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Γενικές Οδηγίες
? 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.

Εισαγωγή
Πολλά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει τα δικά τους εργαλεία προγραμματισμού
για τον προγραμματισμό των ρομποτικών τετραπόδων ΑΙΒΟ. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η
εξοικείωση με ένα τέτοιο εργαλείο που ακούει στο όνομα Tekkotsu και έχει αναπτυχθεί στο Carnegie
Mellon University.

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

• ένα ρομπότ AIBO ERS-7, μία βάση φόρτισης, και τη ρόζ μπάλλα του ΑΙΒΟ
• ένα Programmable Memory Stick (PMS) ERA-MS016 για τα ΑΙΒΟ
• έναν υπολογιστή με το απαραίτητο λογισμικό (στο φάκελο Desktop/LAB04)
• μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του αντίστοιχου ΑΙΒΟ

Το Tekkotsu
Το Tekkotsu είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών για τα ρομποτικά τετράποδα ΑΙΒΟ. Η λέξη Tekkotsu
σημαίνει «μεταλλικά οστά» στη γιαπωνέζικη γλώσσα και χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το
μεταλλικό σκελετό μεγάλων κτιρίων. Το Tekkotsu είναι γραμμένο σε C++ και παρέχει πρόσβαση στο
ΑΙΒΟ τόσο σε υψηλό επίπεδο (με ρουτίνες βιβλιοθήκης) όσο και σε χαμηλό επίπεδο (με απευθείας κλήσεις
στο OPEN-R. Με άλλα λόγια, ο οποισδήποτε περιορισμός προέρχεται από το ίδιο το υλικό και όχι από το
API του Tekkotsu. Το Tekkotsu είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι διαθέσιμο χωρίς κόστος για
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.tekkotsu.org.

Εγχειρίδια
Τα εγχειρίδια που θα χρειαστείτε βρίσκονται όλα online:

Tekkotsu Tutorial www.cs.cmu.edu/~dst/Tekkotsu/Tutorial/
Tekkotsu Monitor Tutorial www.cs.cmu.edu/~tekkotsu/TekkotsuMon.html
Tekkotsu Reference Manual www.cs.cmu.edu/~tekkotsu/dox/index.html

Tekkotsu Monitor
Το Tekkotsu Monitor είναι μια GUI εφαρμογή σε Java που παρέχεται μαζί με το Tekkotsu για να
διευκολύνει την επικοινωνία υπολογιστή-ρομπότ. Ξεκινήστε το την με την εντολή

./ControllerGUI <your-aibo-ip>

μέσα από ένα παράθυρο CygWin αφού πάτε στο directory:

C:\LAB04\TekkotsuMonitor

Διαδικασία
Το απαραίτητο software έχει ήδη εγκατασταθεί.

Πειραματισμός
Δοκιμάστε τις δυνατότητες του Tekkotsu μέσα από το Tekkotsu Monitor ακολουθώντας τις οδηγίες από
το Tekkotsu Monitor Tutorial.

Ασκήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποια δικά σας scripts; Μπορείτε να γράψετε και να κάνετε compile ένα
απλό πρόγραμμα C++ με το Tekkotsu;

Αναφορά
Το εργαστήριο αυτό είναι καθαρά εγκυκλοπαιδικό και πειραματικό σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα ζητηθεί
αναφορά.

Βαθμολογία
Για τους ίδιους λόγους δεν πρόκειται να βαθμολογηθεί.


