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Γενικές Οδηγίες
? Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και οφείλει να τον προφυλάσσει.
? Προσέχουμε ιδιαίτερα στη μεταχείρηση του ΑΙΒΟ, ώστε να αποφύγουμε ζημιές και βλάβες.
? Προστατεύουμε το ΑΙΒΟ, ώστε να μη συγκρουστεί με άλλα αντικείμενα (ακόμα κι αν το θέλει).
? 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.
? Η καταγραφή της αναφοράς μετά από κάθε εργαστήριο γίνεται ατομικά από κάθε φοιτητή.

Εισαγωγή
Στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τα ρομπότ ΑΙΒΟ και το λογισμικό Mind2/Mind3
που προσφέρεται από την κατασκευάστρια εταιρεία SONY. Ο εξοπλισμός που θα βρείτε σε κάθε θέση
εργασίας περιλαμβάνει:

• ένα ρομπότ AIBO ERS-7

• μία βάση φόρτισης της μπαταρίας του ΑΙΒΟ

• τα παιχνίδια του ΑΙΒΟ (μπάλλα, κόκκαλο)

• ένα memory stick με το λογισμικό Mind2/Mind3

• έναν υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό για το ΑΙΒΟ

• ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του ΑΙΒΟ

Σε κάθε θέση εργασίας θα δοθεί το όνομα του αντίστοιχου ρομπότ (Παιωναίος, Ιάσιος, ΄Ιδας, Επιμήδης)1,
ο τύπος του λογισμικού (Mind2 ή Mind3) και η αντίστοιχη διεύθυνση IP (192.168.1.XXX).

Ενεργοποίηση του ΑΙΒΟ
Το ρομπότ αρχικά βρίσκεται στη βάση του απενεργοποιημένο. Αφαιρέστε το καπάκι στο κάτω μέρος και
τοποθετήστε το memory stick με το λογισμικό Mind2/Mind3 στην κατάλληλη θέση (προσέξτε να
μπει με τη σωστή πλευρά – ελέγξτε το εγχειρίδιο). Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο διακόπτης Wireless
LAN είναι στη θέση ON και η ένταση του ήχου στο μέγιστο δυνατό. 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 Mind2/Mind3 από το memory stick.

Λογισμικό Mind2/Mind3
«Παίξτε» με το ΑΙΒΟ και δοκιμάστε τις συμπεριφορές που επιδεικνύει. Συγκεκριμένα, δοκιμάστε να το
καθοδηγήσετε προφορικά (συμβουλευτείτε την καρτέλα με τις εντολές που αναγνωρίζει), καθώς επίσης
και οπτικά με τις κάρτες (βρίσκονται μέσα στο κύλινδρο της βάσης). Επιβραβεύστε την προσπάθεια
που κάνει είτε προφορικά, είτε απτικά (κοιτάξτε στο εγχειρίδιο που βρίσκονται οι ανάλογοι αισθητήρες).
Δείξτε στο ΑΙΒΟ κάποιο από τα παιχνίδια του (μπάλλα ή κόκκαλο) ώστε να το αναγνωρίσει και σιγά-σιγά
τοποθετείστε το κάτω μπροστά του. Παρατηρήστε πως συμπεριφέρεται.

Σύνδεση μέσω του ασύρματου δικτύου
Ανοίξτε ένα command prompt στον υπολογιστή σας και δοκιμάστε να δείτε αν λειτουργεί η ασύρματη
σύνδεση με το ρομπότ σας κάνοντας ping στην IP address που σας έχει δοθεί (192.168.1.XXX). Αν
δεν υπάρχει σύνδεση, ειδοποιήστε το βοηθό ή το διδάσκοντα. Εναλλακτικά, ανοίξτε κάποιο browser στον
υπολογιστή σας και δώστε ως URL την IP address που σας έχει δοθεί (http://192.168.1.XXX). Αν
βλέπετε την ιστοσελίδα του ΑΙΒΟ, τότε είστε συνδεδεμένοι.

Παρατήρηση μέσω του AIBO Entertainment Player
Ξεκινήστε το πρόγραμμα AIBO Entertainment Player και συνδεθείτε με το ρομπότ σας (οδηγίες στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο). Προσέξτε μη συνδεθείτε με το ρομπότ κάποιας άλλης ομάδας.
Χρησιμοποιήστε αρχικά το Auto mode στο οποίο το ρομπότ συμπεριφέρεται αυτόνομα (όπως πριν συν-
δεθείτε) με τη διαφορά ότι τώρα μπορείτε να δείτε ακριβώς τι βλέπει και τι κάνει. Επαναλάβετε μέρος του
προηγούμενου «παιχνιδιού» και παρατηρήστε ταυτόχρονα πώς βλέπει τον κόσμο το ΑΙΒΟ.
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΄Ελεγχος μέσω του AIBO Entertainment Player
Χρησιμοποιήστε τώρα το Remote mode στο οποίο μπορείτε να ελέγξετε το ΑΙΒΟ από τον υπολογιστή
σας μέσω του interface που παρέχεται από το AIBO Entertainment Player. Δοκιμάστε διαδοχικά όλες
τις λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε (κίνηση ρομπότ, κίνηση κάμερας, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση,
κ.ο.κ.). Επίσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο και δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε το ΑΙΒΟ απευθείας από
το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Ασκήσεις
Πριν τη λήξη του εργαστηρίου πρέπει να εκπληρώσετε τα παρακάτω και να τα επιδείξετε στο διδάσκοντα:

1. Χρησιμοποιώντας το ΑΙΒΟ βγάλτε μία φωτογραφία όλης της ομάδας σας και στείλτε τη στο διδά-
σκοντα μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος (χρησιμοποιήστε κατάλληλο όνομα αρχείου).

2. Βρείτε κάποιο αρχείο μουσικής και βάλτε το ΑΙΒΟ να το παίξει και να χορέψει στο ρυθμό του.

3. Εμπλουτίστε το λεξιλόγιο ομιλίας του ΑΙΒΟ με μερικές Ελληνικές λέξεις (π.χ. «Καλησπέρα»).

4. Δημιουργήστε μια ακολουθία (playlist) από κινήσεις και λέξεις που να επιδεικνύει μια ενδιαφέρουσα
συμπεριφορά. Στείλτε το αρχείο .aepl μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.

5. (Τηλεχειρισμός) Μέσω του Navigator, χωρίς άμεση οπτική επαφή με το ΑΙΒΟ, προσπαθήστε να
εκπληρώσετε την παρακάτω αποστολή. Το ρομπότ και μια μπάλλα τοποθετούνται σε τυχαία σημεία
στη μοκέτα. Το ΑΙΒΟ πρέπει να βρει τη μπάλλα, να την πλησιάσει και να την κλωτσήσει. Υπόδειξη:
οι λειτουργίες search και approach λειτουργούν μόνο για τη ρόζ μπάλλα του ΑΙΒΟ.

6. (Το πείραμα του πράκτορα) Για να εκτιμήσετε τη δυσκολία κατασκευής ευφυών πρακτόρων, θα
«υλοποιήσετε» έναν πράκτορα που εκτελεί την παραπάνω αποστολή. Κάθε μέλος της ομάδας σας
αναλαμβάνει έναν από τους παρακάτω ρόλους (δεν έχει κανείς οπτική επαφή με το ρομπότ):

• αντίληψη: Παρακολουθεί μόνο την εικόνα που βλέπει το ΑΙΒΟ μέσω του Navigator και
δίνει πληροφορίες στη «σκέψη». Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το τι βλέπει και καμία οδηγία
σχετικά με το τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, δίνει μηνύματα της μορφής «Τα βλέπω όλα μαύρα»,
«Βλέπω μια μπάλλα στο δεξιό κάτω μέρος», «Υπάρχει μια μπάλλα ευθεία μπροστά», κ.ο.κ.

• σκέψη: Υλοποιεί τη συνάρτηση πράκτορα. Αναλύει τις πληροφορίες που παίρνει από την
«αντίληψη» και αποφασίζει τι πρέπει να κάνει η «δράση». Δίνει εντολές του τύπου «Στρίψε
αριστερά για 2 δευτερόλεπτα», «Σήκωσε το κεφάλι 30 μοίρες», «Κάθισε», «Σήκω», κ.ο.κ.

• δράση: Εκτελεί τις εντολές που δέχεται από τη «σκέψη» χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Δεν δίνει καμία πληροφορία, εκτός από ένα σήμα ότι εκπλήρωσε την εντολή που του δόθηκε.

Η λειτουργία του πράκτορα προχωράει σε κύκλους (αντίληψη → σκέψη → δράση) με βάση τους
παραπάνω κανόνες. Στόχος του πράκτορα να εκπληρώσει την αποστολή το συντομότερο δυνατό.
Νομίζετε ότι είναι εύκολο; Δοκιμάστε το!

Για να εκπληρώσετε τα παραπάνω θα χρειαστεί ίσως να ανατρέξετε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Αναφορά
Μετά το εργαστήριο γράψτε ατομικά μια αναφορά (δακτυλογραφημένη, ακριβώς μία σελίδα Α4) στην
οποία θα σχολιάζετε τα παρακάτω ερωτήματα:

• Ποιες είναι οι εντύπωσεις μου από τη γνωριμία μου με το ΑΙΒΟ;

• Ποια συμπεριφορά μου φάνηκε ως «ευφυής» και ποια ως «ανόητη»;

• Ποια είναι τα όρια της σημερινής τεχνολογίας του ΑΙΒΟ;

• Ποια συμπεριφορά θα ήθελα να προγραμματίσω στο ΑΙΒΟ;

Η αναφορά θα πρέπει να παραδοθεί μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος το αργότερο μέχρι και τη
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2007, 12μμ ως αρχείο PDF (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το free version
του Win2PDF για τη μετατροπή). Μη ξεχάσετε να σημειώσετε το όνομά σας στην αναφορά.

Βαθμολογία
Η βαθμολογία θα προκύψει από την εκπλήρωση των παραπάνω ασκήσεων και την ποιότητα της αναφοράς.


