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Γενικές Οδηγίες
? Προσέχουμε ιδιαίτερα στη μεταχείρηση του ΑΙΒΟ, ώστε να αποφύγουμε ζημιές και βλάβες.
? ΄Οταν δεν χρησιμοποιούμε ενεργά το ΑΙΒΟ το βάζουμε στη βάση του για να φορτίζεται.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές γλώσσες προγραμματισμού συγκεκριμένα για τον προ-
γραμματισμό ρομποτικών συστημάτων. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με μια τέτοια
γλώσσα, την Universal Real-Time Behavior Interface (URBI).

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/LAB03)
• μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του αντίστοιχου ΑΙΒΟ
• εγχειρίδια της γλώσσας URBI (υπάρχουν και ηλεκτρονικά αντίτυπα στο φάκελο Desktop/LAB03)

Η γλώσσα URBI
Η γλώσσα URBI αναπτύχθηκε από μια ομάδα ερευνητών στο ερευνητικό ίδρυμα ENSTA της Γαλλίας
και είναι μια γλώσσα διεπαφής (interface) μεταξύ του ρομποτικού συστήματος που θέλουμε να προ-
γραμματίσουμε και κάποιας γλώσσας υψηλού επιπέδου, όπως C++, Java, MatLab. Με άλλα λόγια, η
γλώσσα URBI παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους αισθητήρες και τους επενεργητές του ρομπότ μέ-
σω κατάλληλων μεταβλητών και συναρτήσεων, οι οποίες είναι προσπελάσιμες και μέσα από κώδικα C++,
Java, MatLab κάνοντας χρήση της κατάλληλης βιβλιοθήκης της URBI. Κάθε αισθητήρας ή επενεργητής
είναι ένα αντικείμενο (object) με τις ιδιότητές του και τις μεθόδους του. Η γλώσσα URBI υποστηρί-
ζει μια ποικιλία από ρομπότ και υπολογιστικές πλατφόρμες και επεκτείνεται διαρκώς. Είναι διαθέσιμη
χωρίς κόστος για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα
www.urbiforge.com . Πληροφοριακά, αναφέρουμε ότι η συμμετοχή της ομάδας Κουρήτες στις τεχνικές
δοκιμασίες του RoboCup 2006 βασίστηκε στη γλώσσα URBI σε συνδυασμό με C++.

Εγχειρίδια
Το βιβλιαράκι που θα βρείτε σε κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κείμενα:

URBI Presentation Παρουσίαση της γλώσσας με διαφάνειες.
URBI Tutorial Βήμα προς βήμα καθοδήγηση για τη σωστή χρήση με παραδείγματα και scripts.
URBI for AIBO Πλήρης αναφορά μεταβλητών και συναρτήσεων της URBI για τα ΑΙΒΟ (ERS-7).

URBILab και URBITerminal
Το URBILab είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μαζί με τη γλώσσα URBI και αποτελεί μια ειδική μορφή
telnet προς κάποιο URBI server που τρέχει κατά κανόνα πάνω στο ρομπότ. Το URBILab δίνει στο
χρήστη τη δυνατότητα να στέλνει εντολές μία προς μία, να βλέπει το ιστορικό των εντολών, να βλέπει
τις απαντήσεις του URBI server και να δημιουργεί γραφικές παραστάσεις κάποιων μεταβλητών. Το
URBITerminal είναι μια ανεξάρτητη ελαφριά έκδοση του URBIlab που παρέχει τις ίδιες δυνατότητες
επικοινωνίας χωρίς όμως τη δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων. Το URBILab και το URBITerminal
είναι προσβάσιμα από το φάκελο LAB03.

Aibo Telecommande
Το Aibo Telecommande είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει τις λειτουργίες του URBILab (στη στήλη
Terminal) μαζί με ένα γραφικό περιβάλλον ειδικά για τον έλεγχο ενός ρομπότ ΑΙΒΟ. Το Aibo Telecom-
mande είναι ήδη εγκατεστημένο και μπορείτε να το ξεκινήσετε από το Start Menu.

Διαδικασία
Το PMS έχει εφοδιασθεί ήδη με το κατάλληλο λογισμικό (URBI server) και βρίσκεται τοποθετημένο
στο ΑΙΒΟ. Αρχικά, θα πρέπει να τοποθετήσετε το ΑΙΒΟ σε κάποια θέση στη μοκέτα (εκτός της βάσης)
και να το ενεργοποιήσετε. Τοποθετήστε το κάπως «όμορφα» (μαζεμένα τα πόδια, ψηλά το κεφάλι)



γιατί μόλις αρχίσετε να δίνετε εντολές από το URBILab ή το Aibo Telecommande όλα τα μέλη του
θα «κοκκαλώσουν» στις αρχικές τους θέσεις. Αφού ακούσετε κάποιο χαρακτηριστικό ήχο (επιτυχής
ενεργοποίηση), ελέγξτε εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του ρομπότ κάνοντας ping
στην διεύθυνση IP που σας έχει δοθεί. Εάν όλα λειτουργούν κανονικά, ξεκινήστε το URBILab (ή το
Aibo Telecommande) και ακολουθήστε τα βήματα που δίνονται στο URBI Tutorial για να εξοικειωθείτε
με τις εντολές, τις δομές και τις ιδιαιτερότητές τους. Καλό είναι να ολοκληρώσετε το Tutorial μέχρι και
το Ball Tracking πριν προχωρήσετε στις δικές σας αναζητήσεις.

Καθώς υπάρχει μόνο μια γραμμή εισαγωγής εντολών, θα ήταν δόκιμο να ανοίξετε κάποιον editor
(π.χ. GVim, WordPad) όπου θα γράφετε URBI scripts, τα οποία μπορείτε μετά να κάνετε copy και
paste ολόκληρα στη γραμμή εντολών του URBILab (ή του Aibo Telecommande). Υπάρχει και ο editor
URBIDev ειδικά για URBI scripts, αλλά έχει interface στα Γαλλικά. Θα τον βρείτε μέσα από το Start
Menu. Για ευκολία μπορείτε επίσης να κάνετε copy και paste αποσπάσματα κώδικα από το Tutorial,
ωστόσο έχετε υπόψη ότι κάποια σύμβολα (απόστροφος, περισπωμένη) δεν μετατρέπονται σωστά στα
αντίστοιχα σύμβολα ASCII, οπότε θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας την αντικατάσταση.

Πειραματισμός
Για κάθε εντολή που δίνετε παρατηρήστε την αντίδραση του ΑΙΒΟ. Προσέξτε ότι κάποιες εντολές δεν
θα έχουν κανένα αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει το κατάλληλο ερέθισμα, εάν το ρομπότ βρίσκεται ήδη στη
ζητούμενη θέση, ή εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί η σωστή σύνταξη. Προσοχή στη χρήση των συμβόλων
; , & |. Εντολές που θα χρειαστείτε σίγουρα στην πορεία είναι οι: stopall;, reset;, undefall;.
«Παίξτε» επίσης με τα .u προγραμματάκια που υπάρχουν στον φάκελο LAB03/MS-ERS7 για να καταλάβετε
καλύτερα τις δυνατότητες της URBI. Κάποια από αυτά είναι ήδη φορτωμένα στον URBI server (βλέπε
URBI.INI) και μπορείτε να καλείτε άμεσα τις ρουτίνες που περιέχουν. Τα αρχεία ήχου που αναφέρονται
στο Tutorial δεν υπάρχουν, οπότε χρησιμοποιήστε κάποια απ΄ αυτά στο φάκελο LAB03/MSERS-7.

Ασκήσεις
Τώρα είναι η σειρά σας να γράψετε κάποια scripts στη γλώσσα URBI. Πριν το τέλος του εργαστηρίου
θα πρέπει να σχεδιάσετε, να γράψετε και να παρουσιάσετε δύο προγράμματα:

Extended Ball Tracking Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να επεκτείνει το πρόγραμμα ball tracking
που περιγράφεται στο Tutorial. Συγκεκριμένα, πέρα από το να ψάχνει για τη ροζ μπάλλα και να
την παρακολουθεί αφού τη βρει, το ΑΙΒΟ θα πρέπει επίσης να κινείται προς τη κατεύθυνση της
μπάλλας όταν αυτή βρίσκεται μακρυά. Ωστόσο θα πρέπει να απομακρύνεται όταν αυτή βρίσκεται
πολύ κοντά του (χωρίς βέβαια να αποσπάει την προσοχή του από αυτήν). ΄Οταν βρίσκεται σε μια
ενδιάμεση θέση, θα πρέπει το ΑΙΒΟ να κάθεται και να παρατηρεί σταθερά τη μπάλλα, έως ότου αυτή
απομακρυνθεί ή έρθει πολύ κοντά. Χρησιμοποιήστε κάποιο behavior graph, όπως περιγράφεται στο
Tutorial, καθώς και τις ρουτίνες κίνησης από το motion.u.

AIBO Swimmer Προγραμματίστε κινήσεις στα 4 πόδια του ΑΙΒΟ, ώστε να προσομοιώνει τις κινήσεις
ενός κολυμβητή (το στυλ κολύμβησης μπορείτε να το επιλέξετε αυθαίρετα). Για ευκολία και ασφά-
λεια, κρατάτε το ΑΙΒΟ στον αέρα από τη μέση του, ώστε τα πόδια να έχουν ελευθερία χώρου και
κίνησης. Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε περιοδικές κινήσεις στους επενεργητές του ΑΙΒΟ,
καθώς επίσης και τη δυνατότητα να δημιουργείτε ομάδες (groups) επενεργητών. Προσέξτε πολύ
ώστε να μην οδηγήσετε τα πόδια σε συγκρούσεις.

Οργανώστε τα μέλη της ομάδας σας ώστε να ολοκληρώσετε και τα δύο προγράμματα μέσα στα
χρονικά πλαίσια του εργαστηρίου. ΄Οταν τελειώσετε, επιδείξτε τις δημιουργίες σας στον επιβλέποντα και
παραδώστε τα προγράμματά σας (με επίθεμα .u) μέσα από τη σελίδα του μαθήματος. Μπορείτε επίσης
αν θέλετε να κρατήσετε αντίγραφα για την αναφορά σας.

Αναφορά
Γράψτε μια ομαδική αναφορά (τρεις σελίδες) στην οποία θα περιγράφετε τον κώδικα που δημιουργήσατε,
το behavior graph, και πώς ακριβώς υλοποιήσατε τις παραπάνω συμπεριφορές. Η αναφορά θα πρέπει να
παραδοθεί το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 6 Μαΐου, 11μμ απαραίτητα ως αρχείο PDF (δείτε
το www.primopdf.com). Μη ξεχάσετε να σημειώσετε τα ονόματα της ομάδας σας στην αναφορά.

Βαθμολογία
Η βαθμολογία θα προκύψει από την επιτυχία του κώδικά σας και την ανάλυσή του στην αναφορά.

Υπόδειξη
Η γλώσσα URBI σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες των ΑΙΒΟ απευθείας, αλλά και έμμεσα
μέσω των γλωσσών C++, Java, MatLab. Εάν σκοπεύετε να κάνετε εργασία εξαμήνου πάνω στα ΑΙΒΟ,
αρχίστε να σκέφτεστε από τώρα τι θα θέλατε να προγραμματίσετε.


