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ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Αγανάκτηση εργαζομένων

Σε “γαλέρα” παραπέμπουν οι συνθήκες εργα-
σίας για τους απασχολούμενους στον επισιτισμό.
Αυτό επισημάνθηκε χθες κατά την παγκρήτια
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό
Κέντρο Χανίων. 
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• Συνεχίζονται οι έρευνες
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Κρητικά ρομπότ
παίζουν μπάλα

ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Πολλά παράπονα 
για τη διαιτησία

Ανακοινώσεις
από Δήμο

Χανίων - Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ 

Ηττα για 
τον Πλατανιά

Μήνυμα Σαμαρά 
για πειθαρχία

και δουλειά 

Θέση υφυπουργού
για τον Μ.

Βολουδάκη

Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης

Ο
ρκίστηκε χθες η νέα κυβέρνηση “εθνικής συνευθύνης”, η οποία αποτελείται από 17 υπουρ-
γούς, 7 αναπληρωτές και 14 υφυπουργούς. Υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο Βασίλης Ρά-
πανος, ενώ στο Εξωτερικών τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θέση στην κυβέρνη-
ση και για τον Χανιώτη Μανούσο Βολουδάκη, ο οποίος ανέλαβε υφυπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ υπουργός Τουρισμού ορίστηκε η Ολγα Κεφα-
λογιάννη. Στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα
πειθαρχίας και δουλειάς προς τα στελέχη της κυβέρνησής του. 

Προστασία υδροφορέα
Αγιάς - Μυλωνιανών
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Οι “Κουρήτες”
του Πολυτεχνείου

Κρήτης 
στο Robocup 2012

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Επι-
τροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περι-
φέρειας Κρήτης με συμβούλους να ανταλλάσσουν
βαριές κουβέντες, αλλά και να πιάνονται στα χέρια
με μέλη του Παγκρήτιου Δικτύου Αγώνα Κατά
των Βιομηχανικών Α.Π.Ε.! Η ένταση χτύπησε…
κόκκινο όταν παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση ε-
κτόξευσαν ακόμη και ποτήρια με νερό εναντίον
των κ. Καλογερή και Αλεξάκη. 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αντιδράσεις για τα αιολικά πάρκα
Αρνητική

γνωμοδότηση
της Επιτροπής
Περιβάλλοντος

για τη Σπίνα

Θετική για
τα Πλακάκια
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Γ
ια άλλη μια χρονιά εί-
ναι η μοναδική ελλη-
νική συμμετοχή στα
πρωταθλήματα ποδο-

σφαίρου. 
Οπως αναφέρεται σε σχε-

τικό δελτίο Τύπου της ομά-
δας, «οι “Κουρήτες” διαγωνί-
ζονται στο πρωτάθλημα Stan-
dard Platform League (SPL)
όπου έχουν προκριθεί 25 ομά-
δες απ’ όλο τον κόσμο και
διεξάγεται με ανθρωποειδή
ρομπότ Aldebaran Nao. Οι α-
γώνες ξεκινούν σήμερα με
τους “Κουρήτες” να έχουν
κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με
τους σαρωτικούς πρωταθλη-
τές των τελευταίων ετών, την
ομάδα B-Human από τη Γερ-
μανία. Στον ίδιο όμιλο, εκτός
από τους Γερμανούς και τους
Ελληνες βρίσκονται κι οι
Πορτογάλοι! 

Οι εξελίξεις αναμένονται
δραματικές... Θα καταφέρει
άραγε η ομάδα να προκριθεί
στον επόμενο γύρο; 

Ενα είναι σίγουρο: οι προ-
πτυχιακοί φοιτητές του Τμή-
ματος Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών (ΗΜΜΥ) που απαρτί-
ζουν την ομάδα τα δίνουν ό-
λα... τα laptops, τα πληκτρο-
λόγια και τα ρομπότ έχουν
πάρει φωτιά!».

Η ίδια ομάδα, συμμετέχει
στο διαγωνισμό SPL Open
Challenge και παρουσιάζει ε-
ρευνητική εργασία της στο
RoboCup Symposium 2012.

Με την ανακοίνωσή της η
ομάδα θέλει να απευθύνει
θερμές ευχαριστίες σε όσους
στήριξαν και στηρίζουν αυτή
την προσπάθεια όπως το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης και το Ιν-
στιτούτο Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων. Τα μέλη της α-
ποστολής στο Μεξικό είναι
οι: Αγγελική Τοπαλίδου -
Κυνιαζοπούλου, Αστέρω -
Δήμητρα Τζανετάτου, Μαρία
Καραμήτρου, Νικόλαος Κο-
φινάς, Νικόλαος Παυλάκης,
δρ Νικόλαος Ι. Σπανουδάκης.

Σημειώνεται ότι το
RoboCup (www.robocup.org)
είναι ο μεγαλύτερος ρομποτι-
κός διαγωνισμός παγκοσμίως
με συμμετοχή τουλάχιστον
3.000 ερευνητών από 40 και
πλέον χώρες και διοργανώνε-
ται ετησίως από το 1997. Στό-
χος του είναι να προάγει την
έρευνα σε βασικά προβλήμα-
τα ρομποτικής μέσα από δια-
γωνισμούς με αυστηρές προ-
διαγραφές σε πολυ-ρομποτι-

κά περιβάλλοντα, όπως το ρο-
μποτικό ποδόσφαιρο, αλλά
και αποστολές διάσωσης, α-
κόμη και οικιακές εργασίες.
Η αρχική ιδέα του Ιάπωνα
Hiroaki Kitano οδήγησε τελι-
κά στη συγκρότηση της Ομο-
σπονδίας Ρομποτικού Ποδο-
σφαίρου (RoboCup Federa-
tion) με έναν πολύ φιλόδοξο
στόχο: «Μέχρι το έτος 2050 να
έχει αναπτυχθεί μια ρομποτι-
κή ποδοσφαιρική ομάδα πλή-
ρων αυτόνομων παικτών που
θα μπορεί να νικήσει την (αν-
θρώπινη) πρωταθλήτρια κό-
σμου σε έναν κανονικό αγώνα
ποδοσφαίρου»! 

Το ρομποτικό ποδόσφαι-
ρο, φυσικά, δεν είναι αυτο-
σκοπός. Αυτονομία, αντίλη-
ψη, κινητικές δεξιότητες, λή-
ψη αποφάσεων και συντονι-
σμός ομάδας είναι τα 5 βασι-
κά ερευνητικά προβλήματα
που πρέπει να αντιμετωπίσει
η κάθε ρομποτική ομάδα πο-
δοσφαίρου και μάλιστα σε
συνθήκες πραγματικού χρό-
νου. Αποτελεσματικές λύσεις
σ’ αυτά τα προβλήματα βρί-
σκουν άμεσα εφαρμογή σε ο-
ποιαδήποτε αποστολή ρομπο-
τικών ομάδων τώρα ή στο

μέλλον (διάσωση, εξερεύνη-
ση, πυρόσβεση, και γενικά ε-
πικίνδυνες αποστολές).

Η ομάδα «Κουρήτες»
(www.kouretes.gr) είναι η ε-
ρευνητική ομάδα ρομποτικού
ποδοσφαίρου του Πολυτε-
χνείου Κρήτης. Η ομάδα συμ-
μετέχει στον ετήσιο διεθνή
διαγωνισμό RoboCup ανελλι-
πώς από το 2006. Οι Κουρή-
τες ήταν η πρώτη Ελληνική
συμμετοχή και παραμένει μέ-
χρι σήμερα η μοναδική στα
πρωταθλήματα ποδοσφαίρου
στη 15χρονη ιστορία του θε-
σμού. Η ομάδα συμμετείχε
αρχικά με τα ρομποτικά τε-
τράποδα Sony Aibo και από
το 2008 με τα ανθρωποειδή
ρομπότ Aldebaran Nao στο
πρωτάθλημα προκαθορισμέ-
νης πλατφόρμας (Standard
Platform League - SPL), όπου
οι διαγωνιζόμενες ομάδες
προγραμματίζουν την ίδια
ρομποτική πλατφόρμα (hard-
ware) με εξειδικευμένους αλ-
γορίθμους και λογισμικό
(software) για να δημιουργή-
σουν αυτόνομες ομάδες που
παίζουν ποδόσφαιρο χωρίς
καμία τηλεκατεύθυνση ή κα-
θοδήγηση.

Τα μέλη της ομάδας είναι
καθηγητές και κυρίως τελειό-
φοιτοι προπτυχιακοί φοιτη-
τές του Τμήματος Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
του Πολυτεχνείου Κρήτης οι
οποίοι εκπονούν τη διπλωμα-
τική τους εργασία σε κατάλ-
ληλα ερευνητικά θέματα ρο-
μποτικής στα πλαίσια της
συμμετοχής τους. Από το
2006 μέχρι σήμερα έχουν ολο-
κληρωθεί 15 διπλωματικές
εργασίες από μέλη της ομά-
δας και έχουν δημοσιευθεί 8
εργασίες σε διεθνή επιστημο-
νικά συνέδρια. Ο επιστημονι-
κός υπεύθυνος της ομάδας εί-
ναι o επίκουρος καθηγητής
του Τμήματος ΗΜΜΥ Μι-
χαήλ Γ. Λαγουδάκης.

Οι Κουρήτες διακρίθηκαν
στο RoboCup 2007 (Ατλάντα,
ΗΠΑ), όπου κατέλαβαν τη 2η
θέση παγκοσμίως στο Mi-
crosoft Simulation Challenge,
στο RoboCup 2008 (Suzhou,
Κίνα), όπου κατέλαβαν την
1η θέση παγκοσμίως στην κα-
τηγορία SPL Microsoft Simu-
lation και την 3η θέση παγκο-
σμίως στην κατηγορία SPL
Nao robots, στο RomeCup

2009, όπου κατέλαβαν την 1η
θέση στις ρομποτικές επιδεί-
ξεις καθώς και στο πρόσφατο
RoboCup 2011 (Κωνσταντι-
νούπολη), όπου κατέλαβαν
την 2η θέση παγκοσμίως στο
SPL Open Challenge. Η δρα-
στηριότητα των Κουρητών έ-
χει παρουσιαστεί σε διάφορες
τεχνολογικές εκθέσεις (A-
thens Digital Week, Festival

della Creativita, Hi-Tech Inno-
vators Partenariat, SchoolFest,
Mikropolis) και σε τοπικό επί-
πεδο διοργανώνονται συχνά
επισκέψεις σχολείων στην
Πολυτεχνειούπολη για πα-
ρουσίαση της ομάδας και ζω-
ντανές επιδείξεις σε μαθητές
των Χανίων, αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση.

Γ. ΛΥΒ.

Ρομπότ από την
Κρήτη παίζουν

μπάλα στο Μεξικό!
Πρόκειται για τη
ρομποτική ομάδα

“Κουρήτες” του
Πολυτεχνείου

Κρήτης, η οποία
αυτή την εβδομάδα

δίνει τη δική της
μάχη στο παγκόσμιο

πρωτάθλημα
ρομποτικού

ποδοσφαίρου
RoboCup 2012, που

διεξάγεται στο
Μεξικό. 
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ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Κρητικά ρομπότ

παίζουν μπάλα

Πώς παίζουν
τα ρομπότ

ποδόσφαιρο;

Το κάθε ένα από αυτά τα ανθρω-
ποειδή ρομπότ έχει πάνω του έναν
πλήρη υπολογιστή, πολλούς αισθη-
τήρες (κάμερες, υπέρηχους, κωδικο-
ποιητές, επιταχυνσιόμετρα, γυροσκό-
πια, αισθητήρες πίεσης) και πολλούς
κινητήρες και αρθρώσεις. Προκειμέ-
νου να επιτύχουμε τα ρομπότ να παί-
ζουν ποδόσφαιρο πρέπει να αναπτυ-
χθεί κατάλληλο λογισμικό το οποίο
σε πραγματικό χρόνο θα επιτελεί αυ-
τόνομα (χωρίς τηλεχειρισμό ή αν-
θρώπινη παρέμβαση ή εξωτερική κα-

θοδήγηση) τα παρακάτω:
• να ερμηνεύει την εικόνα της κά-

μερας (π.χ. τι είναι αυτό που βλέπω,
που είναι η μπάλλα, οι γραμμές, τα
τέρματα, οι αντίπαλοι, οι συμπαί-
κτες;). Με άλλα λόγια το πρόβλημα
της μηχανικής όρασης και αντίλη-
ψης. 

• να παρακολουθεί τη θέση του
ρομπότ μέσα στο γήπεδο ανά πάσα
στιγμή (π.χ. που βρίσκομαι αυτή τη
στιγμή, είμαι στη δική μου περιοχή ή
στην αντίπαλη μήπως μετακινήθηκα
από κάποιον διαιτητή, μήπως με έ-
σπρωξε κάποιος αντίπαλος, μήπως έ-
πεσα;). Αυτό είναι το πρόβλημα του
εντοπισμού θέσης. 

• να ελέγχει τις 21 αρθρώσεις του
ρομπότ κατάλληλα για να πετύχει τις
επιθυμητές κινήσεις (π.χ. περπάτημα
προς κάποια κατεύθυνση χωρίς πτώ-
ση, περιστροφή, σήκωμα μετά από
πτώση, έλεγχος της μπάλας, κλοτσιά,
απόκρουση). Δηλαδή το πρόβλημα
της ρομποτικής κίνησης.

• να αποφασίζει τι ρόλο έχει και
τι πρέπει να κάνει το κάθε ρομπότ-
παίκτης ανά πάσα στιγμή (να σουτά-
ρει, να δώσει πάσα, να ανοιχθεί, να
κόψει την πάσα, να γυρίσει στην ά-
μυνα, να ανοιχθεί στην επίθεση,
κ.ο.κ.). Με άλλα λόγια, το πρόβλημα
της στρατηγικής και του συντονι-
σμού. 

Ολα αυτά βέβαια που εμείς οι άν-
θρωποι τα κάνουμε πολύ φυσικά, εί-
ναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο στα
ρομπότ. Ο στόχος του RoboCup είναι
ιδιαίτερα φιλόδοξος και πιθανόν πο-
τέ να μην επιτευχθεί. Ωστόσο, δεν θα
πρέπει να τον βλέπουμε στενά, στα ό-
ρια του ποδοσφαίρου. Ο πραγματι-
κός στόχος είναι να βρεθούν λύσεις
σε βασικά προβλήματα μηχανικής ό-
ρασης, μηχανικής μάθησης, και τε-
χνητής νοημοσύνης που θα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους
τομείς και εφαρμογές της ρομποτι-
κής.

Link

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την πορεία της ομά-
δας στο RoboCup 2012 μέσα από τους παρακάτω συνδέ-
σμους:

• RoboCup 2012:  www.robocup2012.org 
• Πρωτάθλημα SPL: www.tzi.de/spl
• Ομάδες SPL:

www.tzi.de/spl/bin/view/Website/Teams2012 
• Πρόγραμμα και αποτελέσματα αγώνων: www.tzi.de/s-

pl/bin/view/Website/Timetable2012
• Διαγωνισμός SPL Open Challenge 2012:

http://www.tzi.de/spl/bin/view/Website/Challenges2012 
• Πρόγραμμα RoboCup Symposium 2012:

http://www.robocup2012.org/symposium_program.php  
• Κουρήτες στο Πολυτεχνείο Κρήτης:  www.kouretes.gr
• Κουρήτες στο Facebook: www.facebook.com/kouretes

(περιέχει και φωτογραφίες)
• Κουρήτες στο YouTube:

www.youtube.com/user/TeamKouretes (περιέχει και βίντεο
από τους αγώνες).

Οι “Κουρήτες”
του Πολυτεχνείου
Κρήτης 
στο Robocup 2012
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