدرس سخت افزاری
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 MACکامپیوترتان و زمان فعلی وقتی م ستر شروع می شود ،ایجاد می شود .یک مثال از run_id

بدین صورت است:
57aa1860-d765-11e2-a830-f0def1e189cc

این نوع م شخ صه ی منح صر به فرد امکان ت شخیک الگ ها را از دیگر فایل های رآس میّ سر می
کند.
پیدا کردن  : run_idحداقل دو راه ساده برای پیدا  run_idوجود دارد.
☜ شااما می توانید خروجی  roscoreرا بررساای کنید .در نزدیک انتهای این خروجی ،خطی
مانند زیر را می بینید.
setting /run_id to run_id

☜ شما می توانید از مستر  run_idفعلی را بپرسید با دستور زیر:
rosparam get /run_id

این د ستور کار می کند چون  run_idدر پارامترهای سرور ذخیره شده ا ست .اطالعات بی شتر در
مورد پارامترها در فصل  7موجود است.
چک کردن و پاک کردن فایل های الگ  :الگ فایل ها در طول زمان جمع می شوند ،که ممکن
ا ست م شکل زا ب شوند اگر شما از رآس برای مدتی روی سی ستمی که محدودیت دارد (محدودیت
فضای حافظه ای یا سخت افزاری) .هر دو دستور  roscoreو  roslaunchسایز الگ موجود را چک
می کنند ،اگر بزرگتر از  1گیگ بایت  GBبشود به شما هشدار می دهد ،اما هیچ کاری برای کاهش
سایز آن انجام نمی دهد .شما می توانید فضای حافظه ای که به وسیله کاربر فعلی برای الگ رآس
1
استفاده شده با دستور زیر چک کنید:
rosclean check

اگر الگ های فضای زیادی را گرفته اند ،شما می توانید همه ی الگ فایل ها را با دستور زیر حذف
کنید:
rosclean purge

همچنین می توانید الگ فایل ها را دستی پاک کنید.

 -5-4فعال کردن و غیرفعال کردن پیام های الگ
اگر برنامه ی لیست  ،4,4 ،4,1و  4,5را اجرا کنید (یا خروجی لیست  4,2را با دقت بخوانید) ممکن
متوجه شوید که هیچ پیامی در سطح دیباگ ایجاد ن شده ا ست ،هرچند این این برنامه ها ماکرو
 ROS_DEBUG_STREAMرا فراخوانده اند .چه اتفاقی برای این پیام های ساااطح دیباگ افتاده
http://wiki.ros.org/rosclean
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اساات؟ جواب این اساات که ،رآس به طور پیش فرض پیام ها با سااطح  INFOو باالتر را ایجاد می
کند و تالش برای ایجاد کردن پیام دیباگ نادیده گرفته می شود.
این مثال ،مثال خاصی از مفهوم سطح های الگر ( )logger levelsاست ،که برای هر نود یک سطح
شدت حداقل تعریف می کند .سطح الگر به صورت پیش فرض  INFOاست ،که دلیل نبود پیام در
ح الگر ،امکان م شخک کردن سطح
سطح دیباگ را در برنامه ی ما رو شن می کند .ایده ی سط ِ
جزئیات برای هر الگ نود ،در زمان اجرای نود ،را فراهم می کند.
تنظیم سطح الگر مشابه فیلتر کردن سطح شدت در  rqt_consoleاست .تفاوتشان این است که
تغییر در سطح الگر از ایجاد پیام های الگ از سورس خودشان برای نمایش جلوگیری می کند
در حالیکه  rqt_consoleهر پیام ورودی الگ را می تواند فیلتر کند .به جز بع ضی از سربرگ ها
که می تواند تأثیر مشابهی داشته باشند.
برای پیام های الگ که با سطح الگر نشان داده شده اند ،متن پیام حتی ارزیابی نمی شود .این
مورد امکان پذیر اساات چون  ROS_INFO_STREAMو ساااختارهای مشااابه فراخوان ماکرو
هسااتند و نه تابع .اجرای این ماکروها فعال بودن پیام را چک می کند ،و تنها زمانی متن پیام را
ارزیابی می کند که ماکرو فعال باشاااد .این یعنی الف) شاااما نباید وابساااته به تأثیرات جانبی
احتمالی ناشاای از ایجاد کردن رشااته پیام باشااید .و ب) غیرفعال کردن پیام های الگ برنامه ی
شما را کند نمی کند ،حتی اگر پارامترِ ماکروِ الگینگ برای ارزیابی زمانبر باشد.
روش های زیادی برای تنظیم سطح الگر نود وجود دارد.
تنظیم سطح الگر از کامند الین (ترمینال) :برای تنظیم کردن سااطح الگر نود از دسااتور زیر
استفاده کنید:
rosservice call /node-name/set_logger_level ros.package-name level
این دستور سرویسی به نام  set_logger_levelرا فرا می خواند ،که به صورت خودکار به وسیله ی

هر نود به وجود می آید( .در فصل  8سرویس ها را بیشتر مورد مطالعه قرار می دهیم).
☜  node-nameاسم نودی است که می خواهید سطح الگرش را تنظیم کنید.
☜  package-nameاسم پکیجی است که نود به آن تعلق دارد.
☜ پارامتر  levelر شته ای از بین  FATAL، ERROR،WARN، INFO،DEBUGا ست که
سطح الگر را برای نود مشخک می کند.
برای مثال ،برای فعال کردن پیام سطح دیباگ در مثال باال ،ما از دستور زیر استفاده می کنیم:
rosservice call /count_and_log/set_logger_level ros.agitr DEBUG
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توجه داشته باشید که چون این دستور دقیقاا با خود نود ارتباط برقرار می کند ،شما نمی توانید از
دستور قبل از شروع نود استفاده کنید .اگر همه چیز درست کار کند خروجی فراخوانی rosservice
یک خط خالی خواهد بود.
اگر شما سطح الگر مورد نظر را اشتباه بنویسید ،سرویس  set_logger_levelخطایی را گزارش
می دهد ،اما اگر قسمت  ros.package-nameاشتباه بنویسید خطایی نمی گیرد.
به آرگومان  ros.package-nameدر  rosserviceبرای م شخک شدن نام  loggerمورد نظر نیاز
داریم .رآس به صاااورت داخلی کتابخانه ای به نام  log4cxxرا برای پیاده ساااازی این ویژگی
الگینگ ا ستفاده می کند .هر آنچه در این ف صل در موردش بحث شد ،در پ شت صحنه ،از الگر
پیش فرض استفاده می کند که نامش  ros.package-nameاست.
به هر حال ،کتابخانه ی م شتری( C++ )Clientدر رآس نیز از الگرهای داخلی دیگری ا ستفاده
می کند ،برای دنبال کردن آنچه معمو اال برای کاربر جذاب نیسااات ،در ساااطح پایین که بایتها
خوانده و نوشااته می شااوند ،ارتباطات برقرار یا قطع می شااوند callback ،ها خوانده می شااوند.
چون سااارویس  set_logger_levelارت باط با ه مه ی این الگر ها را فراهم می ک ند ،ما با ید
مشخک کنیم چه الگری را می خواهیم تنظیم کنیم.
دلیل این سطح از پیچیدگی این است که دستور  rosserviceباال اگر نام الگر را اشتباه بنویسید
خطا نمی دهد .به جای ایجاد خطا؛  log4cxxبی صاادا یک الگر جدید با نام مشااخک را ایجاد
می کند.

شکل ( GUI )2-4برای .rqt_logger_level
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تنظیم ستتطح الگر از  :GUIاگر شااما یک  GUIرا به جای یک دسااتور در ترمینال ترجیح می
دهید ،از دستور زیر استفاده کنید:
rqt_logger_level

پنجره ی نتیجه که در شکل  4,2ن شان داده شده ا ست ،به شما اجازه می دهد که از لی ست نود،
لیساات الگر —شااما حتماا به  ros.package-nameنیاز دارید— و لیساات سااطح الگرها انتخاب
کنید .تغییر سااطح الگر با اسااتفاده از این ابزار همان تأثیر دسااتور  rosserviceرا دارد ،چون همان
سرویس را برای هر نود فرا می خواند.
تنظیم سطح الگر از کد  :C++این امکان برای هر نود وجود دارد که سطح الگرش را تغییر دهد.
م ستقیم ترین راه برای انجام اینکار د ستر سی به زیر ساخت  log4cxxا ست که رآس برای پیاده
سازی ویژگی های الگینگ از آن استفاده می کند .برای این کار از کد زیر می توان استفاده نمود.
>#include <log4cxx/logger.h
...
(log4cxx::Logger::getLogger(ROSCONSOLE_DEFAULT_NAME)->setLevel
]ros::console::g_level_lookup[ros::console::levels::Debug
;)
;)(ros::console::notifyLoggerLevelsChanged

گذشته از پوشیدگی کد که ضروری می باشد ،این کد باید به سادگی به عنوان تنظیمات سطح الگر
برای  DEBUGشناخته شود .م سلماا عبارت  DEBUGمی تواند با Info ,Warn , Error , Fatal
نیز جایگزین شود.
فراخوا ندن )( ros::console::notifyLoggerLevelsChangedضاااروری اسااات چون حا لت
فعال/غیرفعال ) (enabled/disabledهر الگینگ ذخیره می شود .اگر شما سطح الگر را قبل از
هر الگینگ تنظیم کنید ،حالت قبل حذف می شود.

 -6-4در ادامه
در این فصل دیدیم چگونه پیام های الگ در برنامه رآس ایجاد کنیم ،چگونه این پیام ها را به روش
های مختلف ببینیم .این پیام ها برای دیباگ کردن و دنبال کردن رفتار پیچیده سیستم رآس مفید
ه ستند ،بخ صو وقتی این سی ستم ها نودهای مختلفی را اجرا می کنند .در ف صل بعدی در مورد
اسم های رآس بحث می کنیم ،که اگر هوشمندانه به کار ببریم ،برای تشکیل سیستم پیچیده ای از
نودهایی با قسمت های کوچکتر به ما کمک می کند.
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در این فصاال ما یاد می گیریم چگونه رآس اساام های نودها ،تاپیک ها ،پارامترها ،و ساارویس ها را
استفاده می کند.
در فصل  ،3ما رشته هایی مانند " "hello_rosو " "publish_velocityبرای نام نودها و رشته هایی
مانند " "turtle1/cmd_velو " "turtle1/poseبرای نام تاپیک ها اساااتفاده کردیم .همه ی این
مثال ها نام های منابع گراف ( )graph resource namesهستند .رآس سیستم نام گذاری منعطفی
دارد که انواع مختلف اسم ها را می پذیرد( .برای مثال این چهار مورد باال اسم های نسبی هستند).
در این فصل ،ما کمی از بحث منحرف می شویم تا انواع مختلف نام های منابع گراف را درک کنیم،
و بفهمیم چگونه رآس آنها را اسااتفاده می کند .ما این ایده ها ی بساایار ساااده را در یک فصاال
جداگانه بیان می کنیم چون بسیاری از این مفاهیم به نیمه دوم کتاب مربوط هستند.

 -1-5نام های جهانی ()Global names
نودها ،تاپیک ها ،سااارویس ها ،و پارامترها همه نوعی منابع گراف هساااتند .هر منبع گراف با یک
ر شته ی کوتاه که نام منبع گراف خوانده می شود م شخک می شوند 1.نام های منابع گراف همه
جا هسااتند ،در کامند الین و کد رآس .هر دوی  rosnode infoو  ros::initبه نام نودها نیاز دارند؛
 rostopic echoو سااااختار  ros::Publisherنام های تاپیک را نیاز دارند .همه ی این نمونه ها نام
های منابع گراف هسااتند .در ادامه بعضاای از نام های منابع گراف که تا کنون اسااتفاده کرده ایم را
می بینیم:
/teleop_turtle
/turtlesim
/turtle1/cmd_vel
/turtle1/pose
/run_id
/count_and_log/set_logger_level
این نام ها مثال هایی از کالس م شخ صی به نام  global namesه ستند .این نام ها global names

خوانده می شوند چون هرجایی می توانند استفاده شوند .این نام ها معنی روشن و مشخصی دارند،
چه به عنوان آرگومانی از ابزارهای کامند الین یا درون نودها اسااتفاده شااوند .برای فهمیدن منبعی
که اسم بدان اشاره می کند ،به هیچ اطالعات دیگری نیاز نیست.
 global nameاز قسمت های مختلفی ساخته شده است:
☜ پیشوند اسلش  ،/اسم را به عنوان اسم جهانی  globalمشخک می کند.
http://wiki.ros.org/Names
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☜ توالی صفرها یا ف ضاهای نامی ) ،(namespacesبه وسیله ی اسلش  /از هم جدا می شوند.
ف ضاهای نامی برای گروه کردن منابعِ گرافِ مربوط به هم ا ستفاده می شود .نام های مثال
باال دارای دو فضاااای نامی  1turtleو  count_and_logهساااتند .می توان از چند ساااطح
مختلف از ف ضای نامی ا ستفاده کرد ،بنابراین مثال زیر هم یک ا سم جهانی global name

است (گرچه نادر است) ،و دارای  11فضای نامی تو در تو است.
/a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l

اسم های جهانی که به فضای نامی صریحاا اشاره نمی کنند ( شامل سه تا از مثال های باال
) در فضای نامی جهانی  global namespaceهستند.
☜ یک نام اسااااسااای  base nameنامی اسااات که منابع خودش را تعریف می کند .نام های
اساااااساااای در مااثااال باااال ، run_id، pose، cmd_vel، turtlesim،teleop_turtle
 set_logger_levelهستند.
توجه داشته باشید اگر نام های جهانی همه جا استفاده می شدند ،پیچیدگی کمتری در استفاده از
ف ضاهای نامی وجود دا شت ،بعالوه اینکه احتماالا دنبال کردن این موارد را برای ان سان ساده تر می
کرد .فایده ی اصلی این سیستم نامی از نام های نسبی و خصوصی نشأت می گیرد.

 -2-5اسم های نسبی
ا صلی ترین جایگزین برای ا سم های جهانی ،که در باال ذکر شد ،م شخ صات کاملی از ف ضای نامی
مت شکل از نام ها ست که به رآس اجازه می دهد یک ف ضای نامی پیش فرض ایجاد کند .نام هایی
که این ویژگی را استفاده می کنند اسم های منابع گراف نسبی ،relative graph resource Name
یا برای سادگی اسم نسبی  relative nameنامیده می شوند .مشخصه ی یک اسم نسبی عدم وجود
پیشوند اسلش  /در ابتدای نام است .مثال هایی از اسم های نسبی:
teleop_turtle
turtlesim
cmd_vel
turtle1/pose
run_id
count_and_log/set_logger_level

کلید اصلی فهم اسم های نسبی این است که به خاطر بسپاریم که اسم های نسبی نمی توانند به
منابع گراف خاصاای منطبق شااوند مگر اینکه ما فضااای نامی پیش فرض مورد اسااتفاده ی رآس را
بدانیم.
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استفاده از اسم های نسبی  :پروسه ی نگاشت اسم های نسبی به اسم های جهانی در واقع بسیار
ساده است .برای استفاده از یک اسم نسبی به عنوان اسم جهانی ،رآس نام فضای نامی فعلی را به
اول ا سم ن سبی و صل میکند .برای مثال ،اگر ما از ا سم ن سبی  cmd_velدر جایی که ف ضای نامی
پیش فرض  /turtle1است ،استفاده کنیم ،رآس نامی از ترکیب این دو را ایجاد می کند:

اسم جهانی

فضای نامی پیش فرض

اسم نسبی

اسم نسبی می تواند با توالی فضاهای نامی شروع شود ،که به صورت فضای تو در توی فضای نامی
پیش فرض اعمال می شوند .به عنوان مثال ،اگر شما از فضای نسبی  g/h/i/j/k/lدر جای که فضای
نامی پیش فرض  /a/b/c/d/e/fاست ،استفاده کنید ،رآس ترکیب زیر را ایجاد می کند:

اسم جهانی

فضای نامی پیش فرض

اسم نسبی

و بعد نتیجه ی اساام جهانی برای مشااخک کردن یک منبع گراف خا
همان طور که یک اسم جهانی از اول مشخک می کرد.

اسااتفاده می شااود ،دقیقاا

تنظیمات فضتتای نامی پیش فر  :فضااای نامی پیش فرض به صااورت جداگانه برای هر نودی
دنبال می شود ،به جای تنظیم یک سی ستم گ سترده .اگر شما هیچ قدم م شخ صی برای تنظیم
فضاااای نامی پیش فرض برندارید ،همان طور که انتظار می رود رآس فضاااای نامی جهانی (  ) /را
اسااتفاده می کند .بهترین و متداول ترین روش برای انتخاب فضااای نامی پیش فرض متفاوت برای
یک نود یا گروهی از نودها ا ستفاده از  nsدر النچ فایل ا ست( .بخش  6,3را ببینید ).گرچه مکانیزم
های مختلفی برای دستی انجام دادن وجود دارد.
☜ بیشاااتر برنامه های رآس ،شاااامل همه ی برنامه های  C++که  ros::initفرا می خواند،
پارامتری به نام  __nsاز کامند الین می پذیرند ،که نام فضااای نامی پیش فرض را برای
برنامه مشخک می کند.
__ns:=default-namespace

☜ شما همچنین می توانید نام ف ضای نامی پیش فرض را برای هر برنامه اجرا شده ی رآس
داخل یک ترمینال ،با استفاده از متغیر محیطی تنظیم کنید.
export ROS_NAMESPACE=default-namespace
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این متغیر محیطی تنها در صورتی ا ستفاده می شود که ف ضای نامی پیش فرض دیگری با
پارامتر  __nsمشخک نشده باشد.
درک هدف اسم های نسبی :گذشته از این سؤال که چگونه فضای کاری پیش فرض اسم نسبی
را مشااخک کنیم ،سااؤال دیگر این اساات که ” خوب که چی؟” .در اولین نگاه ،هدف از اساام های
نساابی راه میانبری اساات برای اینکه هر دفعه اساام های جهانی را به طور کامل تایپ نکنیم .گرچه
ا سم های ن سبی این راحتی را هم فراهم می کنند ،هدف ا صلی آنها راحتتر کردن ایجاد سی ستم
های پیچیده متشکل از قسمت های کوچکتر است.
وقتی یک نود از اسام های نسابی اساتفاده می کند ،این توانایی را برای کاربر ایجاد می کند که به
راحتی نود و تاپیک هایی که ا ستفاده می کند را در زیر ف ضای نامی که برای طراح م شخک نبوده
استفاده کند .این نود انعطاف تشکیل یک سیستم را مشخک تر می کند و مهمتر از آن ،زمانی که
گروهی از نودها از منابع مختلف ترکیب می شاااوند می تواند از تداخل اسااام ها جلوگیری کند .از
سویی دیگر هر اسم جهانی صریح رسیدن به این ترکیب را سختتر می کند .بنابراین ،وقتی نودی را
م ی نوی سید ،پی شنهاد می شود از ا سم های جهانی ا ستفاده نکنید ،بجز مواقع ا ستثنائی که دلیل
خوبی برای استفاده از آنها دارید.

 -3-5اسم های خصوصی
اسم های خصوصی ،Private names ،که باید یک مد(∼) شروع می شوند ،سومین و آخرین کالس
نامهای منابع گراف ه ستند .مانند ا سم های ن سبی ،ا سم های خ صو صی نیز ف ضای نامی که در آن
ه ستند را به صورت کامل م شخک نمی کنند و واب سته به کتابخانه های م شتری رآس برای ایجاد
یک اسم جهانی کامل هستند .تفاوت این است که به جای استفاده از فضای نامی پیش فرض ،اسم
های خصوصی از اسم نودشان به عنوان فضای نامی استفاده می کنند.
برای مثال ،برای نودی که اسم جهانی اش  /sim1/pubvelاست ،اسم خصوصی  ∼max_velبه اسم
جهانی مشابه زیر تبدیل می شود:
اسم جهانی

خصوصی اسم

اسم نود

دلیلش این است که هر نود فضای نامی خودش را دارد برای چیزهایی که فقط به همان نود مربوط
ه ستند ،و برای هیچ چیز دیگری ا ستفاده ایی ندارند .ا سم های خ صو صی معمو اال برای پارامترها
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استفاده می شوند roslaunch ،یک ویژگی مشخصی برای تنظیم پارامترهایی دارد که به وسیله ی
ا سم های خ صو صی قابل د سترس ه ستند .در صفحه  ،113سرویس هایی که عملکرد نودی را
کنترل می کند را ببینید .معموالا اسااتفاده از یک نام خصااوصاای برای ارجاع به یک تاپیک اشااتباه
ا ست ،اگر ما می خواهیم نودها به هم واب سته نبا شند ،هیچ تاپیکی نباید به نود خا صی تعلق دا شته
باشد.
ا سم های خصوصی فقط با این مفهوم خصوصی هستند که آنها در فضای نامی هستند که قرار
نی ست به و سیله ی نودهای دیگر ا ستفاده شود .منابع گراف ارجاع داده شده به و سیله ی ا سم
های خصااوصاای به وساایله ی اساام های جهانیشااان برای هر نودی که اساامشااان را بداند قابل
د سترس ه ستند .این در ت ضاد با کلید واژه ی خ صو صی  privateدر  C++و زبان های برنامه
نوی سی م شابه ا ست ،که از د ستر سی بقیه ق سمت های سی ستم به اع ضای م شخ صی از کالس
جلوگیری می کند.

 -4-5اسم های مستعار
بعالوه ی این سه نوع اصلی اسم ها ،رآس نوع دیگری مکانیزم اسم گذاری به نام اسم های مستعار
 anonymous namesدارد ،که مخ صو ا سم نودها ا ستفاده می شود .هدف از ا سم های م ستعار
اعمال قانون تک بودن اساام هر نود اساات .ایده این اساات که هر نود می تواند ،در حین فراخوانی
 ،ros::initدرخواست بدهد به صورت خودکار به یک اسم تک نسبت داده شود.
برای درخواساات یک اساام مسااتعار ،یک نود باید  ros::init_options::AnonymousNameرا به
عنوان چهارمین پارامتر  ros::initوارد کند:
;)ros::init(argc, argv, base_name, ros::init_options::AnonymousName

تأثیر این گزینه ی ا ضافه این ا ست که پ سوند هایی به ا سم اولیه ا ضافه می کند ،تا مطمئن شود
اسم نود یکتا است.
گرچه جزئیات پسوندی که اضافه می شود مهم نیست ،اما جالب است که بدانید  ros::initزمان
فعلی را برای تشکیل اسم مستعار استفاده می کند.
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// This program starts with an anonymous name, which
// allows multiple copies to execute at the same time,
// without needing to manually create distinct names
// for each of them.
>#include <ros/ros.h
{ )int main(int argc, char **argv
ros::init(argc, argv, "anon",
;)ros::init_options::AnonymousName
;ros::NodeHandle nh
;)ros::Rate rate(1
{ ))(while(ros::ok
" ROS_INFO_STREAM("This message is from
;))(<< ros::this_node::getName
;)(rate.sleep
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لیست ( )1-5برنامه ی  anon.cppکه نودهایش اسم مستعار دارند .می توان تعداد زیادی از کپی های این
برنامه را به طور همزمان اجرا کنیم ،بدون اینکه اسم نودها با هم تداخلی داشته باشند.

لیساات  5,1یک برنامه را که از این ویژگی اسااتفاده می کند را نشااان می دهد .به جای اینکه به
سادگی  anonنام بگیرد ،نودهایی که به وسیله ی این برنامه شروع می شوند به صورت زیر نام می
گیرند:
/anon_1376942789079547655
/anon_1376942789079550387
/anon_1376942789080356882

رفتار برنامه کامالا عادی است ،اما چون درخواست یک اسم مستعار کرده است ،ما می توانیم تعداد
بی شماری از این برنامه را به صورت همزمان اجرا کنیم ،با توجه به اینکه به هر کدام از آنها هنگام
شروع یک اسم یکتا نسبت داده می شود.

 -5-5در ادامه
در این فصل دیدیم که رآس چگونه منابع گراف را تبدیل می کند .به خصو  ،سیستم های بزرگ
رآس با تعداد زیادی از نودهای مرتبط می توانند از این انعطاف ناشی از اسم های نسبی و خصوصی
سود ببرند (به خوبی ا ستفاده کنند) .در ف صل بعد ابزاری به نام  roslaunchرا معرفی می کنیم که
شروع و تنظیم پروسه های شامل چند نود رآس را ساده می کند.
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در این فصل ما یاد می گیریم چند نود را با هم به وسیله ی النچ فایل تنظیم و اجرا کنیم.
اگه شااما با همه مثال ها تا اینجا کار کرده باشااید ،باید از اجرای دسااتی تعداد زیادی نود مختلف،
تازه بدون  ،roscoreدر ترمینال های مختلف خسته شده باشید .خوشبختانه ،رآس ماکانیزمی برای
شااروع همزمان مسااتر و تعداد زیادی نود به وساایله ی فایلی به نام فایل النچ  launch fileفراهم
کرده است .استفاده از فایل های النچ بین پکیج های زیادی گسترش دارد .هر سیستمی که بیشتر
از یک یا دو نود اساااتفاده می کند از مزایای فایل النچ برای مشاااخک کردن و تنظیم کردن نودها
استفاده می کند .این فصل این فایل ها و ابزار  roslaunchکه از آنها استفاده می کند را معرفی می
کند.

 -1-6استفاده از فایل های النچ
بیایید ببینیم چگونه فایل النچ این امکان را برای ما فراهم می کند که نودهای زیادی را همزمان
اجرا کنیم .ایده اولیه لیساات کردن گروهی از نودها که باید همزمان اجرا شااوند ،درون یک فرمت
 XMLمشااخک ،اساات 1.لیساات  6,1مثال کوچکی از فایل النچ را نشااان می دهد که شاابیه ساااز
 turtlesimبه همراه نود کنترل از راه دور که در فصاال دو دیدیم و نود شاانوده که در فصاال سااوم
نوشتیم را شروع می کند .این فایل به اسم  example.launchدر پوشه ی اصلی پکیج  agitrذخیره
شده ا ست .قبل از اینکه وارد جزئیات فایل النچ ب شویم ،بیایید نحوه ی ا ستفاده از این فایل ها را
ببینیم.

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML
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><launch
<node
"pkg="turtlesim
"type="turtlesim_node
"name="turtlesim
"respawn="true
>/
<node
"pkg="turtlesim
"type="turtle_teleop_key
"name="teleop_key
"required="true
"launch-prefix="xterm -e
>/
<node
"pkg="agitr
"type="subpose
"name="pose_subscriber
"output="screen
>/
></launch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
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19
20
21

لیست ( )1-6فایل النچ  example.launchکه سه نود را همزمان اجرا می کند.
1

اجرای فایل های النچ :برای اجرای فایل النچ ،دستور  roslaunchرا استفاده کنید:

roslaunch package-name launch-file-name

شما می توانید فایل النچ مثال را بدین صورت فرا بخوانید:
roslaunch agitr example.launch

اگر همه چیز به درستی کار کند ،این دستور سه نود را اجرا می کند .شما باید پنجره ی ،turtlesim
به همراه پنجره ی دیگری که ورودی کل ید های برداری برای کنترل از راه دور الک پشااات می
پذیرد ،را ببینید .ترمینال اصاالی که شااما دسااتور  roslaunchرا در آن اجرا کرده اید باید اطالعات
موقعیت را ن شان دهد که به و سیله ی برنامه ی  subposeوارد شده ا ست .قبل از شروع هر نودی،
 roslaunchتشخیک می دهد که آیا  roscoreاجرا شده است یا نه ،اگر نه ،به صورت خودکار آن را
اجرا می کند.
مواظب باشاااید  rosrunکه تنها یک نود را اجرا می کند ،را با  ،roslaunchکه چندین نود را
همزمان اجرا می کند ،اشتباه نگیرید.
http://wiki.ros.org/roslaunch/CommandlineToolshttp://wiki.ros.org/roslaunch/CommandlineTools
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این امکان نیز وجود دارد که یک فایل النچ که به هیچ پکیجی تعلق ندارد را اجرا کنید .برای
این کار به  roslaunchمسااایر فایل النچ را بدهید ،بدون اشااااره به هیچ پکیجی .برای مثال ،در
کامپیوتر نوی سنده ،این د ستور مثال فایل النچ را اجرا می کند ،بدون در نظر گرفتن این ق ضیه
که این فایل جزئی از یک پکیج رآس است:
roslaunch ∼ /ros/src/agitr/example.launch

این نوع دور زدن تشکیالت معمول پکیج ها اصالا ایده ی خوبی نیست ،و فقط برای یک آزمایش
خیلی ساده و کوتاه جایز است.
یک قضاایه ی مهم در مورد ( roslaunchکه ممکن اساات فراموش شااود ) این اساات که همه ی
نودهای یک فایل النچ تقریباا در یک زمان شااروع می شااوند .در نتیجه شااما نمی توانید مطمئن
باشااید کدام نود آنها را مقدار دهی اولیه می کند .نودهای درساات نوشااته شااده به ترتیب اجرای
خودشااان و وابسااتگانشااان اهمیتی نمی دهند( .بخش  7,3مثالی را نشااان می دهد که ترتیب اجرا
مهم است).
این رفتار فلساافه ی رآس را مشااخک می کند که هر نود باید از نودهای دیگر مسااتقل باشااد.
(بحث ما در بخش  8-2در مورد اساااتقالل نودها را بیاد بیاورید ).نودهایی که فقط در ترتیب
خاصی اجرا می شوند ،برای این طراحی ماژوالر مناسب نیستند .چنین نودهایی اغلباا می توانند
دوباره طوری طراحی شوند که این محدودیت ترتیب را نداشته باشند.
درخواست اضافه  :مانند همه ی ابزارهای کامند الین roslaunch ،هم گزینه ای برای درخواست
اضافه دارد:
roslaunch -v package-name launch-file-name

لیست  6,2مثالی از اطالعات را نشان می دهد که این گزینه عالوه بر پیام های حالت معمول ایجاد
می کند .این گزینه می تواند در مواردی برای اشاااکال زدایی مفید باشاااد تا جزئیاتی را ببنید که
 roslaunchچگونه فایل النچ شما را ترجمه می کند.
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]... loading XML file [ /opt/ros/indigo/etc/ros/roscore.xml
]… executing command param [ rosversion roslaunch
]Added parameter [ /rosversion
]… executing command param [ rosversion−d
]Added parameter [/rosdistro
]Added core node of type [rosout/rosout] in namespace [/
]… loading XML file [/home/jokane/ros/agitr/example.launch
]Added node of type [turtlesim/turtlesim_node] in namespace [/
]Added node of type [agitr/pubvel] in namespace [/
]Added node of type [agitr/subpose] in namespace [/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لیست ( )2-6خروجی اضافی که به وسیله مد اضافه ی  roslaunchایجاد شده است.

متوقف کردن فایل النچ :برای توقف یک  roslaunchفعال ،می توانید از  Ctrl-Cاسااتفاده کنید.
این سااایگنال تالش می کند تدریجاا همه ی نودهای فعال فایل النچ را خاموش کند ،و هر نودی را
که بعد از مدت کوتاهی خاموش نشود را با اجبار می کشد.

 -2-6ساختن فایل النچ
دیدیم که چگونه می توان از یک فایل النچ اسااتفاده کرد ،اکنون ما آماده هسااتیم در مورد اینکه
چگونه آنها را برای خودمان بسازیم فکر کنیم.

کجا باید فایل ها ی النچ را قرار دهیم
مانند همه ی فایل های دیگر رآس ،هر فایل النچ باید به یک پکیج خا

نساابت داده شااود .نحوه

ا سم گذاری معمول برای ا سم های فایل های النچ ا ستفاده از  .launchدر پایان ا سم ا ست .ساده
ترین مکان برای ذخیره ی فایل های النچ پوشااه ی پکیج اساات .وقتی دنبال فایل النچ می گردیم،
 roslaunchزیرپوشه های هر پوشه ی پکیج را نیز جستجو می کند .بعضی از پکیج ها ،شامل پکیج
های اصااالی رآس ،از این ویژگی با قرار دادن فایل های النچ درون زیرپوشاااه ای به نام launch
استفاده کرده اند.
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مواد اولیه
ساده ترین فایل النچ شامل یک المان اصلی در برگیرنده ی المان های نودهای مختلف است.
وارد کردن المان ا صلی :فایل های النچ اسااناد  XMLهسااتند ،هر سااند  XMLباید دقیقاا یک
المان اصاالی داشااته باشااد.برای فایل های النچ رآس ،المان اصاالی با یک جفت برچسااب launch

تعریف شده است:
><launch
...
></launch

بقیه المان های دیگر فایل النچ باید درون این برچسب ها قرار گیرند.
النچ کردن نودها :قلب هر فایلِ النچ یک ترکیب از المان های نود است ،که هر کدام اسم یک نود
را برای النچ شدن است 1.یک المان نود مشابه زیر است:
<node
"pkg="package-name
"type="executable-name
"name="node-name
>/

اسلش قبلی در آخر برچسب  nodeبسیار مهم است و به راحتی فراموش می شود .این را نشان
می دهد که هیچ تگی برای خاتمه < >/nodeنخواهد آمد ،آن المان  nodeکامل اسااات .تجزیه
کننده های  XMLباید در این ق ضایا ب سیار سخت گیر با شند .اگر شما این ا سلش  /را حذف
کنید ،برای این نوع خطاها آماده باشید:
Invalid roslaunch XML syntax: mismatched tag

شما می توانید همچنین برچسب خاتمه را مشخصاا بنویسید:
><node pkg=". . . " type=". . . " name=". . . "></node

در واقع اگر نود دارای زیر شاخه با شد ما به این تگ خاتمه ی جدا نیاز داریم ،زیر شاخه ای مانند
المان های  remapو  .paramاین المان ها در بخش  6,4و  7,4به ترتیب معرفی شده اند.
یک المان نود نیاز به سه ویژگی دارد:

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/node
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☜ ویژگی های  pkgو  typeمشخک می کنند که چه برنامه ای از رآس باید اجرا شود تا نود
اجرا شااود .اینها مانند آرگومان های کامند الین  rosrunهسااتند،که به ترتیب نام پکیج و
نام قابل اجرا را مشخک می کنند.
☜ ویژگی  nameنامی را به نود نسبت می دهد .این مورد هر نامی که نود به صورت معمول با
استفاده از فراخوانی  ros::initبه خودش نسبت داده باشد را بازنویسی می کند.
این بازنویسی همه ی اطالعات نامی که به وسیله  ros::initایجاد شده را از بین می برد ،شامل
هر درخواستی که نود احتماالا برای ایجاد اسم مستعار دارد( .بخش  5,4را ببنید ).برای استفاده
از اسم مستعار در فایل النچ ،از یک جایگزین  1anonبرای ویژگی  nameاستفاده کنید ،مانند
زیر:
")name="$(anon base_name

به هر حال توجه داشته باشید استفاده چندباره از  base_nameاسم های مستعار مشابه ای را
می سازد .این یعنی الف) ما می توانیم به آن نام در قسمت های دیگر فایل النچ ارجاع بدهیم،
اما ب) ما باید مواظب استفاده از  base_nameهای مختلف هر نود که می خواهیم اسم مستعار
داشته باشد باشیم.
پیدا کردن نود فایل های الگ :مهمترین تفاوت بین  roslaunchو اجرای جداگانه ی هر نود به
وسیله ی  rosrunاست که ،به صورت پیش فرض ،خروجی استاندارد نودهای النچ شده در یک فایل
الگ نوشااته می شااوند ،و در کنسااول نشااان داده نمی شااوند -1(.در ویرایش فعلی ،roslaunch
خروجی خطای استاندارد ا خروجی کنسول شامل پیام های الگ سطح  ERRORو ،FATALعالوه
بر فایل الگ در کن سول هم ظاهر می شوند .به هر حال ،یک نو شته ای در کد سورس roslaunch
بدین مو ضوع ا شاره کرده ا ست که این رفتار ممکن ا ست در آینده تغییر کند ).نام فایل الگ این
است:
∼ /.ros/log/run_id/node_name-number-stdout.log

 Run_idیک شنا سه ی یکتا ا ست که زمان شروع م ستر ایجاد می شود( .برای جزیئات در مورد
اینکه چگونه  run_idفعلی را پیدا کنیم به صااافحه  69مراجعه کنید ).اعداد در اسااام این فایل ها
اعداد صحیح کوچکی ه ستند که تعداد نود ها را می شمارند .برای مثال اجرای فایل النچ لی ست
 6,1خروجی استاندارد دو نودش را به فایل الگ بدین اسامی می فرستد:
turtlesim-1-stdout.log
Telep_key-3-stdout.log

فایل های الگ می توانند به وسیله ی هر ویرایشگر متنی دیده شوند.

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML
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فرستتتاندن خروجی به کنستتول  :برای بازنویساای این رفتار برای هر نود ،از ویژگی  outputدر
المان نودش استفاده کنید:
"output="screen

نودهایی که با این ویژگی النچ شده اند خروجی استانداردشان را در صفحه نمایش نشان می دهند
به جای اینکه به فایل الگ باال بفرساتند .این مثال این ویژگی را برای نود  subposeاساتفاده کرده
اساات ،که روشاان می کند چرا پیام های  INFOاز این نود در کنسااول ظاهر می شااوند .همچنین
روشن می کند چرا این نود در لیست فایل های الگ باال حذف شده است.
عالوه بر ویژگی  ،outputکه روی یک نود تنها تأثیر می گذارد ،ما همچنین می توانیم roslaunch
را مجبور کنیم خروجی همه ی نودها را نشان دهد با استفاده از کامند الین : --screen
roslaunch --screen package-name launch-file-name

اگر یک برنامه که از roslaunchشروع می شود ،خروجی مورد نظر شما را ن شان نداد ،شما باید
مطمئن شوید نود ویژگی

" output="screenرا دارد.

درخواست اجرای مجدد :بعد از شروع همه ی نودها roslaunch ،همه نودها را دنبال می کند ،تا
بفهمد که کدام نود ها فعال باقی مانده اند .برای هر نود ،ما می توانیم از  roslaunchبخواهیم اگر
متوقف شد دوباره آن را اجرا کند ،با استفاده از ویژگی : respawn
"respawn="true

این ویژگی برای مثال ،برای نودهایی که به صورت موقت به دلیل مشکل نرم افزاری ،سخت افزاری
و یا هر دلیل دیگری متوقف می شوند ،می تواند مفید باشد.
ویژگی  respawnواقعاا در مثال ما الزم نی ست (همه این سه برنامه کامالا قابل اطمینان ه ستند) اما
ما آن را در  turtlesim_nodeبکاربردیم که رو شن کنیم نود چگونه مجدد اجرا می شود .اگر شما
پنجره ی  turtlesimرا ببندید ،نود مربوطه متوقف می شود .رآس سریعاا متوجه می شود (چون این
نود به عنوان نود  respawnم شخک شده ا ست) و یک نود جدید  ،turtlesimبا پنجره ی مربوطه،
جای قبلی ظاهر می شود.
درخوا ست نودها :یک جایگزین برای  respawnاین ا ست که اظهار کنیم یک نود الزم required

است:
"required="true

وقتی یک نود  requiredمتوقف می شود roslaunch ،با متوقف کردن همه ی نودهای فعال دیگر و
خارج شاادن از خودش پاسااخ می دهد .این نوع رفتار ممکن اساات مفید باشااد ،برای مثال ،برای
نودهایی که الف) اگر از کار افتادند همه ی بخش ها باید ترک شاااوند ،ب) نمی توانند به آرامی با
ویژگی  respawnریست شود.
این مثال ویژگی  requiredرا برای نود  turtle_teleop_keyاسااتفاده می کند .اگر شااما پنجره ای
که نود کنترل از راه دور در آن اجرا شااده اساات را ببندید roslaunch ،دو نود دیگر را متوقف می
کند و خارج می شود.
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اگر هر دو ویژگی  respawnو  requiredبرای یک نود تنظیم کنیم ،چون مفاهیمشان با همدیگر
همخوانی ندارند roslaunch ،اعتراض می کند.
النچ کردن نودها در پنجره ی خود شان :یک ا شکال بالقوه برای ا ستفاده از  ،roslaunchن سبت
به روش اصلی استفاده از  rosrunدر یک ترمینال جداگانه برای هر نود ،این است که همه ی نودها
یک ترمینال را به اشااتراک می گذارند .این مورد برای نودهایی که پیام های الگ ایجاد می کنند و
ورودی کنسااول را قبول نمی کند ،قابل کنترل (و اغلب مفید) اساات .برای نودهایی که به ورودی
کن سول واب سته ه ستند ،به عنوان نمونه  ،turtle_teleop_keyاحتماالا باقی ماندن در یک ترمینال
جداگانه ترجیح دارد.
خوشبختانه roslaunch ،راه تمیزی برای این مورد دارد ،استفاده از ویژگی  launch-prefixدر المان
نود:
"launch-prefix="command-prefix

بدین ترتیب که  roslaunchپی شوند داده شده را در ابتدای کامند الینی که به صورت داخلی برای
اجرا نود ساااخته اساات قرار می دهد .در  example.launchما از این ویژگی برای نود کنترل از راه
دور استفاده کردیم:
"launch-prefix="xterm -e

به خاطر این ویژگی ،المان این نود تقریباا برابر دستور زیر است:
xterm -e rosrun turtlesim turtle_teleop_key

همان طور که می دانید ،دسااتور  xtermیک پنجره ی ترمینال جدید را شااروع می کند .آرگومان
 -eبه  xtermمی گو ید که بق یه دساااتورات این خط را (در این موردrosrun turtlesim ،
 ) turtle_teleop_keyدرون خودش اجرا ک ند ،به جای ترمی نال جد ید .نتی جه این اسااات که
 ،turtle_teleop_keyیک برنامه کامالا وابسته به متن ،درون یک پنجره ی گرافیکی ظاهر می شود.
ویژگی  launch-prefixمطمئناا فقط واب سته به  xtermنی ست .این ویژگی می تواند برای ا شکال
زدایی نیز مفید باشااد (با اسااتفاده از gdbو  ،)valgrindیا کاهش اولویت زمانبندی پروسااه (با
استفاده از (nice1

http://wiki.ros.org/rqt_console
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شکل ( )1-6نودها و تاپیک ها (به ترتیب در بیضی و مستطیل) که به وسیله ی  doublesim.launchایجاد
شده اند.

 6,3النچ کردن نودها درون یک فضای نامی
ما در بخش  5,2دیدیم که رآس اسم های نسبی را پشتیبانی می کند ،که مفهوم فضای نامی پیش
فرض را ا ستفاده می کند .یک روش معمول برای تنظیم ف ضای نامی پیش فرض برای هر نود )یک
پرو سه ای که اغلب  pushing downبه یک ف ضای نامی ا ست( ا ستفاده از یک فایل النچ و ن سبت
دادن ویژگی  nsدر المان نودش است:
"ns="namespace

لیساات  6,3مثالی از فایل النچ را نشااان می دهد که از این ویژگی برای ساااختن دو شاابیه ساااز
 turtlesimمستقل استفاده می کند .شکل  6,1نودها و تاپیک های ناشی از این فایل النچ را نشان
می دهد.
☜ در  turtlesimاسااام های معمول تاپ یک ها (turtle1/color_sensor ،turtle1/pose
 )turtle1/cmd_vel،از فضااای نامی جهانی به فضااای نامی جداگانه به نام  /sim1و/sim2
منتقل می شوند .این تغییر به این دلیل اتفاس افتاد که کد  turtlesim_nodeاز ا سم های
ن سبی مانند  turtle1/poseدر ایجاد  ros::Publisherو ros::Subscriberا ستفاده می کند
(به جای استفاده از اسم های جهانی مانند .) /turtle1/pose
☜ به همین ترتیب ،اسم نودها در فایل النچ اسم های نسبی هستند .در این مورد ،هر دو نود
اسم نسبی مشابهی دارند .turtlesim_node ،این مشابهت اسم های نسبی مشکلی ندارد،
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چون اسااام هااای جهااانی کااه برای آنهااا اساااتفاااده می شاااود متفاااوت اساااات
( /sim1/turtlesim_nodeو .)/sim2/turtlesim_node
☜ در واقع  roslaunchبه اسم نود به عنوان اسم پایه در فایل های النچ نیاز دارد ،اسم نود به
صورت ا سم ن سبی بدون ا شاره به هیچ ف ضای نامی باید با شد ،و در غیر صورت با ظاهر
شدن اسم جهانی در ویژگی  nameدر المان نود اخطار می دهد.
><launch
<node
"name="turtlesim_node
"pkg="turtlesim
"type="turtlesim_node
"ns="sim1
>/
<node
"pkg="turtlesim
"type="turtle_teleop_key
"name="teleop_key
"required="true
"launch-prefix="xterm -e
"ns="sim1
>/
<node
"name="turtlesim_node
"pkg="turtlesim
"type="turtlesim_node
"ns="sim2
>/
<node
"pkg="agitr
"type="pubvel
"name="velocity_publisher
"ns="sim2
>/
></launch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

لیست ( )3-6یک فایل النچ به نام  doublesim.launchکه دو نود مستقل  turtlesimرا شروع می کند .در
یک شبیه ساز یک الک پشت با دستور سرعتی به صورت تصادفی حرکت می کند و دیگری با کنترل از راه دور.
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این مثال مشااابهت هایی با ساایسااتم بحث شااده در بخش  2,8دارد .در هر دو مورد ،ما چند نود
 turtlesimرا شروع کردیم .اما نتایج با هم متفاوت است .در بخش  ،2,8ما فقط اسم نودها را تغییر
دادیم ،و نودها همچنان در یک فضاااای نامی باقی ماندند .در نتیجه ،هر دو نود  turtlesimبه یک
تاپیک گوش می دهند و یک تاپیک را منت شر می کنند .راه م ستقیمی برای ارتباط با این دو شبیه
ساااز به طور جداگانه وجود ندارد .در مثال جدید لیساات  ،6,3ما هر نود را در فضااای نامی خودش
قرار می دهیم .در نتیجه ا سم تاپیک ها تغییر می کنند و دو شبیه ساز م ستقل از هم می شوند،
این امکان را برای ما فراهم می کنند که دستورهای سرعت متفاوتی برای هر کدام منتشر کنیم.
در این مثال ،فضای نامی که با ویژگی  nsمشخک شده اند هم اسم نسبی هستند .ما از
اسم های  sim1و  sim2در متن فایل النچ استفاده کردیم در حالیکه فضای نامی پیش
فرض ،ف ضای نامی جهانی (با ا سلش  ) /ا ست .در نتیجه ف ضای نامی پیش فرض برای
این دو نود  /sim1و  /sim2می شود.
به صاااورت فنی این امکان وجود دارد که برای این ویژگی یک فضاااای جهانی فراهم کنیم .هر
چند ،بی شتر اوقات این ایده ی بدی ا ست ،به همان دلیلی که ا ستفاده از ا سم جهانی داخل نود
ایده ی بدی ا ست .اینگونه در صورتیکه فایل النچ داخل فایل النچ دیگری فراخوانده شود ،فایل
النچ اولی از فضای نامی خودش استفاده نمی کند.

 -3-6نگاشت اسم ها
عالوه بر اسم های نسبی و خصوصی ،نودهای رآس همچنین نگاشت ها را نیز پشتیبانی می کنند،
که سطح بهتری از کنترل برای تغییر اسم های استفاده شده در نود را فراهم می کند 1.نگاشت ایده
ایست براساس جانشین کردن :هر نگاشت جایگزینی اسم اصلی با اسم جدید است .هر دفعه که نود
نگا شتی از ا سم های ا صلی اش را ا ستفاده می کند ،کتابخانه ی م شتری ) (clientرآس در پ شت
صحنه آن را با اسم جدید عوض می کند.

ایجاد یک نگاشت
دو راه برای ایجاد نگاشت هنگام شروع نود وجود دارد.
http://wiki.ros.org/RemappingArguments
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☜ برای نگاشت یک اسم هنگام شروع نود از کامند الین ،اسم اصلی را با اسم جدید ،جدا شده
به وسیله ی = :در کامند الین استفاده کنید.
original-name:=new-name

برای مثال ،برای اجرای یک نمونه  turtlesimکه موقعیتش را روی تاپیکی به نام  /timبه
جای  /turtle1/poseمنتشر می کند ،از کامند الینی بدین صورت استفاده کنید:
rosrun turtlesim turtlesim_node turtle1/pose:=tim
1
☜ برای نگاشت اسم ها درون فایل النچ ،از المان  remapاستفاده کنید.
><remap from="original-name" to="new-name" /
اگر در سطح باال ،به عنوان زیر شاخه ی المان  ،launchظاهر شود این نگا شت در مورد

همه ی نودهای بعدی اجرا می شاااود .المان  remapمی تواند به عنوان زیر شااااخه ای از
المان  nodeنیز ظاهر شود ،مانند:
> <node node-attributes
><remap from="original-name" to="new-name" /
...
></node

در این مورد ،نگاشااات فقط برای یک نود که بدان تعلق دارد اجرا می شاااود .برای مثال،
کامند الین باال دقیقاا برابر با ساختار فایل النچ زیر است:
"<node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node
> "name="turtlesim
><remap from="turtle1/pose" to="tim" /
></node

یک مورد مهم که در مورد نگاشت باید به خاطر بسپاریم این است که :همه ی اسم ها ،شامل اسم
های اصلی و جدید ،به اسم های جهانی تبدیل می شوند ،قبل از اینکه رآس نگاشتی را انجام دهد.
در نتیجه ،ا سم هایی که در نگا شت ظاهر می شوند معمو اال ا سم ن سبی ه ستند .بعد از کامل شدن
اسم ،نگاشت با یک تطابق رشته ای مستقیم انجام می شود ،با جستجو اسم های استفاده شده در
نود که دقیقاا مشابه اسم های اصلی نگاشت هستند.

معکوس کردن یک الک پشت
برای ساختن یک مثال برای اینکه بفهمیم چگونه این نوع نگاشت مفید خواهد بود ،سناریویی را در
نظر بگیرد که ما می خواهیم با ا ستفاده از  turtle_teleop_keyالک پ شت  turtlesimرا با ا ستفاده
http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/remap

93

1

فایل های النچ
ورودی آسان به رآس

از کلید های جهت کیبورد کنترل کنیم ،اما به صااورت برعکس .به این صااورت که با اسااتفاده از
کلیدهای جهت چپ و راست می خواهیم الک پشت به ترتیب ساعتگرد و پادساعتگرد بچرخد ،و با
کلید های باال و پایین الک پ شت به ترتیب عقب و جلو برود .این مثال ممکن ا ست غیر معمول به
نظر برسد ،اما در واقع کالس معمولی از مسائله ی واقعی است که پیام های منتشر شده ی یک نود
باید در فرمت دیگری که نود دیگری انتظار دارد ترجمه شوند.
یک راه ،این اساات که سااورس کد  turtle_teleop_keyرا کپی کنیم و به صااورتی که می خواهیم
تغییر دهیم .این گزی نه خیلی ناخوشااااای ند اساااات ،چون این مورد ن یاز دارد که ما کد
 turtle_teleop_keyرا بفهمیم و از آن بدتر کد را تکرار کنیم .در عوض ،ببنیم چگو نه این کار را
انجام دهیم ،برنامه ی جدیدی ایجاد کنیم که کامند سرعت منت شر شده از نود کنترل از راه دور را
معکوس می کند.
لیساات  6,4یک برنامه ی کوتاه برای اجرای این تغییر نشااان می دهد :به  turtle1/cmd_velگوش
می دهد و برای هر پیامی که دریافت می کند ،هر دو دسااتور ساارعت خطی و زاویه ای ( linearو
 )angularرا معکوس می کند ،و نتیجه را روی  /turtle1/cmd_vel_reversedمنتشر می کند.
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// This program subscribes to turtle1/cmd_vel and
// republishes on turtle1/cmd_vel_reversed,
// with the signs inverted.
#include <ros/ros.h>
#include <geometry_msgs/Twist.h>
ros::Publisher *pubPtr;
void commandVelocityReceived(
const geometry_msgs::Twist& msgIn)
{
geometry_msgs::Twist msgOut;
msgOut.linear.x = -msgIn.linear.x;
msgOut.angular.z = -msgIn.angular.z;
pubPtr->publish(msgOut);
}
int main(int argc, char **argv) {
ros::init(argc, argv, "reverse_velocity");
ros::NodeHandle nh;
pubPtr = new ros::Publisher(
nh.advertise<geometry_msgs::Twist>(
"turtle1/cmd_vel_reversed",
1000));
ros::Subscriber sub = nh.subscribe(
"turtle1/cmd_vel", 1000,
&commandVelocityReceived);
ros::spin();
delete pubPtr;
}

. که دستور سرعت الک پشت را معکوس می کندreverse_cmd_vel  به نامC++ ) برنامه4-6( لیست

 به اینturtlesim  این ا ست که شبیه ساز، که این مثال مربوط به بخش نگا شت ا ست،تنها دلیل
 گرافrosrun  اجرای سااه نود مربوطه با دسااتور، در واقع.پیام های معکوس شااده گوش نمی کند
 از گراف م شخک ا ست که سی ستم کار خوا سته شده را انجام نمی، را موجب می شود6,2 شکل
 الک پ شت در حالت، می رودturtlesim  بهteleop_turtle  چون د ستور سرعت م ستقیماا از.دهد
.معمول و معکوس نشده حرکت می کند
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شکل ( )2-6نتیجه ی گراف رآس از تالشی نادرست برای استفاده از  reverse_cmd_velبرای معکوس کردن
الک پشت .turtlesim

در این شرایط  ،که نودی به تاپیک اشتباهی گوش می دهد ،یک راه دقیق استفاده از نگاشت است.
در این مورد ،ما می توانیم ن گاشاااتی را به  turtlesimبفرساااتیم که  turtle1/cmd_velرا با
 turtle1/cmd_vel_reversedعوض کند .لی ست  6,5فایل النچی را ن شان می دهد که هر سه نود
را شروع می کند ،شامل  remapمنا سب برای  .turtlesim_nodeشکل  6,3گراف در ست از نتیجه
را نشان می دهد.
>1 <launch
2 <node
3
"pkg="turtlesim
4
"type="turtlesim_node
5
"name="turtlesim
> 6
7
<remap
8
"from="turtle1/cmd_vel
9
"to="turtle1/cmd_vel_reversed
10
>/
11
></node
12
<node
13
"pkg="turtlesim
14
"type="turtle_teleop_key
15
"name="teleop_key
16
"launch-prefix="xterm -e
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>/
<node
"pkg="agitr
"type="reverse_cmd_vel
"name="reverse_velocity
>/
></launch

17
18
19
20
21
22
23

لیست ( )5-6فایل النچی با سه نود.

شکل ( )3-6نتیجه گراف درست از  .reversed.launchالمان  remapاین امکان را فراهم می کند که نود به درستی ارتباط برقرار
کند.
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 المان های دیگری از فایل النچ-4-6
 برای روشن شدن این ویژگی1. را معرفی می کنیمroslaunch در این بخش ساختار های دیگری از
، این فایل النچ ب سته به اینکه چگونه النچ می شود. ارجاع خواهیم داد6,6 ها به فایل النچ لی ست
. مستقل اجرا می کندturtlesim دو یا سه شبیه ساز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<launch>
<include
file="$(find agitr)/doublesim.launch"
/>
<arg
name="use_sim3"
default="0"
/>
<group ns="sim3" if="$(arg use_sim3)" >
<node
name="turtlesim_node"
pkg="turtlesim"
type="turtlesim_node"
/>
<node
pkg="turtlesim"
type="turtle_teleop_key"
name="teleop_key"
required="true"
launch-prefix="xterm -e"
/>
</group>
</launch>
 راarg  وinclude  وgroup  که آرگومان هایtriplesim.launch ) فایل النچی به نام6-6( لیست
.مشخک می کند

1

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/Roslaunchtipsforlargerprojects
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اضافه کردن فایل های دیگر

برای اضاااافه کردن یک النچ فایل دیگر ،شاااامل همه ی نودها و پارامترهایش ،از المان include
1

استفاده کنید:

><include file="path-to-launch-file" /

این ویژگی فایل نیاز به مسیر کامل فایل اضافه شده دارد .چون وارد کردن این اطالعات به صورت
م ستقیم سنگین و قابل تغییر ا ست ،بی شتر المان های  includeدر عوض از  findبرای پیدا کردن
پکیج استفاده می کنند ،به جای اینکه صریحاا اسم پوشه را بیان کنند:
><include file="$(find package-name)/launch-file-name" /

آرگومان  findبه وسیله ی رشته ای از مسیر پکیج داده ذکر شده جایگزین می شود .اشاره به فایل
النچ مورد نظر از آن مساایر راحتتر اساات .برای مثال از این تکنیک برای اضااافه کردن مثال قبلی
 doublesim.launchاستفاده می کنیم.
فراموش نکنید که  roslaunchبرای پیدا کردن فایل النچ به وساایله کامند الین ،زیرشاااخه های
پکیج داده شده را نیز ج ستجو می کند .در صورتیکه ،المان های  includeباید م سیر م شخک
برای فایل مورد نظر را نام ببرند ،و نمی توانند زیر شاااخه ها را جسااتجو کنند .این تفاوت علت
اخطار احتمالی نا شی از المان  includeباال را بیان می کند ،حتی اگر فراخوانی با  ،roslaunchبا
اسم پکیج و اسم فایل النچ مشابه موفقیت آمیز باشد.
المان  includeهمچنین ویژگی  nsبرای قراردادن محتویاتش درون یک فضااای نامی را پشااتیبانی
می کند:
><include file=". . . " ns="namespace" /

این تنظیمات معموالا انجام می شود ،بخ صو زمانی که فایل النچ درون پکیج دیگری ا ضافه می
شود ،و باید تقریباا مستقل از نودهای دیگر عمل کند.

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/include
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آرگومان های النچ
برای کمک به قابل تنظیم کردن فایل النچ roslaunch ،آرگومان های النچ را پشاااتیبانی می کند،
که  argumentsو یا  argsخوانده می شااوند .که تقریباا مشااابه با متغییرهای محلی در برنامه های
قابل اجرا عمل می کند 1.مزیتش این است که شما می توانید از تکرار کد جلوگیری کنید با نوشتن
فا یل های النچ که از آرگو مان هایی برای ت عداد کمی از جزئ یات که از یک اجرا به اجرای دیگر
ممکن است تغییر کنند استفاده می کند .برای روشن شدن ایده ،مثال فایل النچ یک آرگومان ،به
نام  ،use_sim3استفاده می کند ،تا مشخک کند سه تا یا دو تا کپی از  turtlesimرا اجرا کند.
گرچه اصااالحات آرگومان و پارامتر تاحدودی به صااورت مشااابه در خیلی از متون کامپیوتری
ا ستفاده شده اند ،معنای آنها در رآس کامالا متفاوت ا ست .پارامترها مقادیری ه ستند که توسط
سیستم فعال رآس استفاده می شوند ،در سرور پارامترها ذخیره می شوند و توسط نودهای فعال
به وساایله ی تابع  ros::param::getو توسااط کاربرها به وساایله ی  rosparamقابل دسااترس
هساااتند (فصااال هفتم ).در صاااورتیکه ،آرگومان ها فقط زمانی درون فایل النچ معنا دارند،
مقادیرشان مستقیماا در دسترس نودها نیست.
مشخص کردن آرگومان ها :برای مشخک کردن آرگومان موجود می توانید از المان  argاستفاده
کنید:
><arg name="arg-name" /

اعالم کردن آرگومان بدین صورت الزامی نیست (تا زمانی که بخواهید مقدار یا پیش فرضی را بدان
ن سبت دهید -به ق سمت بعدی مراجعه کنید) ،اما ایده خوبی ا ست چون برای خواننده ی ان سانی
مشخک می کند فایل النچ انتظار چه آرگومان هایی را دارد.
نستتبت دادن مقادیر به آرگومان ها :باید به هر آرگومان اسااتفاده شااده در فایل النچ ،مقداری
نسااابت داده شاااود .چند راه برای این کار وجود دارد .شاااما می توانید مقداری در کامند الین
 roslaunchایجاد کنید:
roslaunch package-name launch-file-name arg-name:=arg-value
راه دیگر ،شما می توانید مقادیر را به عنوان قسمتی از  argمشخک کنید ،با استفاده یکی از این دو

روش:
><arg name="arg-name" default="arg-value" /
><arg name="arg-name" value="arg-value" /
http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/arg
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تن ها ت فاوت بین این دو روش این اسااات که آرگو مان کام ند الین می توا ند م قدار پیش فرض
( )defaultرا تغییر دهد اما نمی تواند مقدار ( )valueرا تغییر دهد .در این مثال use_sim3 ،مقدار
پیش فرض اش  defaultصفر است ،اما این مقدار پیش فرض می تواند توسط کامند الین به صورت
زیر تغییر کند:
roslaunch agitr triplesim.launch use_sim3:=1
اگر شاااما فایل النچ را تغییر دهید ،و  defaultرا با  valueتغییر دهید ،کامند الین خطا ایجاد می

کند ،چون مقادیر آرگومان ها مشخک شده با  valueنمی توانند تغییر کنند.
فر ستادن مقادیر آرگومان به فایل های النچ ا ضافه شده :یک محدودیت تکنیک های گفته
شده برای تنظیم آرگومان ها این است که هیچ ابزاری برای فرستادن آرگومان ها به فایل های النچ
واب سته ،که ما با المان  includeآنها را ا ضافه می کنیم ،ندارند .این ب سیار مهم ا ست چون ،ب سیار
مشااابه متغییرهای محلی ( ،)lexicalآرگومان ها فقط برای فایل النچ خودشااان تعریف شااده اند.
آرگومان ها به فایل های النچ اضافه شده منتقل نمی شوند.
راه حل ان است که المان  argبه عنوان زیر شاخه ی المان  includeوارد شود ،مانند:
>"<include file="path-to-launch-file
><arg name="arg-name" value="arg-value"/
...
></include
توجه داشااته باشااید این اسااتفاده از المان  argاز مشااخک کردن  argکه قبالا دیدیم فرس دارد.

آرگومانهایی که بین دو تگ  includeآورده شااده اند متعلق به فایل النچ اضااافه شااده اند ،نه برای
النچ فایلی که در آن ظاهر شااده اند .چون هدف این اساات که مقادیری برای آرگومان هایی مورد
نیاز فایل اضافه شده منتشر کنیم ،ویژگی  valueدر اینجا به کار می آید.
یک حالت محتمل این است که هر دو فایل النچ اااا فایلی که اضافه شده و فایلی که اضافه کرده ا
چند آرگومان م شترک دارند .در این حالت ،ما ممکن ا ست این مقادیر را بدون تغییر ن سبت دهیم.
المانی که اسم آرگومان مشابه را هر دو مکان استفاده می کند ،مشابه زیر است:
><arg name="arg-name" value="$(arg arg-name)" /

در این مثال ،اولین arg-nameمانند همی شه ،به آرگومان درون فایل النچ ا ضافه شده برمی گردد.
دومین  arg-nameبه آرگومان خود فایل النچ (اضافه کننده) بر می گردد .در نتیجه آرگومان در هر
دو فایل النچ مقدار یکسانی خواهند داشت.
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ساختن گروه ها
ویژگی نهایی فایل النچ المان  groupاست ،که یک راه راحت برای سازمان دهی نودها در یک فایل
النچ بزرگ فراهم می کند 1.المان  groupمی تواند دو هدف را انجام دهد:
☜ گروه ها می توانند نودهای مختلفی را در یک فضای نامی قرار دهند.
><group ns="namespace" /
...
></group

هر نود درون گروه با فضای نامی داده شده اجرا می شود.
اگر یک نود گروه ویژگی  nsخودش را داشته باشد ،و آن نام (احتماالا باید) یک اسم نسبی باشد،
در نتیجه نود در فضای نامی تودرتو که فضای نامی خودش بعد از فضای نامی گروه می آید اجرا
می شود .این قوانین ،که از اسم های نسبی انتظار می رود ،برای گروه های تودرتو هم اعمال می
شود.
☜ گروه ها می توانند با توجه به شرایط نودها را فعال یا غیرفعال کنند.
><group if="0-or-1" /
...
></group

اگر مقدار شرط  ifبرابر یک با شد ،در نتیجه المان های داخلی به صورت عادی ا ضافه می شوند .و
اگر صفر باشد ،المان های داخلی نادیده گرفته می شوند .ویژگی  unlessکاری مشابه ،اما معکوس
انجام می دهد.
><group unless="1-or-0" /
...
></group

مطمئناا به ندرت صاافر و یک مسااتقیماا در این ویژگی نوشااته می شااوند .با این وجود در ترکیب با
ویژگی  argآنها ابزار قدرتمندی برای تنظیم کردن فایل های النچ تشکیل داده اند.
توجه داشته باشید که صفر و یک تنها مقادیر قابل استفاده برای این ویژگی ها هستند .در عمل،
عملگرهای بولین  ANDو  ORکه شما ممکن است انتظار داشته باشید کار نمی کنند.
این مثال یک گروه تک دارد که این دو هدف را ترکیب می کند Group .هر دو ویژگی ( nsبرای
قرار دادن گروه دو نود در فضای نامی  )sim3و ویژگی ( ifبرای فعال و غیرفعال کردن سومین شبیه
ساز براساس آرگومان .) use_sim3

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/group
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توجه دا شته با شید  groupهیچ وقت واقعاا نیاز نی ستند ،همی شه راهی برای نو شتن ویژگی های
 ، if،unless nsبه صاورت دساتی برای هر المان ،که ممکن اسات بخواهیم اضاافه کنیم ،وجود
دارد .هرچند ،گروه ها ممکن ا ست تکرار را کاهش دهند و سازمان دهی فایل النچ را به آ سانی
آشکارتر بکنند.
متااأسااافااانااه ،فقط این سااااه ویژگی می تواننااد توساااط  groupاعمااال شاااونااد .برای
مثال "output="screen،نمی تواند برای گروه تنظیم شود ،و باید برای هر نود که می خواهیم به
صورت مستقیم اعمال شود.

 -5-6در ادامه
در این بخش ،ما دیدیم چگونه نودها را تشاااکیل دهیم که با فرساااتادن پیام ها با یکدیگر ارتباط
برقرار کنند و چگونه نودهای زیادی را با تنظیمات پیچیده یک دفعه شاااروع کنیم.فصااال بعد
پارامترهای سااارور را معرفی می کند ،که راه متمرکزی برای فراهم کردن اطالعات تنظیمات نودها
ایجاد می کند.
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در این فصل ما یاد می گیریم نودها را با استفاده ازپارامترها تنظیم کنیم.
عالوه بر پیام هایی که تا کنون مطالعه کردیم ،رآس مکانیزم دیگری به نام پارمتر ()parameter
برای دادن اطالعات به نودها فراهم کرده اسااات .ایده این اسااات که یک سااارور پارامتری مرکزی
مجموعه ی همه ی مقادیر را دنبال کند (مقادیری مانند اعداد صحیح ،اعداد اع شاری ،ر شته ها ،یا
داده ی های دیگر ) که هر کدام با اسم رشته ای کوتاهی تعریف شده اند 1 2.چون پارامترها باید به
صورت مداوم به و سیله ی نودهای عالقه مند به مقادیر شان مورد بازر سی قرار بگیرند ،آنها ب سیار
برای اطالعات تنظیم که زیاد در طول زمان تغییر نمی کنند مفید هستند.
در این ف صل پارامترها تعریف می شوند ،چگونه د ستر سی به آنها را از کامند الین ،درون نودها و
درون فایل های النچ نشان می دهیم.

 -1-7دسترسی به پارامترها از کامند الین
بیاید با تعداد دستور شروع کنیم تا ببینیم پارامترها چگونه کار می کنند.
3

لیست پارامترها  :برای دیدن لیست همه ی پارامترهای موجود ،از دستور زیر استفاده کنید:

rosparam list

در کامپیوتر نویسنده ،که نودی فعال نیست ،خروجی بدین صورت است:
/rosdistro
/roslaunch/uris/host_donatello__38217
/rosversion
/run_id

هر کدام از این ر شته ها یک نام ا ست ،م شخ صاا یک نام منبع گراف جهانی (ف صل  ،)5که سرور
پارامتر به مقادیری نسبت داده است.
در ویرایش فعلی رآس ،سرور پارامتر در واقع قسمتی از مستر است ،در نتیجه به صورت خودکار
با  roscoreیا  roslaunchشروع می شود .تقریباا در همه ی موارد ،سرور پارامتر در پشت صحنه
کار می ک ند ،و هیچ دلیلی برای فکر کردن در موردش وجود ندارد .هرچ ند در ذهن داشااا ته
باشید ،که همه ی پارامترهای متعلق به سرور پارامترها هستند نه به هیچ نود خاصی .این بدین
معنا ا ست که پارامترها ( حتی آنهایی که با ا سم های خ صو صی ت شکیل شده اند) به حیات شان
ادامه می دهند حتی اگر نودی که آنها را تعیین کرده متوقف شود.
http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/ParameterServer
http://wiki.ros.org/ParameterServer
http://wiki.ros.org/rosparam
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سرک شی به پارامترها :برای درخوا ست مقدار یک پارامتر از سرور پارامتر ،از د ستور rosparam

 getاستفاده کنید:
rosparam get parameter_name

برای مثال ،برای خواندن مقدار پارمتر  /rosdistroاز دستور زیر استفاده کنید:
rosparam get /rosdistro

خروجی رشااته ی  indigoاساات ،که تعجب آور هم نیساات .این امکان هم وجود دارد که مقدار هر
پارامتر درون یک فضای نامی بازیابی شود:
rosparam get namespace

برای مثال ،با پرسااایدن درمورد فضاااای نامی جهانی ،ما می توانیم مقدار هر پارامتر را در لحظه
ببینیم:
rosparam get /

در کامپیوتر نویسنده خروجی بدین صورت است:
rosdistro: indigo
roslaunch:
’uris: host_donatello__38217: ’http://donatello:38217/
rosversion: 1.11.9
run_id: e574a908-70c5-11e4-899e-60d819d10251

تنظیم پارامترها :برای نسبت دادن یک مقدار به یک پارامتر ،از دستور زیر استفاده کنید:
rosparam set parameter_name parameter_value

این دساااتور می تواند مقادیر پارامترهای موجود را تغییر دهد و یا پارامترهای جدید بساااازد .برای
مثال ،این د ستورات پارامترهای ر شته ای ایجاد می کند که تنظیمات کمد لباس یک گروه خا صی
از اردک های کارتونی را ذخیره می کند.
Rosparam set /duck_colors/huey red
Rosparam set /duck_colors/dewey blue
Rosparam set /duck_colors/louie green
Rosparam set /duck_colors/webby pink

از طرف دیگر ،ما می توانیم پارامترهای مختلفی را در یک فضای نامی یکجا تنظیم کنیم:
rosparam set namespace values

مقادیر باید در یک دیکشنری  YAMLمشخک شده باشند که اسم های پارامترها را به مقادیر
نگاشت کند .اینجا یک مثال که تأثیری مشابه چهار دستور باال دارد می بینیم:
rosparam set /duck_colors "huey: red
dewey: blue
louie: green
"webby: pink

توجه داشته باشید که این دستور به کاراکتر خط جدید درون دستور خودش نیاز دارد .این یک
م شکل نی ست چون عالمت نقل قول (") به  bashعالمت می دهد که د ستور هنوز تمام ن شده
106

ا ست .با ف شار دادن  Enterوقتی که عالمت نقل قول باز ا ست یک کاراکتر خط جدید وارد می
شود به جای اینکه دستور اجرا شود.
فضااای خالی بعد از عالمت دو نطقه خیلی مهم اساات ،برای اینکه مطمئن شااویم rosparam

این قساامت را به عنوان مجموعه ای از پارامترها در فضااای نامی  /duck_colorsدر نظر می
گیرد ،به جای اینکه آن را یک پارامتر رشااته ای به نام  duck_colorsدر فضااای نامی جهانی
در نظر بگیرد.

ستتاختن و پرکردن فایل های پارامتر :برای ذخیره کردن پارمترها در فضاااای نامی ،به فرمت
 ،YAMLدرون یک فایل ،از  rosparam dumpاستفاده کنید:
rosparam dump filename namespace

مخالف  dumpعبارت  loadا ست ،که پارامترها را از یک فایل می خواند و آنها را به سرور پارمترها
اضافه می کند:
rosparam load filename namespace

برای هر کدام از این د ستورات ،آرگومان های ف ضای نامی دلبخواه ه ستند ،و به صورت پیش فرض
فضااای نامی جهانی ( )/اساات .ترکیب  dumpو  loadمی تواند برای امتحان مفید باشااد ،چون این
ترکیب راه سااریعی برای دیدن یکجای پارامترها در یک زمان مشااخک ،و برای ایجاد دوباره همین
حالت فراهم می کند.

 -2-7مثال :پارامترها در turtlesim
برای یک مثال عینی تر از اینکه چگونه پارا مترها می توانند مفید باشاااند ،بیاید ببینیم چگونه
 turtlesimآنها را استفاده می کند .اگر  roscoreو  turtlesim_nodeرا شروع کنید ،و را درخواست
 rosparam listکنید ،خروجی مانند زیر می بینید:
/background_b
/background_g
/background_r
/rosdistro
/roslaunch/uris/host_donatello__59636
/rosversion
/run_id
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ما تا اینجا چهار پارامتر آخر را دیده ایم ،که به و سیله ی م ستر ایجاد می شوند .بعالوه ،اینگونه به
نظر می رسااد که  turtlesim_nodeسااه پارامتر ایجاد کرده اساات .نامهایشااان نشااان می دهد که
 turtlesimاز چه رنگی برای پشت زمینه استفاده می کند ،رنگ را در سه کانال جداگانه قرمز ،سبز،
و آبی نشان می دهد.
این نشاااان می د هد که نود ها می توان ند م قادیر پارامتر را ای جاد یا تغییر ده ند .در این مورد،
 turtlesim_nodeاین سااااه پارامتر را در م قداردهی اول یه تنظیم می ک ند .در این راسااا تا،
 turtlesim_nodeغیر معمول اساات ،چرا که مقدار دهی اولیه آن هیچ مقدار که ممکن اساات برای
آن پارامترها م شخک شده با شد نمی تواند تغییر دهد .این ا ست که ،هر  turtlesim_nodeبا یک
پس زمینه آبی رنگ شااروع می شااود ،حداقل برای یک زمان کوتاه ،بدون در نظر گرفتن هر قدمی
که ممکن است برای مشخک کردن یک رنگ شروع متفاوت برداشته باشیم.
 묘یک روش بهتر برای  ،turtlesimو یک مثال بهتر برای اینکه چگونه نودهای واقعی رآس
چگونه کار می کنند  -این اسااات که ابتدا چک کنند ببینید آن پارامترها وجود دارند ،و
فقط درصورت عدم وجود پارامترها مقدار پیش فرض رنگ آبی را بدان نسبت دهد.
خواندن رنگ پشتتت زمینه :ما می توانیم مقادیر پارمترهای پشااات زمینه را با اساااتفاده از
 rosparam getبدست بیاوریم:
rosparam get /background_r
rosparam get /background_g
rosparam get /background_b

مقادیر برگشتی از دستور  255 ،86 ،69هستند .چون مقادیر اعداد صحیح نسبتاا کوچکی هستند،
یک حدس خوب ( که درست هم هست) این است که هر کانال یک عدد صحیح  8بیتی است ،بین
 0و  .255بنابراین ،پشاات زمینه ی به صااورت پیش فرض( )255،86،69اساات ،مربوط به رنگ آبی
تیره که ما استفاده می کنیم.
تنظیم رنگ پ شت زمینه :فرض کنیم می خواهیم این رنگ پ شت زمینه را از آبی به زرد رو شن
تغییر دهیم .ما شاید سعی کنیم با تغییر مقادیر پارامتر بعد از شروع نود  turtlesimاین کار را انجام
دهیم:
rosparam set /background_r 255
rosparam set /background_g 255
rosparam set /background_b 0

هرچند ،حتی بعد از تنظیم این پارامترها ،پشاات زمینه همان رنگ باقی می ماند .چرا؟ پاسااخ این
اسااات که  turtlesim_nodeم قادیر این پارامترها را فقط وقتی می خوا ند که سااارویس /clear
فراخوانده شده باشد .یک راه برای فراخواندن سرویس  /clearدستور زیر است:
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rosservice call /clear

بعد از تکمیل فراخوانی سرویس ،رنگ پ شت زمینه بالخره به صورت منا سب تغییر می کند .شکل
 7,1این اثر را نشان می دهد.
نکته ی قابل توجه در اینجا این اساات که مقادیر به روز شااده ی پارامترهای به صااورت خودکار به
نودها داده نمی شااوند .در صااورتیکه ،نودهایی که به تغییر بعضاای یا همه ی پارامترها اهمیت می
دهند باید به صااورت واضااح از ساارور پارامتر درخواساات آن مقادیر را بکنند .همان طور که ،اگر ما
انتظار داشااته باشاایم که مقادیر پارامترهای مورد اسااتفاده ی هر نود را تغییر دهیم ،ما باید مواظب
باشاایم چگونه (و یا اگر) این نود پارامترهایش را دوباره نمایش می دهد( .بیشااتر اوقات ،اما نه برای
 ،turtlesimجواب برا ساس زیر سی ستمی به نام  dynamic_reconfigureا ست ،که ما اینجا آن را
پوشش نمی دهیم)1 .

شکل ( )1-7قبل (چپ) و بعد (راست) تغییر رنگ پشت زمینه ی نود .turtlesim

این امکان برای هر نود وجود دراد که از سااارور پارامترها بخواهد هر وفت پارامتری تغییر کرد
مقدارش را برایش بفرسااتد ،با اسااتفاده از  ros::param::getCachedبه جای .ros::param::get
هرچند ،این روش فقط می خواهد کارآیی را بهبود ببخشاااد ،و نیاز نود برای چک کردن مقدار
پارامتر را حذف نمی کند.

 -3-7دسترسی به پارامتر از :C++
2

ارتباط  C++با پارامترهای رآس کامالا مستقیم است:

;)void ros::param::set(parameter_name, input_value
;)bool ros::param::get(parameter_name, output_value

http://wiki.ros.org/dynamic_reconfigure
http://wiki.ros.org/roscpp_tutorials/Tutorials/P arameters
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در هر دو مورد ،نام پارامتر یک ر شته ا ست ،که می تواند جهانی ،ن سبی ،یا خ صو صی با شد .مقدار
ورودی برای  setمی تواند  int، bool،std::stringو یا  doubleباشااد؛ مقدار خروجی برای  getباید
یک متغییر (که از مرجع فرسااتاده می شااود) از این نوع ها باشااد .تابع  getمقدار  trueرا بر می
گرداند اگر مقدار با موفقیت خوانده شده باشد و  falseرا بر می گرداند اگر یک اشکالی وجود داشته
باشد ،معموالا نشان می دهد که به پارامتر خواسته شده مقداری نسبت داده نشده است .برای دیدن
این توابع در عمل ،بیاید به دو مثال زیر نگاهی بیاندازیم.
☜ لی ست  ros::param::set 7,1را رو شن می کند .عدد صحیحی را به هر سه پارامتر رنگ
پ شت زمینه ی  turtlesimن سبت می دهد .این برنامه شامل کدی ا ست که مطمئن شود
که نود  turtle-simبعد از انتظار برای سرویس /clearشروع شده ا ست (که برای اطمینان
از اینکه  turtlesimمقادیر که ما اینجا تنظیم کردیم را بازنویسااای نمی کند الزم اسااات).
واین سرویس را فرا خواند که  turtlesimرا مجبور کند مقدار جدید که ما تنظیم کردیم را
بخواند( .تمرکز ما اینجا روی خود پارامترهاست ،فصل  8را برای سرویس ها ببینید).
// This program waits for a turtlesim to start up, and
// changes its background color.
>#include <ros/ros.h
>#include <std_srvs/Empty.h
{ )int main(int argc, char **argv
;)"ros::init(argc, argv, "set_bg_color
;ros::NodeHandle nh
// Wait until the clear service is available, which
// indicates that turtlesim has started up, and has
// set the background color parameters.
;)"ros::service::waitForService("clear
// Set the background color for turtlesim,
// overriding the default blue color.
;)ros::param::set("background_r", 255
;)ros::param::set("background_g", 255
;)ros::param::set("background_b", 0
// Get turtlesim to pick up the new parameter values.
ros::ServiceClient clearClient
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;)"= nh.serviceClient<std_srvs::Empty>("/clear
;std_srvs::Empty srv
;)clearClient.call(srv
}

23
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لیست ( )1-7یک برنامه  C++به نام  set_bg_color.cppکه رنگ پشت زمینه ی پنجره ی  turtlesimرا
تنظیم می کند.

☜ لی ست  7,2مثالی از  ros::param::getرا ن شان می دهد .این برنامه مثال ( pubvelلی ست
 ) 3,4را ب سط می دهد .پارامتر خ صو صی اع شاری به نام  max_velرا می خواند و از این
مقدار برای بزرگتر یا کوچکتر کردن سرعت های خطی که به صورت تصادفی تشکیل شده
اند استفاده می کند.
☜ این برنامه به مقداری برای پارامتر  max_velدر ف ضای نامی خ صو صی اش نیاز دارد ،که
باید قبل از شروع برنامه تنظیم شود:
rosparam set /publish_velocity/max_vel 0.1
اگر آن پارامتر در دسترس نباشد ،برنامه یک خطای مهلک ( )fatalایجاد می کند و متوقف

می شود.
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// This program publishes random velocity commands, using
// a maximum linear velocity read from a parameter.
#include <ros/ros.h>
#include <geometry_msgs/Twist.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv) {
ros::init(argc, argv, "publish_velocity");
ros::NodeHandle nh;
ros::Publisher pub = nh.advertise<geometry_msgs::Twist>(
"turtle1/cmd_vel", 1000);
srand(time(0));
// Get the maximum velocity parameter.
const std::string PARAM_NAME = "~max_vel";
double maxVel;
bool ok = ros::param::get(PARAM_NAME, maxVel);
if(!ok) {
ROS_FATAL_STREAM("Could not get parameter "
<< PARAM_NAME);
exit(1);
}
ros::Rate rate(2);
while(ros::ok()) {
// Create and send a random velocity command.
geometry_msgs::Twist msg;
msg.linear.x = maxVel*double(rand())/double(RAND_MAX);
msg.angular.z = 2*double(rand())/double(RAND_MAX)-1;
pub.publish(msg);
// Wait until it's time for another iteration.
rate.sleep();
}
}

 برای، راpubvel.cpp  که برنامه ی اصلیpubvel_with_max.cpp  به نامC++ ) برنامه2-7( لیست
. بسط داده است،خواندن ماکزیمم سرعت خطی اش از یک پارامتر
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 -4-7تنظیم پارامترها در فایل های النچ
این کار از لحاظ فنی ممکن ا ست (اما مقداری بی نظم ا ست) که با ا ستفاده از کامند الین که از
حالتی شبیه نگاشت استفاده می کند ،یک پارامتر خصوصی را به یک نود نسبت دهیم با اضافه
کردن خط تیره ( _ ) در اول اسم:
_param-name:=param-value

این نوع آرگومان به فراخوانی از  ros::param::setبه وساایله ی  ros::initتبدیل می شااوند ،با
عوض کردن _ با ∼ که یک شکل درستی از پارامتر خصوصی را شکل دهد .،برای مثال ،ما می
توانیم  pubvel_with_maxرا با استفاده از این دستور شروع کنیم:
_max_vel:=1

rosrun agitr pubvel_with_max

راه متداول دیگر برای تنظیم پارامترها استفاده از فایل النچ است.
تنظیم پارامترها  :برای درخواساات تنظیم مقدار پارامتر از  ،roslaunchاز المان  paramاسااتفاده
1

کنید:

><param name="param-name" value="param-value" /

این المان ،همان طور که انتظار می رود ،مقدار م شخک شده را به پارامتر با ا سم م شخک شده
نسبت می دهد .اسم پارامتر باید ،مثل همیشه ،یک اسم نسبی باشد .برای مثال ،این تکیه از فایل
النچ معادل دستور  rosparam setصفحه ی  107است:
>"<group ns="duck_colors
><param name="huey" value="red" /
><param name="dewey" value="blue" /
><param name="louie" value="green" /
><param name="webby" value="pink" /
></group
تنظیم پارامترهای خ صو صی :یک گزینه ی دیگر ا ضافه کردن المان  paramبه عنوان زیر شاخه

ی المان نود است:
> <node . . .
><param name="param-name" value="param-value" /
...
></node

با این ساختار ،اسم پارامترها به عنوان اسم خصوصی برای آن نود در نظر گرفته می شوند.

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/param
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این مورد یک ا ستثناء برای قوانین متداول ا سم گذاری ا ست .ا سم پارامترهای م شخک شده در
المان های  paramکه زیر شاخه ای از المان  nodeهستند همیشه به عنوان اسم خصوصی در
نظر گرفته می شوند ،بدون توجه به اینکه ابتدای آنها با ∼ یا  /شروع می شود.
برای مثال ،شاید ما از کدی مشابه زیر استفاده کنیم تا نود  pubvel_with_maxرا شروع کنیم که
پارامتر خصوصی  max_velبه درستی در آن تنظیم شده است:
<node
"pkg="agitr
"type="pubvel_with_max
"name="publish_velocity
>/
><param name="max_vel" value="3" /
></node
لیساات  7,3یک فایل النچ کامل را نشااان می دهد که  turtlesimو دو مثال ما را شااروع می کند.

نتیجه باید الک پشتی سریع در پشت زمینه ای به رنگ زرد را نشان دهد.
خواندن پارامترها از یک فایل :و در آخر ،فایل های النچ دستوری معادل  rosparam loadرا نیز
1

پشتیبانی می کند ،تا پارامترهای زیادی را یک دفعه تنظیم کند.

><rosparam command="load" file="path-to-param-file" /
لی ست فایل پارمتر در اینجا معموالا به و سیله ی  rosparam dumpت شکیل می شود .مانند مراجع

دیگر برای مشااخک کردن فایل ها (مانند المان  includeدر بخش  )6,5,1این معمول اساات که از
 findبرای مشخک کردن اسم فایل نسبت به پوشه ی یک پکیج استفاده کنیم.
<rosparam
"command="load
"file="$(find package-name)/param-file
>/
><launch
<node
"pkg="turtlesim
"type="turtlesim_node
"name="turtlesim
>/
<node
"pkg="agitr
"type="pubvel_with_max
"name="publish_velocity
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http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/rosparam
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>
><param name="max_vel" value="3" /
></node
<node
"pkg="agitr
"type="set_bg_color
"name="set_bg_color
>/
></launch
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لیست ( )3-7یک فایل النچ به نام  fast_yellow.launchکه برنامه های لیست  7,1و  7,2را شروع می
کند و پارامتر  max_velتنظیم می کند.

در کنار  ،rosparam loadاین امکانات برای تساات کردن مفید هسااتند ،چون به ما اجازه می دهد
پارامترهایی که در زمان مشخصی در گذشته تغییر کرده اند را دوباره بسازیم.

 -5-7در ادامه
پارامترها تقریباا ایده ی سااااده ای هساااتند که می تواند انعطاف قابل توجه و قابلیت تنظیم باالیی
برای نودهای رآس ایجاد کند .فصاال بعدی با آخرین مکانیزیم ارتباط به نام ساارویس آشاانا می
شویم ،که جریان اطالعات به صورت تک به تک و دوطرفه را پیاده سازی می کند.
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سرویس ها
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در این فصل ما یاد می گیریم سرویس ها را فرا بخوانیم و به سرویس ها پاسخ بدهیم.
سرویس های و پاسخ به درخواست سرویس ها
در فصل های  2و  3ما نشان دادیم که چگونه پیام ها بین نودها جابه جا می شوند .گرچه استفاده
از پیام ها یک روش ارتباط در رآس هسااات ،پیام ها محدودیت هایی دارند .در این فصااال روش
دیگری برای ارتباط که فراخوانی سااارویس  service callنام دارد را معرفی می کنیم .فراخوانی
سرویس با پیام دو تفاوت دارد:
☜ فراخوانی سرویس دو طرفه ا ست .یک نود یک پیام به نود دیگر می فر ستد و منتظر پا سخ
می ماند .اطالعات دو طرفه جریان دارد .برخالف پیام که وقتی منت شر می شود ،پا سخی
وجود ندارد و حتی هیچ ضمانتی وجود ندارد که نودی به پیام گوش می دهد.
☜ فراخوا نی سرویس برای یک ارتباط یک به یک ا ست .هر فراخوانی سرویس به و سیله ی
یک نود تنظیم و مقدار دهی اولیه می شود ،و پاسخ به همان نود بر می گردد .در صورتیکه،
هر پیام مربوط به یک پیام است که ممکن است منتشر کننده های زیادی و شنونده های
 subscriberزیادی داشته باشد.
در کنار همه ی این تفاوت ها (خیلی مهم) ،ساارویس و پیام مشااابه هم هسااتند .ما در این بخش
ن شان می دهیم چگونه یک سرویس را به و سیله  command lineفراخوانی یا سرک شی کنیم ،و
چگونه نودی بنویسیم که به عنوان مشتری سرویس یا سرور کار کند.

 -1-8واژه شناسی سرویس ها
در اینجا مفاهیم اولیه فراخوانی سرویس را تعریف می کنیم:

ایده این ا ست که نود م شتری -کالینت ( )clientیک درخوا ست به نود سرور می فر ستد و منتظر
پا سخ می شود .سرور ،که درخوا ست را دریافت کرد ،چند کار انجام میدهد (محا سباتی انجام می
دهد ،سخت افزار یا نرم افزار را تنظیم می کند ،رفتارش را تغییر می دهد و غیره) وداده هایی را به
عنوان پاسخ به کالینت بر می گرداند.
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نوع محتوی درخوا ست و پا سخ با نوع داده ی سرویس ( ) service data typeم شخک می شود،
مشابه نوع پیام که مشخک می کردیم .مانند یک نوع پیام ،نوع داده سرویس با نام فیلدها مشخک
می شود .تنها تفاوت اینجا ست که نوع داده ی سرویس دو بخش دارد ،درخوا ست (که کالینت به
سرور می فرستد) و پاسخ (که از سرور به کالینت باز گرداننده می شود).

 -2-8پیدا کردن و فراخوانی سرویس با command line
گرچه ساارویس ها معموال با کد در نود تعریف می شااوند اما  command lineهای کمی نیز برای
ارتباط با آنها وجود دارد .استفاده از این کامند الین ها کمک می کند که عملکرد فراخوانی سرویس
ها را راحتتر درک کنیم.
گوش کردن به همه سرویس ها :شما می توانید یک لیستی از سرویس ها که در حال حاضر فعال
1
هستند را با دستور زیر ببینید:
rosservice list

در کامپیوتر نویسنده که فقط نود  turtlesimاجرا شده است ،لیست سرویس ها به صورت زیر است:
/clear
/kill
/reset
/rosout/get_loggers
/rosout/set_logger_level
/spawn
/turtle1/set_pen
/turtle1/teleport_absolute
/turtle1/teleport_relative
/turtlesim/get_loggers
/turtlesim/set_logger_level

هر خط نام یک سرویس را ن شان می دهد که می تواند فراخوانی شود .نام سرویس ها هم نام تابع
گرافی هسااتند .و مانند همه ی نام منابع گرافی می تواند به صااورت ساارآسااری ( ،)globalوابسااته
( ،)relativeخ صو صی ( )privateم شخک شود .خروجی رآس سرویس لی ست نام کامل سرا سری
نشان داده می شود.
سرویس های این مثال  ،و به صورت کلی ب سیاری از سرویس های رآس ،به دو د سته ا سا سی
تقسیم می شوند.

http://wiki.ros.org/rosservice

118

1

☜ دسااا ته ی اول ،مان ند  get_loggersو  set_logger_levelدر لیسااات باال ،برای گرفتن
اطالعات و فرسااتادن اطالعات به نود مشااخک اسااتفاده می شااوند .این نوع ساارویس ها
معموال نام نود خود شان را به عنوان پی شوند ( )namespaceا ستفاده می کنند تا از تداخل
نام ها جلوگیری کنند و به نودها اجازه بدهند که سااارویس های خودشاااان را با نام های
داخلی ( )privateمانند  get_loggersیا  set_logger_levelتعریف کنند ( .بخش  4,5را
برای جزییات بیشتر ببینید).
☜ دساااته دوم ،ویژگی های عمومی تری دارند که به یک نود مشاااخک بر نمی گردد .برای
مثال ساارویس  ،spawnکه یک الک پشاات شاابیه سااازی جدید درساات می کند ،با نود
 turtlesimا ستفاده شده ا ست .گرچه در سی ستم های دیگر این سرویس می تواند به
و سیله ی نود دیگری ا ستفاده شود .وقتی ما  spawnرا فراخوانی می کنیم ما فقط اهمیت
می دهیم که یک الک پشاات جدید بسااازیم و اهمیتی نمی دهیم که چه نودی با آن کار
می کند .همه ی سرویس های لیست باال به جز get_loggersو set_logger_levelدر این
دسته هستند .این نوع سرویس ها معموال اسمی دارند که کاربردشان را مشخک می کند،
اما به اسم نود مشخصی اشاره نکند.
دیدن لیست سرویس ها با نود  :برای دیدن سرویسهای یک نود مشخک ،از رآس اینفو استفاده
می کنیم:
rosnode info node-name

برای مثال لیست سرویس های :turtlesim
* /turtle1/teleport_absolute
* /turtlesim/get_loggers
* /turtlesim/set_logger_level
* /reset
* /spawn
* /clear
* /turtle1/set_pen
* /turtle1/teleport_relative
* /kill
این نشان می دهد بیشتر سرویس هایی که اکنون فعال ه ستند توسط نود  turtlesimدر دسترس

قرار گرفته است( .تنها دو سرویس الگ با  rosoutاستقاده می شود).
پیدا کردن نودی که یک ستترویس را ارائه می دهد :برای اجرای درخواسااات برعکس( که چه
نودی یک سرویس مشخک را ایجاد می کند) از دستور زیر استفاده کنید:
rosservice node service-name
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همان طور که انتظار می رود ،خروجی دسااتور باال برای ساارویس های توی لیساات  /turtlesimیا
 /rosoutخواهد بود.
پیدا کردن نوع داده ای یک سرویس :شما نوع داده ی یک سرویس را با د ستور زیر می توانید
بدست آورید:
rosservice info service-name

برای مثال:
rosservice info /spawn

خروجی:
Node: /turtlesim
URI: rosrpc://donatello:47441
Type: turtlesim/Spawn
Args: x y theta name
نوع داده ساارویس  /spawnهمان طور که می بنید  turtlesim/Spawnاساات .مانند نوع پیام ،نوع

داده یک سرویس دو قسمت دارد ،یک نام پکیج که نوع داده به آن تعلق دارد و نام خود نوع داده.
نوع داده سرویس

نام پکیج

نام نوع

نوع داده سرویس همیشه به همین صورت کامل رفرنس داده می شود.
بازرسی انواع داده سرویس :برخی جزئیات در مورد نوع داده های سرویس را می توان با دستور
 rossrvبه دست آورد:
rossrv show service-data-type-name

برای مثال
rossrv show turtlesim/Spawn

خروجی این دستور:
float32 x
float32 y
float32 theta
string name
--string name

در این بخش ،داده های قبل خط تیره ( )---عناصر درخواست هستند .این اطالعاتی است که نود
کالینت (درخواست کننده) به نود سرور می فرستد .هرچیزی بعد از خط تیره ( )---پاسخ است ،یا
به عبارتی اطالعاتی است که سرور ،وقتی کارش تمام شد ،به درخواست کننده برمی گرداند.
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مراقب تفاوت  rosserviceو  rossrvباشید .اولی برای ارتباط با سرویس ها است که به وسیله ی
تعدادی از نودها فراهم شده اند .دومی برای درخوا ست نوع داده ی سرویس ا ستفاده می شود،
چه در حال حا ضر سروی سی از آن نوع فعال با شد یا نه .این تفاوت مانند تفاوت بین  rostopicو
 rosmsgاست:
سرویس ها

تاپیک ها

rosservice

rostopic

موارد فعال

rossrv

rosmsg

نوع داده ها

توجه داشته باشید که درخواست و پاسخ هر دو می توانند خالی باشند .برای مثال سرویس /reset
که توسااط نود  turtlesimایجاد می شااود و از نوع  std_srvs/Emptyاساات ،قساامت درخواساات و
پاسخ اش هر دو خالی است .تقریبا شبیه تابع در  C++که می توان بدون ورودی و بدون خروجی
( )return voidتعریف شود .در واقع هیچ اطالعاتی وارد یا خارج نمی شود ،اما موارد مفیدی (که
می توانند تأثیر جانبی داشته باشد) اجرا شود.
فراخوانی سرویس ها از  : command lineبرای اینکه حس کنید که سرویس ها چگونه کار می
کنند ،می توانید با استفاده از  command lineآنها را فراخوانی کنید.
> rosservice callمحتوی درخواست> <اسم سرویس>
در قساامت محتوی درخواساات باید مقادیر برای هر فیلد هر درخواساات ،همان طور که  rossrvبه
شما نمایش می دهد ،لیست شود .برای مثال:
rosservice call /spawn 3 3 0 Mikey
در اثر فراخوانی این سرویس یک الک پشت به نام میکی در مختصات ( ،)x,y( = )3،3در جهت = θ

 0در شبیه سازی که فعال است ساخته می شود.
این الک پشااات جدید با منابع خودش شاااامل  cmd_vel , poseو تاپیک  color_sensorو
ساارویس های  set_pen , teleport_absolute , teleport_relativeایجاد می شااود .این منابع
فعال با پیشااوند  namespaceقابل فراخوانی هسااتند مثال در این مثال با پیشااوند  .Mikeyاین
منابع اضافه بر منابع مفیدی هستند که در  namespaceالک پشت turtle1 1موجود است .و در
نتیجه نودهای دیگر می توانند هر الک پشااات را به صاااورت جداگانه کنترل کنند .این مورد به
خوبی نشان می دهد که چگونه  namespaceها می توانند از تداخل ها جلوگیری کنند.
خروجی فراخوانی رآس سرویس پاسخ سرور را نشان می دهد .برای مثال پاسخ باید اینگونه باشد:
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name: Mikey

در این مورد ،سرور نام الک پشت جدید را به عنوان پاسخ برمی گرداند.
بعالوه سرور به درخواست کننده می گویید که فراخوانی موفق بوده یا نه .برای مثال در ،turtlesim
هر الک پشات باید یک اسام تک داشاته باشاد .اگر ما فراخوانی سارویس باال را دوبار انجام دهیم،
اولین مورد باید موفق باشد ولی دومی باید خطای زیر را نشان دهد:
ERROR: service [/spawn] responded with an error:

این خطا به خاطر این رخ می دهد که ما سعی کردیم دو الک پشت با یک اسم درست کنیم.
این خطا با  :خاتمه یافته ا ست چون  turtlesimپیام خطای خالی برگردانده ا ست .زیر ساخت ها
امکان برگردان یک پیام خطای کوچک در صااورت موفق نبودن فراخوانی ساارویس را فراهم می
کند ،اما کتابخانه ی  C++درخوا ست کننده ،که نود  turtlesimا ستفاده می کند ،راه ساده ای
برای برگرداندن پیام خطای خالی را فراهم نمی کند.

 -3-8یک برنامه درخواست کننده
فراخوانی سرویس ها از  command lineها ابزاری دمِ د ستی برای فهمیدن و یا برای ت ست های
موقتی ا ست ،اما به و ضوح فراخوانی سرویس ها از کدها ب سیار مفید ا ست 1.لی ست  8,1یک مثال
نشان می دهد .این مثال همه ی عناصر اولیه برای یک برنامه درخواست کننده ی سرویس را نشان
می دهد.
م شخص کردن نوع درخوا ست و پا سخ  :مانند نوع پیام (بخش  )3,3,1هر داده سارویس یک
سربرگ مربوطه در  C++دارد که باید اضافه شود.
>#include <package_name/type_name.h

در این مثال ما می گوییم:
>#include <turtlesim/Spawn.h

تا یک کالس به نام  turtlesim::Spawnاز سروی سی که می خواهیم فراخوانی کنیم ،ا ضافه کنیم.
این کالس نوع داده ،شامل هر دو قسمت درخواست و پاسخ ( ،)request and responseرا تعریف
می کند.
ستتاختن یک شتتی درخواستتت  :بعد از تنظیمات اولیه ی خود نود ( ros::initو سااااختن
 ،) NodeHandleبرنامه ی ما باید یک شااای از نوع  ros::ServiceClientبساااازد ،که وظیفه اش
فراخوانی سرویس است .تعریف  ros::ServiceClientبه صورت زیر است:

)http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/WritingServiceClient(C++

122

1

ros::ServiceClient client = نام نود هندلر.serviceClient<)نام سرویس)<نوع سرویس

.این خط سه قسمت مهم دارد
 آن راservice-Client  ما متد. اساااتros::NodeHandle ☜ نود هندلر همان شااایء معمول
.فراخوانی می کنیم
 در این مثال.☜ نوع سرویس نام شیء سرویسی است که در سربرگ در باال تعریف شده است
. استturtlesim::Spawn منظور
 است که می خواهیم سرویس را به آن نام صداstring ☜ نام سرویس یک اسم دلخواه از نوع
 اما می توان از یک ا سم سرا سری هم ا ستفاده، این ا سم باید یک ا سم ن سبی با شد.بزنیم
." استفاده شده استspawn"  در مثال یک اسم مربوط یعنی.کرد
به طور معمول ساااختن این شاایء نساابتا کم هزینه اساات چون کار خاصاای به جز ذخیره کردن
.جزئیاتی در مورد سرویسی که ما می خواهیم فراخوانی کنیم انجام نمی دهد
1 // This program spawns a new turtlesim turtle by calling
2 // the appropriate service.
3 #include <ros/ros.h>
4 // The srv class for the service.
5 #include <turtlesim/Spawn.h>
6 int main(int argc, char **argv) {
7

ros::init(argc, argv, "spawn_turtle");

8

ros::NodeHandle nh;

9

// Create a client object for the spawn service. This

10

// needs to know the data type of the service and its

11

// name.

12

ros::ServiceClient spawnClient

13

= nh.serviceClient<turtlesim::Spawn>("spawn");

14

// Create the request and response objects.

15

turtlesim::Spawn::Request req;

16

turtlesim::Spawn::Response resp;

17

// Fill in the request data members.

18

req.x = 2;

19

req.y = 3;
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;req.theta = M_PI / 2

20

;"req.name = "Leo

21

// Actually call the service. This won't return until

22

// the service is complete.

23

;)bool success = spawnClient.call(req, resp

24

// Check for success and use the response.

25

{ )if(success

26
27

" ROS_INFO_STREAM("Spawned a turtle named

28

;)<< resp.name

29

{ } else

30

;)"ROS_ERROR_STREAM("Failed to spawn.

31

}
}

32

لیست ( )1-8برنامه  spawn_turtle.cppکه یک سرویس را فرا می خواند.

توجه داشااته باشااید که برای ساااختن  ros::ServiceClientبه سااایز ذخیره کننده نیاز ندارید،
برخالف  .ros::Publisherاین تفاوت به این دلیل ا ست که تا زمانی که پا سخی نر سد فراخوانی
ساارویس چیزی را برنمی گرداند .چون درخواساات کننده منتظر می ماند تا فراخوانی ساارویس
کامل شود .در نتیجه نیازی به ذخیره کننده نداریم که فراخوانی های بعدی را در خود نگه دارد.
به وجود آوردن شی های درخوا ست و پا سخ  :وقتی  ros::ServiceClientساخته شد ،قدم
بعدی ساختن یک شیء درخواست( )requestاست که شامل داده هایی باشد که به سرور فرستاده
می شود .در سربرگ کالس هایی جداگانه ای از پا سخ و درخوا ست نوع داده سرویس ا ضافه می
کنیم که به ترتیب  Responseو  Requestخوانده می شوند .این کالس ها باید براساس نام پکیج و
نوع سرویس مانند زیر رفرنس داده شوند:
package_name::service_type::Request
package_name::service_type::Response
هر کدام از کالس ها عضوهایی متناسب با فیلد نوع سرویس دارند( .یادآوری که  rossrv showمی

تواند لیساات آن فیلدها را و نوع داده هایشااان را نشااان دهد ).این فیلدها به نوع داده های  C++به
مانند فیلد پیام ها میتواند تصویر شوند( .تبدیل شوند) ساختار درخواست مقادیر به طور پیش فرض
بدون مفهوم برای این فیلدها ،چون ما باید یک مقداری را به هر فیلدی نسبت بدهیم .در این مثال،
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ما یک شاایء  turtlesim::Spawn::Requestمی سااازیم و مقادیری به  x, y, thetaو اساام فیلدها
نسبت می دهیم.
ما به یک شایء  Responseنیاز داریم در این مثال ،یک  turtlesim::Spawn::Responseاما چون
این اطالعات باید از سرور بیاید ،ما نباید عضوهای آنها را مقدار دهی کنیم.
فایلهای سربرگ نوع سرویس همچنین یک کالس (یک ساختار) با نام زیر را تعریف می کند.
package_name::service_type
که شامل درخواست و پاسخ به عنوان اعضاء است .یک شیء از این کالس معموال یک  srvنامیده

می شود .اگر شما ترجیح می دهید ( مانند بسیاری از نویسنده های سایت های آموزشی آنالین)
می توانید یک متد  callکه در زیر تعریف شاااده به این کالس برگردانید ،به جای تعریف کردن
شیء  Requestو  Responseجداگانه.
فراخواندن سرویس :وقتی ما یک ، ServiceClientیک درخوا ست کامل و یک پا سخ داریم ،می
توانیم یک سرویس را فراخوانیم:
;)bool success = service_client.call(request, response

این روش کار ا صلی پیدا کردن نود سرور ،فر ستادن داده ی درخوا ست ،انتظار برای پا سخ و ذخیره
ی داده ی پاسخ از  Responseکه ما فراهم کردیم را انجام می دهد.
متد  callمقدار صفر یا یک را بر می گرداند که آیا فراخوانی سرویس با موفقیت پایان یافته است یا
نه .عدم موفقیت ممکن ا ست در نتیجه ی م شکالتی با زیر ساختهای رآس ( برای مثال ،تالش برای
فراخوانی سرویس به و سیله ی هیچ نودی انجام ن شده با شد) یا به دلیل م شخک فقط برای یک
سرویس به وجود بیاید .در این مثال ،یک  callناموفق معموالا نشان می دهد که الک پشت دیگری
با نام درخواست شده وجود دارد.
یک ا شتباه معمول عدم چک کردن مقدار برگ شتی از  callا ست .اگر فراخوانی سرویس ناموفق
با شد ،این کار ممکن ا ست م شکالت غیرمنتظره ای را به وجود بیاورد .،چک کردن این مقدار و
فراخوانی یک ROS_ERROR_STREAMدر صورت ناموفق بودن فراخوانی سرویس ،فقط یک
یا دو دقیقه طول می ک شد .این کار مانند یک سرمایه گذاری روی زمان ا ست که ا شکال زدایی
های بعدی را سریعتر می کند.

به صورت پیش فرض ،پرو سه پیدا کردن و مت صل شدن به نود سرور درون متد  callاتفاس می
افتد .این اتصال برای فراخوانی سرویس استفاده می شود و قبل از بازگشت  callبسته می شود.
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رآس مفهومی به نام م شتری های مداوم سرویس دارد ،که ساختار  ros::ServiceClientارتباط
با سرور را برقرار می کند ،که در همه ی  callهای بعدی برای آن شی ء م شتری ا ستفاده می
شود .با فرستادن  trueبه عنوان دومین پارامتر در ساختار می توان یک مشتری مداوم سرویس
ایجاد کرد( .که ما در مثال قبلی آن را به حالت پیش فرض  falseباقی گذاشتیم) .
ros::ServiceClient client = node_handle.advertise<service_type>(service_name,
;)true

استفاده از مشتری مداوم تقریباا در اسناد توصیه نشده است 1.چون افزایش عملکرد زیاد نیست
(یک آزمایش غیررساامی نویساانده نشااان دهنده تنها  ٪10افزایش عملکرد اساات) درحالیکه
سیستم نهایی در مقابل دوباره شروع کردن و تغییر در نود سرور کمتر مقاوم خواهد بود.
بعد از اینکه فراخوانی سرویس با موفقیت به پایان رسید ،شما به داده های پاسخ از شیء درخواست
( )Requestدر  callدسااترساای دارید .در این مثال ،پاسااخ تنها شااامل قساامت  nameدرخواساات
 Requestاست.
اعالم واب ستگی ها :تا اینجا تو ضیح دادیم نود م شتری را چگونه ایجاد کنیم .هرچند ،برای اینکه
 catkin_makeیک برنامه مشااتری را درس ات کمپایل کند ،ما باید مطمئن باشاایم که پکیج برنامه
واب ستگی به پکیج تایپ سرویس را به خوبی م شخک کرده ا ست .برای این واب ستگی ها ،که مانند
نوع پیام ها بدانها نیاز داریم (بخش  3,3,3را ببینید) ،باید  CMakeLists.txtو  package.xmlرا
ویرایش کنیم .برای کم پا یل م ثال ،با ید مطمئن شاااویم که در خط  find_packageدر فا یل
 CMakeLists.txtبه پکیج  turtlesimاشاره شده است.
)find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp turtlesim

و در  package.xmlباید مطمئن باشاایم المان های  build_dependو  run_dependبا اساام پکیج
وجود دارند.
><build_depend>turtlesim</build_depend
><run_depend>turtlesim</run_depend

بعد از اضافه کردن این تغییرات catkin_make ،باید بتواند برنامه را طبق معمول کمپایل کند.

http://www.ros.org/doc/api/roscpp/html/classros_1_1NodeHandle. html
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 -4-8برنامه سرور
بیاید به طرف دیگر فراخوان ساارویس ها نگاهی بیاندازیم ،با نوشااتن برنامه ای که به عنوان س ارور
عمل می کند .لیسااات  8,2سااارویس  toggle_forwardرا تشاااکیل می دهد و همچنین ربات
 turtlesimرا می راند ،بین حرکت به جلو و چرخیدن هر دفعه که سااارویس را فرا می خواند تغییر
می کند.
برنامه برای عمل کردن به عنوان سرور تقریباا مشابه با برنامه برای گوش کردن به تاپیک هاست .به
جزء تفاوت در اساامشااان (که ما باید  ros::ServiceServerرا به جای  ros::Subscriberاسااتفاده
کنیم) .تنها تفاوت این است که یک سرور می تواند داده ها را به مشتری برگرداند ،به صورت پاسخ
شی ء یا به صورت یک تک بیتی (بولین) که موفقیت یا عدم موفقیت را اعالم می کند.
نوشتن یک سرویس بازگشتی  :callbackدرست مانند شنونده ها ،هر سرویس که نود ما آن را
ایجاد می کند باید به یک تابع  callbackنسبت داده شود .یک  callbackسرویس مانند زیر است:
(bool function_name
package_name::service_type::Request &req),
)package_name::service_type::Response &resp
{)
...
}

رآس تابع  callbackرا هر دفعه برای هر فراخوانی سرویس که نود ما دریافت می کند اجرا می کند.
پارامتر  Requestشامل داده هایی است که از مشتری فرستاده شده است .وظیفه ی  callbackپر
کردن داده های ق سمت های شی ء  Responseا ست .تایپ های  Requestو  Responseم شابهی
وجودی دارد که ما در طرف مشتری در قسمت قبل استفاده کردیم ،مانند ،آنها به سربرگ مشابه و
وابسااتگی های مشااابه در پکیج برای کمپایل شاادن نیاز دارند .تابع  callbackباید مقدار  trueرا
برگرداند برا ی نشان دادن موفقیت و مقدار  falseرا برای نشان دادن عدم موفقیت.
در این مثال ،ما از تایپ  std_srvs/Emptyاساااتفاده می کنیم ،که  Requestو  Responseهر دو
طرف خالی ه ستند ،در نتیجه پرداز شی برا ی انجام دادن وجود ندارد callback .فقط برای شروع
یک متغیر جهانی بولین به نام  forwardاسااتفاده می شااود که انتشااار پیام ساارعت در  mainرا
تضمین می کند.
// This program toggles between rotatation and translation
// commands, based on calls to a service.
>#include <ros/ros.h
>#include <std_srvs/Empty.h
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#include <geometry_msgs/Twist.h>
bool forward = true;
bool toggleForward(
std_srvs::Empty::Request &req,
std_srvs::Empty::Response &resp
){
forward = !forward;
ROS_INFO_STREAM("Now sending " << (forward ?
"forward" : "rotate") << " commands.");
return true;
}
int main(int argc, char **argv) {
ros::init(argc, argv, "pubvel_toggle");
ros::NodeHandle nh;
// Register our service with the master.
ros::ServiceServer server = nh.advertiseService(
"toggle_forward", &toggleForward);
// Publish commands, using the latest value for forward,
// until the node shuts down.
ros::Publisher pub = nh.advertise<geometry_msgs::Twist>(
"turtle1/cmd_vel", 1000);
ros::Rate rate(2);
while(ros::ok()) {
geometry_msgs::Twist msg;
msg.linear.x = forward ? 1.0 : 0.0;
msg.angular.z = forward ? 0.0 : 1.0;
pub.publish(msg);
ros::spinOnce();
rate.sleep();
}
}

 که دستورات سرعت که منتشر می کند را براساس سرویسیpubvel_toggle.cpp ) برنامه ی2-8( لیست
.که درخواست می کند تغییر می دهد

 و برای فر ستادن، به ا سم سرویسcallback  برای ن سبت دادن تابع:ساختن یک شی ء سرور
: ما باید سرویس را منتشر کنیم،سرویس به نودهای دیگر
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(ros::ServiceServer server = node_handle.advertiseService
service_name,
pointer_to_callback_function
;)

همه ی این المان ها قبالا ظاهر شده اند:
☜  Node_handleهمان نگهدارنده ی نود است که ما می دانیم.
☜  Service_nameنام ر شته ای سروی سی ا ست که می خواهیم درخوا ست دهیم .این ا سم
باید (از نظر منطقی) اسم نسبی باشد ،اما می تواند اسم جهانی هم باشد.
به خاطر بعضااای از اب ها مات در مورد چگو نه اسااات فاده کردن از اسااام خصاااوصااای،
 ros::NodeHandle::advertiseServiceاز پذیرفتن ا سم خ صو صی امتناع می کند( .ا سمهایی
که با ∼ شاروع می شاود ) .راه حل این محدودیت ایجاد شای ء  ros::NodeHandleبا فضاای
نامی خا

خودش است .برای مثال -ما باید  ros::NodeHandleمانند زیر ایجاد کنیم:
;)" ∼ "(ros::NodeHandle nhPrivate

فضای نامی پیش فرض برای هر نام نسبی که به  NodeHandleفرستادیم مانند اسم نود خواهد
بود .در عمل ،این بدین معنا ست که اگر از این نگهدارنده و اسم نسبی برای منتشر کردن یک
سرویس ا ستفاده کنیم ،این همان تأثیر ا ستفاده از ا سم خا را خواهد گذا شت .برای مثال ،در
نودی به نام /foo/barما می توانیم سرویسی به نام  /foo/bar/bazرا منتشر کنیم:
(ros::ServiceServer server = nhPrivate.advertiseService
"baz",
callback
;)
این کد همان تأثیر که ما ممکن اساات برای منتشاار کردن ساارویس به نام  ∼bazبا اسااتفاده از

 NodeHandleمعمول انتظار داریم را خواهد دا شت ،اگر آن نگهدارنده ا سم های خا
می کرد.

را قبول

☜ آخرین پارامتر ،یک ا شارگر به تابع  callbackا ست .یک معرفی سریع از ا شاره گر توابع،
شامل چند پی شنهاد در مورد خطاهای احتمالی ،در صفحه  56آورده شده ا ست .ایده ی
مشابه اینجا اجرا می شود.
مانند شیء  ،ros::Subscriberبه ندرت متدهای شی ء  ros::ServiceServerرا فرا می خوانیم .در
عوض باید مدت طول عمر شاای ء را در نظر بگیریم ،چون ساارویس برای نودهای دیگر باید فقط تا
زمانی که  ros::ServiceServerاز بین می رود در دسترس باشد.
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دادن کنترل به رآس  :فراموش نکنید که رآس توابع  callbackرا تا زمانی که ما مشاااخصااااا
درخواساات ،با اسااتفاده از () ros::spinو)( ros::spinOnceنکنیم ،اجرا نمی کند( .جزیئات تفاوت
بین این دو تابع در متن برنامه شنونده ،نزدیک آخر بخش  3,4مشخک است).
در این مثال ،ما از () ،ros::spinOnceبه جای () ros::spinاسااتفاده می کنیم ،چون ما کار دیگری
برای انجام دادن داریم(م شخ صا منت شر کردن د ستورات سرعت) وقتی ورودی از فراخوان سرویس
برای پردازش نداریم.

اجرا کردن و بهبود بخشیدن برنامه سرور

برای تساااات برنااامااه  ،pubvel_toggleآن را کمپااایاال کنیااد و برنااامااه  turtlesim_nodeو
 pubvel_toggleرا اجرا کن ید .با اجرای این دو بر نا مه ،شااا ما می توان ید با اسااات فاده از
 toggle_forwardدستور حرکت را از سرعت به چرخش یا برعکس تغییر دهید:
rosservice call /toggle_forward

شکل  8,1مثالی از نتیجه را نشان می دهد.

شکل ( )1-8نتیجه ی اجرای  pubvel_toggleبا مقداری چرخش ،با فراخواندن دستی ./toggle_forward

یک حالت غیرمنتظره ممکن در این برنامه یک گپ بین شااروع دسااتور و مشاااهده تغییر واقعی در
حرکت الک پشت وجود داشته باشد .یک قسمت بسیار کوچک این تأخیر به دلیل زمان مورد نیاز
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برای ارتباط بین  ، pubvel_toggle،rosservice callو  turtlesim_nodeا ست .به هر حال ،بی شتر
این تأخیر از ساختار  pubvel_toggleناشی می شود .می توانید ببینید کجا؟
جواب این اساات که ،ما از متد  sleepاز شاای ء  ros::Rateبا فرکانس تقریباا پایینی (فقط  2هرتز)
ا ستفاده می کنیم ،این برنامه بی شتر وقتها در حالت خواب (انتظار) ا ست .بی شتر فراخوانی سرویس
ها بعد از اجرای  sleepمی رسند ،و این فراخوانی سرویس نمی تواند تا خط () ros::spinOnceاجرا
شاااود ،که فقط هر  0,5ثانیه اتفاس می افتد .بنابراین ،قبل از اجرای هر فراخوانی سااارویس ممکن
است  0,5ثانیه تأخیر وجود داشته باشد.
حداقل دو راه حل برای این مشکل وجود دارد:
☜ ما می توانیم دو  threadجداگانه اسااتفاده کنیم :یکی برای منتشاار کردن پیام ها ،و یکی
دیگر برای اجرای تابع  callbackسااارویس .گرچه رآس به برنامه هایی برای اساااتفاده از
 threadبه صورت صریح نیاز ندارد ،اگر این کار را انجام بدهند کامال متوافق خواهد بود .
☜ ما می توانیم حل قه  sleep / ros::spinOnceرا با  ros::spinعوض کنیم ،و از timer

 callbackبرای منتشر کردن پیام ها استفاده کنیم.
مواردی مان ند این می توان ند در این مق یاس فعلی کوچک به نظر ب یای ند ( یک تأخیر کوچک در
جهت سر الک پشت مشکل بزرگی نیست) اما برای برنامه هایی که زمان بسیار مهم است ،اختالف
می تواند حیاتی باشد.

 -5-8در ادامه
در این ف صل سرویس ها را پو شش دادیم ،که شباهت های ب سیاری و تفاوتهای حیاتی با پیام ها
داشااتند .در فصاال بعدی به جهت دیگری می رویم ،و ابزاری به نام  rosbagرا یاد می گیریم ،که
یک آزمایش سریع و تکراری را با ذخیره کردن و بازاجرا کردن پیام ها ممکن می کند.
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در این ف صل ما یاد می گیریم چگونه از فایل های  bagبرای ضبط کردن و بازپخش کردن پیام ها
استفاده کنیم.
یکی از ویژگی های اولیه ی سیستم خوب طراحی شده ی رآس این است که قسمتی از سیستمی
که از اطالعات اسااتفاده می کند ،نباید در مورد مکانیساام ایجاد شاادن اطالعات آگاه باشااد .این
ساختار را می توان به راحتی در مدل ارتباطات ناشر -شنونده رآس دید .یک نود شنونده خوب باید
هر زمان که پیام های مورد نیازش منتشاار شاادند کار کند ،بدون توجه به اینکه چه نود یا نودهایی
آن پیام ها را منتشر کرده اند.
این بخش ابزاری به نام  rosbagرا تو صیف می کند که یک مثال واقعی از این نوع انعطاف ا ست .با
 rosbagمی توانیم پیام های منتشر شده روی یک یا چند تاپیک را درون یک فایل ذخیره کنیم ،و
بعد اا می توانیم این پیام ها را بازپخش کنیم .با این دو قابلیت یک روش قدرتمند برای تسااات نرم
افزار بعضی رباتها ایجاد کرده ایم :می توانیم ربات را فقط برای زمان های کوتاهی اجرا کنیم ،تاپیک
های مورد نظر را ذخیره کنیم ،و این پیام ها روی این تاپیک ها بارها بازپخش کنیم ،و نرم افزاری
که این داده را پردازش می کند را تست کنیم.

 -1-9ذخیره کردن و دوباره پخش کردن فایل های bag

کلمه فایل  bagبه فایلی با فرمت خا اشاااره می کند که پیام های رآس همراه با برچسااب های
زمانی را ذخیره می کند .دسااتور  rosbagمی تواند برای ذخیره و بازپخش فایل های  bagاسااتفاده
12
شود.
ذخیره کردن فایل های  : bagبرای ایجاد فایل  ،bagاز دستور  rosbagاستفاده کنید:
rosbag record -O filename.bag topic-names

اگر نام فایل را مشاااخک نکنید rosbag ،خودش نامی براسااااس تاریخ و زمان انتخاب خواهد کرد.
بعالوه ،چند مورد دیگر وجود دارد که می تواند برای  rosbag recordمفید باشد.
☜ به جای لیست کردن تاپیک های مشخک ،شما می توانید با استفاده از rosbag record -a

پیام های همه ی تاپیک هایی که در حال حاضر منتشر شده اند را ذخیره کنید.
http://wiki.ros.org/rosbag
http://wiki.ros.org/rosbag/Commandline
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ذخیره کردن همه ی تاپیک ها م شکلی برای سی ستمی با ابعاد کوچک (که در این کتاب وجود
دارد) ایجاد نمی کند .هرچند ،این می تواند ایده ی بدی در سیستم ربات های واقعی باشد .برای
مثال ،بیشااتر ربات ها دارای دوربین ،نودی دارند که چندین تاپیک شااامل تصاااویر با پردازش
مختلف و در سطوح مختلف متراکم شده را منتشر می کنند .ذخیره کردن همه ی این تاپیک ها
به سرعت فایل های  bagبزرگی را ایجاد می کند .وقتی می خواهید از  -aا ستفاده کنید تجدید
نظر کنید ،یا حداقل اندازه فایل  bagرا در نظر بگیرید.
☜ شااما می توانید فشاارده سااازی را درون فایل  bagبا  rosbag record -jفعال کنید .این
دستور مصالحه معمول در فشرده سازی را دارد :به طور کلی اندازه فایل کوچکتر در مقابل
مقدار بی شتری محا سبه حین خواندن و نو شتن .به نظر نوی سنده ،ف شرده سازی به طور
معمول ایده ی خوبی برای فایل های  bagبه نظر می رسد.
وقتی ذخیره سازی تمام شد ،می توانید از  Ctrl-Cبرای متوقف کردن  rosbagاستفاده کنید.
بازپخش کردن فایل های  :bagبرای بازپخش کردن یک فایل  ،bagاز دستور زیر استفاده کنید:
rosbag play filename.bag

پیام هایی ذخیره شاااده در فایل  bagبازپخش می شاااوند ،به همان ترتیب و با همان تناوب زمانی
بینشان که از در اصل منتشر شده بودند.
بازر سی فایل های  :bagدسااتور  rosbag infoاطالعات جالبی را در مورد یک فایل  bagفراهم
می کند:
rosbag info filename.bag

به عنوان مثال ،اینجا خروجی در مورد یک فایل  bagکه نویسنده هنگام نوشتن بخش بعدی ذخیره
کرده است می بینید:

بخصو

path: square.bag
version: 2.0
)duration: 1:08s (68s
)start: Jan 06 2014 00:05:34.66 (1388984734.66
)end: Jan 06 2014 00:06:42.99 (1388984802.99
size: 770.8 KB
messages: 8518
]compression: none [1/1 chunks
]types: geometry_msgs/Twist [9f195f881246fdfa2798d1d3eebca84a
]turtlesim/Pose [863b248d5016ca62ea2e895ae5265cf9
topics: /turtle1/cmd_vel 4249 msgs : geometry_msgs/Twist
/turtle1/pose 4269 msgs : turtlesim/Pose
مدت ( ،)durationتعداد پیام ها ( ،)messagesلیست تاپیک ها بسیار جالب هستند.
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 -2-9مثال :یک  bagاز مربع ها
بیاید با یک مثال ببینیم که چگونه فایل های  bagکار می کنند.
ترستتیم مربع ها :اب تدا roscore ،و نود  turtlesim_nodeاجرا کن ید .از پکیج  ،turtlesimنود
 draw_squareرا اجرا کنید:
rosrun turtlesim draw_square
این نود شبیه ساز را دوباره شروع می کند (با فراخوانی سرویس  )resetو دستور سرعت را منتشر

می کند که الک پشاات را در یک الگویی تقریباا مربع شااکل حرکت می دهد( .شااما همچنین می
توانید از نودهایی که ما نوشااته ایم و دسااتور ساارعت را منتشاار کردیم اسااتفاده کنید .برنامه ی
 draw_squareترجیح دارد چون برعکس  pubvelمی توان به سادگی ساختار حرکتی الک پ شت
را دید) .
ذخیره فایل  bagمربع ها :همان طور که الک پشاات مربع ها را می کشااد ،دسااتور زیر را برای
ذخیره کردن دستورات سرعت و موقعیت الک پشت اجرا کنید:
rosbag record -O square.bag /turtle1/cmd_vel /turtle1/pose
خروجی اولیه ی نشان می دهد که  rosbagبه  /turtle1/cmd_velو  /turtle1/poseگوش می کند،

و آنها را در  square.bagذخیره می کند .در این جا ،گراف (نشاااان داده شاااده به وسااایله ی
 )rqt_graphبه مانند شکل  9,1ا ست .ق سمت جدید و جالب این ا ست که  rosbagیک نود جدید
به نام  ، /record_ . . .که به  /turtle1/cmd_velگوش می دهد .گراف نشاااان می دهد که rosbag
به وسااایله ی گوش دادن به تاپیک هایی که شاااما درخواسااات کرده اید ،مانند نود های دیگر ،با
استفاده از مکانیسم مشابه که در بخش  3یاد گرفته ایم ،پیام ها را ذخیره می کند.
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شکل ( )1-9گراف نودها و تاپیک ها در حین اجرای . rosbag record

نودهایی که  rosbagایجاد می کند از نام های م ستعار که در بخش  5,4تو ضیح دادیم ا ستفاده
می کند .در این بخش ،ما این اعداد دنبال نام را به وسیله سه نقطه ( ). . .جایگزین کردیم .توجه
داشته باشید که استفاده از نام مستعار یعنی اینکه می توانیم همزمان چند  rosbag recordرا با
هم اجرا کنیم.
بازپخش کردن فایل  bagمربع ها :بعد از اجرای سیستم برای مدتی ااا یک یا دو دقیقه زیاد هم
هسااات  rosbag -را متوقف کنید تا ذخیره کردن را متوقف کنید و نود  draw_squareرا متوقف
کنید تا الک پشااات بایساااتد .بعد bag ،را بازپخش کنید .بعد از اینکه مطمئن شااادید  roscoreو
 turtlesimهنوز اجرا می شوند ،از دستور زیر استفاده کنید:
rosbag play square.bag
توجه داشته باشید که الک پشت به حرکت کردن ادامه می دهد .این اتفاس می افتد چون rosbag

نودی به نام  . . ._playرا ایجاد می کند که  /turtle1/cmd_velرا منتشاار می کند ،همان طور که
در شکل  9,2نشان داده شده است .همان طور که ما انتظار داریم ،پیام هایی که منتشر شده اند به
مانند پیام های منتشر شده به وسیله ی  draw_squareهستند.
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شکل ( )2-9گرافی از نودها و تاپیک ها حین اجرای rosbag play

شااکل  9,3نقش هایی از نتیجه ی دنباله ای از این عمل را نشااان می دهد .براساااس اینکه شااما
چگونه در مورد عملکرد  rosbagفکر کرده اید ،نقش ها می تواند تعجب برانگیز باشند.

شکل (( )3-9چپ) یک الک پشت در پاسخ به دستور حرکت از  .draw_squareحرکت ها به وسیله ی
 rosbagذخیره شده است( .راست) با بازپخش کردن فایل  ,bagما دنباله ای از پیام ها را برای الک پشت می
فرستیم.

☜ مربع های ذخیره شاااده در طول  rosbagممکن اسااات در همان مکان مربع ها در حین
 rosbag recordک شیده ن شوند .چرا ک شیده نمی شوند؟ چون  rosbagفقط دنباله ی پیام
ها را تکرار می کند .این د ستور موقعیت اولیه را تکرار نمی کند .دومین دنباله ی مربع ها،
در حین  ،rosbag playاز جایی شروع می شود که الک پشت هست.
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☜  Draw_squareو  rosbag playکمی توانند الک پشت را به جای مختلفی بفرستند ،حتی
اگر  bagشااامل داده موقعیت تاپیک  /turtle1/poseنیز باشااد .چرا؟ خیلی ساااده ،چون در
این م ثال ،هیچ کس دیگری به جز  rosbag recordبه  /turtle1/poseگوش نمی د هد.
اینجا تفاوتی بین محل الک پشاات که نودی (در اینجا  )rosbag playداده اش را منتشاار
می کند و جایی که واقعاا الک پشت هست وجود دارد .داده موقعیت از طرف فایل  bagدر
نظر گرفته نمی شود.
در واقع وقتی هر دو  turtlesim_nodeو  rosbag playاجرا می شاااو ند ،پ یام ها روی
 /turtle1/poseمی توانند کامالا مت ضاد با شند .لی ست  9,1مثالی از چهار پیام منت شر شده
روی این تاپیک ،در کمتر از یک ثانیه ،را نشان می دهد .به تغییرات سریع روی مختصات
 yتوجه کنید .خوشااابختانه هیچ نودی به این تاپیک گوش نمی دهد ،چون چنین نودی
برای درک این پیام ها دچار مشکل می شود.
x : 5.93630695343
y : 4.66894054413
theta : 5.85922956467
linear_velocity : 0.0
angular_velocity : 0.40000000596
−−−
x : 5.56227588654
y : 7.4833817482
theta : 4.17920017242
linear_velocity : 0.0
angular_velocity : 0.40000000596
−−−
x : 5.93630695343
y : 4.66894054413
theta : 5.865629673
linear_velocity : 0.0
angular_velocity : 0.40000000596
−−−
x : 5.56227588654
y : 7.4833817482
theta : 4.18560028076
linear_velocity : 0.0
angular_velocity : 0.4000000059

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

لیست ( )1-9برنامه ی  pubvel_toggle.cppکه دستورات سرعت که منتشر می کند را براساس
سرویسی که درخواست می کند تغییر می دهد.
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یاد بگیرید که از سی ستم هایی که هر دوی  rosbagو نودهای واقعی را روی یک تاپیک منت شر
می کنند پرهیز کنید( .یا حداقل در موردشان خیلی احتیاط کنید).
☜ شااکل  9,3مشااخک می کند که فراخوان های ساارویس (فصاال  )8درون فایل های bag

ذخیره نشده است .اگر آنها ذخیره می شدند bag ،باید شامل ذخیره هایی می بود از زمانی
که  draw_squareساارویس  /resetرا قبل از شااروع فرسااتادن پیام ها فرا می خواند ،و
الک پشت به سر جای اولش باز می گشت.

 Bags -3-9درون فایل های النچ
به جزء دساااتور  rosbagکه تا حاال دید ،رآس نود های قابل اجرایی به نام  recordو  playفراهم
کرده ا ست که ق سمتی از پکیج  rosbagه ستند .این برنامه ها عملکرد م شابه ای دارند و به ترتیب
پارامترهای مشابه ای در کامند الین های به عنوان  rosbag recordو  rosbag playمی پذیرند.
این بدان معنا ا ست که این امکان وجود دارد (اما الزم نی ست) که فایل های  bagبه و سیله rosrun
ذخیره و بازپخش شوند ،مانند زیر:
rosrun rosbag record -O filename.bag topic-names
rosrun rosbag play filename.bag
مهمتر از همه ،نود های قابل اجرای  recordو  playاضااافه کردن فایل های  bagبه فایل های النچ

را ،با ا ضافه کردن المان های نود منا سب ،راحتتر می کنند .برای مثال یک نود  recordمی تواند به
صورت زیر باشد:
<node
"pkg="rosbag
"name="record
"type="record
"args="-O filename.bag topic-names
>/

و نود  playمی تواند به صورت زیر باشد:
<node
"pkg="rosbag
"name="play
"type="play
"args="filename.bag
>/

به جزء نیاز به  argsدر دسااتورشااان ،این نودها به هیچ چیز غیر معمول دیگری در فایل النچشااان
نیاز ندارند.
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در اینجا ممکن اساات از اینکه این فصاال بدون بحث در مورد چگونه اسااتفاده از فایل های bag

در  C++به پایان رسید متعجب شده باشید .در واقع یک  APIبرای خواندن و نوشتن فایل های
 bagوجود دارد 1.هرچند ،این  APIواق ع اا فقط برای کاربردهای خا

مورد ن یاز اسااات .برای

ذخیره کردن و بازپخش های عادی ،دستور  rosbagکامالا کافی است.

 -4-9در ادامه
در اینجا گذر ما بر اجزای اساااساای رآس به پایان می رسااد .در فصاال بعدی با ذکر مختصااری از
تعدادی دیگر از موضوعاتی که در سیستم های واقعی رآس ظاهر می شوند کتاب به پایان می رسد.

http://wiki.ros.org/rosbag/CodeAPI
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در این فصل ما چند تاپیک دیگر را نشان می دهیم.

در ف صل های قبل ،ما به کارهای ا صلی رآس را با جزئیات نگاهی انداختیم .ما مثال هایی از بی شتر
مفاهیم با استفاده از شبیه ساز  turtlesimدیدیم .به طور حتم ،انگیزه اصلی شما برای رآس مشابه
به حرکت در آوردن یک الک پ شت نی ست .اگر این کتاب کارش را به خوبی انجام داده با شد ،شما
باید برا ی استفاده از رآس برای حل کردن مسائل رباتیکی مورد نظرتان آماده باشید ،به خصو با
استفاده از اسناد کمک آموزشی ،و با استفاده از قسمت کمک آموزشی پکیج های موجود.

 -1-10قدم بعدی
این فصل شامل نوشته های خالصه ای (با ارجاع به اسناد مربوطه) در مورد تعداد تاپیک متداول در
سیستم واقعی رآس است که البته ما آنها را تا اینجا پوشش ندادیم.
اجرای رآس در شبکه :شما ممکن است از فصل  1به خاطر بیاورید که یکی از امتیازات رآس این
ا ست که ت سهیالت توزیع عملکرد ربات ها را فراهم می کند ،در مواردی که برنامه های متفاوتی در
چندین کامپیوتر اجرا شااوند ،می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .هرچند ،در طول این کتاب،
کل سیستم رآس درون یک کامپیوتر اجرا شد.
برای اسااتفاده از رآس درون شاابکه ای با چندین کامپیوتر ،نیازمند تنظیم کردن در هر دو سااطح
شاابکه (برای اینکه مطمئن شااویم کامپیوترها می توانند با هم صااحبت کنند) و سااطح رآس ( که
مطمئن شااویم همه ی نودها می توانند با مسااتر ارتباط برقرار کنند ).هسااتیم 1 2 3.خبر خوب این
است که ،وقتی شما این موارد را درست تنظیم کردید ،رآس جزئیات ارتباط شبکه را تحت نظر می
گیرد .نودها درون کامپیوترهای مختلف به همان صاااورت ارتباط برقرار می کنند که ما در یک
کامپیوتر استفاده می کردیم.
نوشتن یک برنامه تمیز :سورس کدهای مثال های این کتاب اساساا برای اختصار و واضح بودن
بهینه شاااده بودند ،نه برای گساااترش و قابل نگهداری بودن .در واقع ،راهنمایی های زیادی برای
http://wiki.ros.org/ROS/NetworkSetup
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/MultipleMachines
http://wiki.ros.org/ROS/EnvironmentVariables
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نوشتن یک برنامه ی تمیز پیشنهاد شده است که ما در این کتاب رعایت نکردیم .برای مثال ،بعضی
1
از گسااترش دهنده ها پیشاانهاد کرده اند که از  ros::Timerبه جای  ros::Rateاسااتفاده کنیم.
بع ضی از گسترش دهنده ها همچنین ترجیح می دهند با استفاده از قرار داردن همه ی قسمت ها
یا قسااامتی از داده ای نود درون یک کالس ،و اساااتفاده از متدهای آن کالس به عنوان توابع های
فراخوان شااده تعداد متغیرها و توابع جهانی را کاهش دهیم 2.توجه به این نوع تکنیک ها سااایز و
پیچیدگی برنامه ها را زیاد می کند.
نشان دادن داده ها با استفاده از  : RVIZاین ابزار نیز با الکپشت کار می کند .تقریبا همه داده
ها در پیام های ما با اطالعات ساده ای همچون موقعیت های دو بعدی ،جهت ها و سرعت ها هستند.
در مقابل در ربات های واقعی داده ها اغلب بسیار پیچیده تر می باشند و هیچ کدام از تکنیک هایی
که ما در این کتاب بکار گرفتیم واقعا مناسب دیدن و محاسبه داده های سنگین و پیچیده و نویزی
که آنها تولید می کنند نمی باشد .برای پر کردن این شکاف رآس ابزار گرافیکی به نام  rvizکه می
تواند گستره ی وسیعی از داده ها را نمایش دهد (طبیعتا با سابسکرایب کردن به موضوعات انتخابی
کاربر ) فراهم کرده است.3
ساختن انواع پیام ها و سرویس ها :پیام ها و سرویس های مربوط به مثال این کتاب همگی
منحصرا بر اساس پیام ها و سرویس ها موجود بود .با این حال ساختن انواع پیام ها و سرویس هایی
که متعلق به پکیج خودمان باشد کار سر راستی است.54
مدیریت چارچوب های مختصات با  : tfاز آنجایی که ربات ها در دنیای واقعی کار می کنند،
بسیار طبیعی است که موقعیت قسمت های مختلف ربات و اشیایی که ربات باید با آنها در ارتباط
باشد یا از آنها بپرهیزد ،در چارچوب های مختصات نشان داده شود .بنابراین مدیریت چارچوب های
مختصات بسیار حیاتی است .انواع پیام های بسیاری شامل  frame_idوجود دارد که چارچوب
مختصاتی که در آن داده های پیام ها بیان می شود را شناسایی می کند .برای استفاده از چارچوب
ها ما باید رابطه ی آنها را با همدیگر بدانیم .به خصو

ما اغلب مایلییم تبدیل بین این چارچوب

ها را بدانیم .رآس پکیج های استانداردی به نام  tfرا برای این کار فراهم آورده است .پکیج های tf

http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/Timers

1
2

http://wiki.ros.org/roscpp_tutorials/Tutorials/UsingClassMethodsAsCallbacks
3 http://wiki.ros.org/rviz
4 http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingMsgAndSrv
5http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/DefiningCustomMessages
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به صورت مقاوم طراحی شده اند به طوری که اگر اطالعات مربوطه در نودهای مختلفی باشند و حتی
وقتی این اطالعات متغیر با زمان باشند ،کار می کنند.4321
شبیه سازی با  : Gazeboیکی از بزرگترین مزایای طراحی ماژوالر نرم افزار که رآس مشوس آن
است ،این است که ما به راحتی می توانیم اجزای مختلف یک سیستم را از هم جدا نماییم تا بدین
وسیله زمان پیاده سازی را کوتاه و تست سیستم را راحت تر نماییم .فصل  9مثالی از این قابلیت را
بیان نمود که در آن به صورت موقت یک یا چند نود از سیستم را با فایل های  bagاز پیام های از
پیش ضبط شده ای جایگزین نماییم .یک ابزار قدرتمند تر دیگر  Gazeboمی باشد که شبیه ساز
ربات با قابلیت اتکای باالیی می باشد .با استفاده از  Gazeboمی توان مشخصات ربات و محیط را
تعریف نمود و با ربات از طریق رآس همان گونه ارتباط برقرار کرد که با چیزهای واقعی ارتباط برقرار
می کنیم.5

 -2-10نگاهی به آینده
دراینجابه انتهای مقدمه آرام خود بر رآس می رسد .نویسنده صمیمانه امیدوار است که این نقطه
ابتدای شروع استفاده از رآس برای خلق ربات هایی قویتر و کاراتر باشد.

1http://wiki.ros.org/tf/Tutorials/Introductiontotf
)2http://wiki.ros.org/tf/Tutorials/Writingatflistener(C++
3http://wiki.ros.org/tf/Overview/DataTypes
4http://ros.org/doc/indigo/api/tf/html/c++/
5http://gazebosim.org/wiki/Tutorials/1.9/Overview_of_new_ROS_integration
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