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Γενικές Οδηγίες
? Προσέχουμε ιδιαίτερα στη μεταχείρηση του ΑΙΒΟ, ώστε να αποφύγουμε ζημιές και βλάβες.
? Ελέγχουμε περιοδικά το επίπεδο της μπαταρίας του ΑΙΒΟ, ώστε να μην αδειάσει.
? Δεν πατάμε στη μοκέτα με τα παπούτσια και διατηρούμε το ΑΙΒΟ και τα σύνεργά του καθαρά.
? ΄Οταν δεν χρησιμοποιούμε ενεργά το ΑΙΒΟ το βάζουμε στη βάση του για να φορτίζεται.
? Δεν βγάζουμε ποτέ το memory stick από τον reader/writer χωρίς πρώτα να το αποσυνδέσουμε.
? Δεν κάνουμε ποτέ format στο memory stick και δεν σβήνουμε ποτέ τα hidden files.

Εισαγωγή
Μια από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις του ρομποτικού τετραπόδου ΑΙΒΟ είναι η δημιουργία προσωπικο-
τήτων (personalities). Το λογισμικό Mind2/Mind3 της SONY που χρησιμοποιήσατε στο προηγούμενο
εργαστήριο υλοποιεί την προσωπικότητα ενός «κατοικίδιου σκύλου». Στόχος του δεύτερου εργαστη-
ρίου είναι η εξοικείωση με λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τέτοιων προσωπικοτήτων
ακολουθώντας μια αρχιτεκτονική αντανακλαστικού πράκτορα.

Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός που θα βρείτε σε κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει:

• ένα ρομπότ AIBO ERS-7, μία βάση φόρτισης, και τα παιχνίδια του ΑΙΒΟ (μπάλλα, κόκκαλο)
• ένα Programmable Memory Stick (PMS) ERA-MS016 για τα ΑΙΒΟ
• ένα memory stick reader/writer για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων από/στο PMS
• έναν υπολογιστή με το απαραίτητο λογισμικό (στο φάκελο Desktop/LAB02)
• μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του αντίστοιχου ΑΙΒΟ

Το εργαλείο YART
Το εργαλείο YART (Yet Another R-Code Tool)1 χρησιμοποιείται για τη σύνθεση αντανακλαστικών
πρακτόρων που βασίζονται σε κανόνες που απεικονίζουν αντιλήψεις σε δράσεις. ΄Οταν το ΑΙΒΟ αντιλη-
φθεί κάποιο ερέθισμα ανταποκρίνεται αντανακλαστικά με την αντίστοιχη δράση. Ελλείψει οποιουδήποτε
ερεθίσματος επιλέγει κάποια τυχαία δράση. Το YART παρέχει πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη με πλήθος
υπορουτίνων αίσθησης (αναγνώριση φράσεων, αναγνώριση αφής, οπτική αναγνώριση) και δράσης (μοτί-
βα κίνησης, παραγωγή ήχου, φωτεινές ενδείξεις). Επιπλέον, παρέχεται και η δυνατότητα ενσωμάτωσης
υπορουτίνων ήχων και κινήσεων κατασκευασμένων από το χρήστη με άλλα εργαλεία. Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.aibohack.com/rcode/yart.htm .

Προσωπικότητες
Αρχικά θα πειραματισθείτε με κάποιες υπάρχουσες προσωπικότητες που έχουν δημιουργηθεί κατά κανόνα
χρησιμοποιώντας το YART στο υψηλότερο επίπεδο:

Cartman Προσωπικότητα του Eric Cartman της σειράς κινουμένων σχεδίων South Park.
Lost in Space Προσωπικότητα εμπνευσμένη από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά.
Cylon Προσωπικότητα εμπνευσμένη από τα ρομπότ Cylons της σειράς Battlestar Galactica.
Disco Προσωπικότητα δεξιοτέχνη χορευτή μουσικής Disco.
Blank-YART Προσωπικότητα κενή που θα χρησιμοποιήσετε για να προγραμματίσετε τη δική σας.

Ο κώδικας για τις παραπάνω προσωπικότητες βρίσκεται στο φάκελο LAB02/PERSONALITITIES. Κάθε
υποφάκελος με την κατάλληλη ονομασία περιέχει τα αρχεία (memory stick image) που πρέπει να αντι-
γραφούν αυτούσια στο memory stick για να τρέξει η αντίστοιχη προσωπικότητα στο ΑΙΒΟ. Περισσότερες
πληροφορίες για τις προσωπικότητες στην ιστοσελίδα http://www.aibohack.com/ers7/index.html .

Διαδικασία
Συνδέστε το reader/writer σε κάποιο USB port του υπολογιστή και τοποθετήστε το PMS στην πάνω
δεξιά θύρα (οι ακροδέκτες προς τα κάτω, η κομμένη γωνία προς τα αριστερά). Ανοίξτε το φάκελο του
δίσκου που αντιστοιχεί στο PMS και καθαρίστε τα περιεχόμενά του, δηλαδή τους φακέλους OPEN-R
και CUSTOM (προσοχή: μη σβήσετε τα κρυμμένα αρχεία). Αντιγράψτε το memory stick image της
προσωπικότητας που θέλετε να δοκιμάσετε στο PMS (στο root directory του PMS πρέπει να γραφού-
ν οι αντίστοιχοι φάκελοι OPEN-R και CUSTOM). Αποσυνδέστε το PMS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή

1R-Code eÐnai h scripting gl¸ssa pou parèqetai apì thn SONY gia programmatismì twn rompìt AIBO.



Safely Remove Hardware του υπολογιστή και βγάλτε το PMS από το reader/writer (προσοχή: ποτέ
μη βγάλετε το PMS από το reader/writer ενώ είναι ακόμα συνδεδεμένο και ανάβουν οι ενδείξεις στο
reader/writer). Αφαιρέστε το καπάκι στο κάτω μέρος του ΑΙΒΟ και τοποθετήστε το PMS στην κατάλ-
ληλη θέση (προσοχή: η κομμένη γωνία προς την ουρά). Αφήστε το ΑΙΒΟ κάπου στη μοκέτα (εκτός
της βάσης) και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης πίσω από το λαιμό του. Το ΑΙΒΟ ενεργοποιείται και
αρχίζει να εκτελεί τον κώδικα που υπάρχει στο PMS. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του ΑΙΒΟ και
να βγάλετε το PMS πατήστε και πάλι το κουμπί στην πλάτη του και περιμένετε να απενεργοποιηθεί.

Πειραματισμός
«Παίξτε» με τις διάφορες προσωπικότητες και δοκιμάστε όλες τις δυνατότητές τους. Για καλύτερη κατα-
νόηση την ώρα που δοκιμάζετε κάποια προσωπικότητα, τρέξτε το YART7.EXE μέσα από το φάκελο CUSTOM
του memory stick image της συγκεκριμένης προσωπικότητας κάτω από το LAB02/PERSONALITIES του
υπολογιστή σας. ΄Ετσι μπορείτε να δείτε όλους τους κανόνες αίσθησης - δράσης και να τους δοκιμάσετε
(η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει για την προσωπικότητα Disco). Οι φράσεις για να είναι αναγνωρίσιμες
θα πρέπει να προφέρονται αργά, καθαρά, και δυνατά. Προσπαθήστε να δίνετε διαδοχικά ερεθίσματα, ένα
τη φορά, και όχι πολλά μαζί ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενδέχεται το ρομπότ να περιέλθει
σε κατάσταση μηχανικής υπερφόρτωσης, οπότε «παραλύει» ενεργοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις φω-
τεινές ενδείξης. Μη πανικοβληθείτε, δεν χάλασε! Ακουμπήστε τον αισθητήρα στο κεφάλι του για 3-4
δευτερόλεπτα και το ΑΙΒΟ θα επανέλθει. Αν δεν επανέλθει, τότε μπορείτε να αρχίσετε να ανησυχείτε ...

΄Ελεγχος μέσω του Action Player
Πριν προγραμματίσετε τη δική σας προσωπικότητα θα ήταν δόκιμο να δοκιμάσετε τις υπορουτίνες δράσης
που σας παρέχει το YART. Επιλέξτε την κενή προσωπικότητα ή κάποια από τις υπάρχουσες και αντιγράψτε
τη στο PMS. Κατόπιν βρείτε το αρχείο WLANCONFxxxxx.txt που αντιστοιχεί στο ρομπότ σας στο φάκελο
LAB02/WLAN/STATIC, αντιγράψτε το στο φάκελο OPEN-R/SYSTEM/CONF του PMS, και μετονομάστε το
σε WLANCONF.txt. Αποσυνδέστε το PMS και ενεργοποιήστε την προσωπικότητα στο ΑΙΒΟ, όπως
παραπάνω. Βεβαιωθήτε αρχικά ότι λειτουργεί η ασύρματη σύνδεση κάνοντας ping στην IP address που
σας έχει δοθεί (147.27.14.6X). Αν δεν υπάρχει σύνδεση, ειδοποιήστε τον επιβλέποντα. Αν η σύνδεση
λειτουργεί κανονικά, τρέξτε την εφαρμογή ActionPlayer.exe από το φάκελο LAB02 και συνδεθείτε με
το ρομπότ σας. Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε να σταματήσετε ή να τρέξετε τον κώδικα του PMS,
να τηλεκατευθύνετε το ΑΙΒΟ και να δοκιμάσετε μία-μία τις διαθέσιμες ενέργειες. Προσοχή: το Action
Player φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα, γι΄ αυτό όταν τελειώσετε επιλέξτε Run για να συνεχίσει να
τρέχει ο κώδικας του PMS, μετά Quit για να το τερματίσετε, και τέλος απενεργοποιήστε το ΑΙΒΟ.

΄Ασκηση Δημιουργικότητας
Τώρα είναι η σειρά σας να δημιουργήσετε τη δικιά σας προσωπικότητα. Προσπαθήστε να αφιερώσετε
τον περισσότερο χρόνο του εργαστηρίου σ΄ αυτό το τμήμα. Τοποθετήστε την κενή προσωπικότητα στο
PMS ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, αλλά μην αποσυνδέσετε το PMS. Ξεκινήστε το YART,
τρέχοντας το αρχείο YART7.EXE από το φάκελο CUSTOM του PMS (όχι από το LAB02/PERSONALITIES).
Δημιουργήστε τους δικούς σας κανόνες δράσης - αίσθησης χρησιμοποιώντας drag and drop. ΄Οταν
είστε έτοιμοι, επιλέξτε “Save RCODE program to memory stick” για να σωθεί το πρόγραμμά σας στο
PMS και εκτελέστε το στο ΑΙΒΟ. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται για να πετύχετε το επιθυμητό
αποτέλεσμα. ΄Οταν τελειώσετε, δημιουργήστε ένα memory stick image της δημιουργίας σας στο φάκελο
Desktop/TeamXn όπου X είναι η βάρδια σας (A, B, C) και n ο αριθμός της ομάδας σας (1, 2, 3, 4).
Οι δημιουργίες σας θα εξετασθούν αργότερα για να μη χαθεί χρόνος. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να
κρατήσετε ένα zip αρχείο της δημιουργίας σας σε κάποιο δικό σας χώρο για μελλοντική χρήση.

Αναφορά
Μετά το εργαστήριο γράψτε μια ομαδική αναφορά (δακτυλογραφημένη, τρεις πλήρεις σελίδες) στην ο-
ποία θα περιγράφετε την προσωπικότητα που δημιουργήσατε και θα σχολιάζετε την εμπειρία σας με τις
υπάρχουσες προσωπικότητες. Η αναφορά θα πρέπει να παραδοθεί με email στο robots@intelligence.
tuc.gr το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 20 Μαρτίου, 11:59μμ ως αρχείο PDF. Μη ξεχάσετε
να σημειώσετε τα ονόματα της ομάδας σας στην αναφορά.

Βαθμολογία
Η βαθμολογία θα προκύψει από την ποιότητα της ρομποτικής προσωπικότητας και της αναφοράς.

Υπόδειξη
Στον περιορισμένο χρόνο του εργαστηρίου δεν μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο με
ειδικά κατασκευασμένες ενέργειες και ήχους. Ωστόσο, η δημιουργία κάποιας σύνθετης προσωπικότητας
στο ΑΙΒΟ (σαν αυτή του Cylon, για παράδειγμα) θα ήταν μια πολύ καλή εργασία εξαμήνου. Αν σας
ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αρχίστε να το σκέφτεστε από τώρα.


