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Εισαγωγή
Σ΄ αυτό το εργαστήριο θα γνωρίσετε το γλώσσα R-Code καθώς και το εργαλείο Motion Editor που
αναπτύχθηκαν από τους μηχανικούς της Sony για εύκολο προγραμματισμό των ρομπότ ΑΙΒΟ.

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

• ένα ρομπότ AIBO ERS-7, μία βάση φόρτισης, τη ρόζ μπάλλα και το ρόζ κόκαλλο του ΑΙΒΟ
• 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/LAB04)
• μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του αντίστοιχου ΑΙΒΟ

R-Code
Η R-Code είναι μια sripting γλώσσα προγραμματισμού για ΑΙΒΟ που επιτρέπει στον εκάστοτε επίδοξο
προγραμματιστή τον προγραμματισμό πολύπλοκων συμπεριφορών με λίγες εντολές. Η χρήση της R-Code
ενδείκνυται όταν δεν χρειάζεται λεπτομερής και ακριβής έλεγχος του ΑΙΒΟ, αλλά μόνο αναγνώριση προ-
καθορισμένων αντιλήψεων και εκτέλεση προκαθορισμένων ενεργειών. Σε γενικές γραμμές η R-code
μπορεί να τοποθετήσει το ΑΙΒΟ στις τρεις βασικές στάσεις (sit, stand, sleep), να το κάνει να κινείται,
να αναγνωρίζει τη ροζ μπάλα, ανθρώπινα πρόσωπα και το AIBOne (ροζ κόκκαλο), να αναγνωρίζει 53
προφορικές εντολές, 35 ήχους και 68 τονικές διαβαθμίσεις, να εκτελεί κινήσεις που έχουν αναπτυχθεί
μέσω του Motion Editor, να αναπαράγει MIDI και WAV ήχους, να απεικονίζει LED διατάξεις, να με-
τράει την απόσταση στο κοντινότερο εμπόδιο με τους ενσωματωμένους υπέρυθρους αισθητήρες, και να
χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο για αποστολή εντολών ή debugging. Το εργαλείο YART που έχετε
ήδη χρησιμοποιήσει ουσιαστικά παράγει κώδικα R-Code τον οποίο κατόπιν εκτελεί στο ΑΙΒΟ.

Τα προγράμματα R-Code έχουν επέκταση .R. Οι εντολές στην R-Code αποτελούνται από λέξεις
χωρισμένες με επεξηγηματικά (:). Ως λέξεις δέχεται μόνο ASCII χαρακτήρες και το underscore ( ), ενώ
οι γραμμές πρέπει έχουν μήκος το πολύ 127 bytes. Κενά στην αρχή κάθε γραμμής αγνοούνται για λόγους
στοίχισης. Οι γραμμές που ξεκινούν με : αποτελούν labels και χρησιμοποιούνται για διακλαδώσεις, π.χ.
με την GOTO. Οτιδήποτε δεν ξεκινά με αλφαριθμητικό ή : θεωρείται σχόλιο. Με το // μπορούν να
προστίθενται σχόλια στο τέλος οποιασδήποτε γραμμής. Η R-Code είναι case sensitive οπότε TEmp και
temp διαφέρουν. Επίσης, λέξεις με κεφαλαία μόνο (π.χ. TEMP) θεωρούνται δεσμευμένες από την R-Code,
επομένως η χρήση τους θα πρέπει να αποφεύγεται. Μόνο ακέραιοι 32 bits μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
΄Ο,τι ξεκινά με +, -, 0-9 θεωρείται αριθμός. Επίσης, χρησιμοποιήστε 0Q ή 0x για hexadecimal, 0o / 0O
για octal και 0b ή 0B για binary format αντίστοιχα.

Μπορείτε να γράψετε κώδικα R-Code σε οποιονδήποτε editor, αλλά θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιή-
σετε τον ειδικό R-Code Editor ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας και περιλαμβάνει
χρήσιμο reference με παραδείγματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μοντέλο ΑΙΒΟ και έχετε
δώσει τη σωστή IP διεύθυνση στην επιλογή Options.

Στο φάκελο LAB04/RCODE/sample υπάρχουν τρία προγράμματα-παραδείγματα. Το Greeting.R κάνει
το ΑΙΒΟ να ανταποκρίνεται σε ένα χαιρετισμό, το Maze.R να δραπετεύει από ένα λαβύρινθο, και το
Soccer.R να πλησιάζει τη μπάλλα και να την κλωτσάει. Στο αρχείο R-Programming.pdf υπάρχουν
επεξηγήσεις για τα δύο πρώτα προγράμμματα.

Motion Editor
Το Motion Editor είναι ένα γραφικό εργαλείο που βοηθάει το χρήστη να σχεδιάσει νέες περίπλοκες
κινήσεις (animations) που μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στην R-Code. Ο σχεδιασμός γίνεται με
την παράθεση κρίσιμων διαδοχικών στάσεων (keyframes) του ρομπότ με κατάλληλους χρονισμούς και η
εκτέλεση της ακολουθίας επιτυγχάνεται με παρεμβολή μεταξύ τους για ομαλή και συνεχή κίνηση. Κάθε
στάση (pose) ορίζει μία συγκεκριμένη θέση για όλες τις αρθρώσεις του ρομπότ. Το γραφικό περιβάλλον
παρέχει διάφορα εργαλεία για απεικόνιση των στάσεων και προσομοίωση των κινήσεων. Ξεκινήστε τον
Motion Editor τρέχοντας το LAB04/MEDIT/MEdit.exe. Είναι σημαντικό να ελέγχετε κάθε φορά αν η
κίνηση που σχεδιάσατε είναι εφικτή και ασφαλής για το ρομπότ μέσα από τη λειτουργία Check. Οι στάσεις
αποθηκεύονται ως αρχεία .pse, ενώ οι ακολουθίες ως αρχεία .kfm. Στο φάκελο MEDIT θα βρείτε πολλά
παραδείγματα τέτοιων αρχείων. Η τελική κίνηση σώζεται ως αρχείο .mtn.



RTool
Το RTool είναι μια ειδική εφαρμογή που μετατρέπει τα αρχεία .MTN που έχουν δημιουργηθεί με τον
Motion Editor, αρχεία ήχου MIDI/WAV, και αρχεία που ενεργοποιούν διατάξεις LED σε αρχεία .ODA
που είναι αναγνωρίσιμα από την R-Code. Το RTool παράγει ένα ειδικό αρχείο (ERS-7.MWC) που περιέχει
τη λίστα με τις διαθέσιμες κινήσεις, διατάξεις LED και ήχους, καθώς και τα απαραίτητα .ODA αρχεία. ΄Ολα
αυτά τα αρχεία πρέπει να μεταφερθούν στους κατάλληλους φακέλους στο PMS πριν χρησιμοποιηθούν.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του εργαλείου υπάρχουν στο φάκελο LAB04/RTool.

Πειραματισμός
Κατ΄ αρχήν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο R-Programming.pdf, στα υπόλοιπα εγχειρίδια μπορεί-
τε να ανατρέχετε κατά περίπτωση. Το αρχείο rcode-ers7-cmdref-20051220 E.pdf είναι το R-Code
reference manual και το command-ers7-20040501.txt είναι το R-Code Command Reference. Αφού
σβήσετε οποιαδήποτε άλλα αρχεία έχει το PMS, ετοιμάστε το ώστε να περιέχει το MS image που βρί-
σκεται στο φάκελο LAB04/RCODE/MS-ERS7 και αντιγράψτε το κατάλληλο WLANCONF.TXT αρχείο για την
ομάδα σας από το φάκελο LAB04/WLAN στο φάκελο /OPEN-R/SYSTEM/CONF του PMS. Κατόπιν, μπορείτε
να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα R-Code με δύο τρόπους:

(α) Γράψτε το πρόγραμμά σας στο φάκελο /OPEN-R/APP/PC/AMS/ του PMS με όνομα R-CODE.R.
Βάλτε το PMS στο ΑΙΒΟ και το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αυτόματα μόλις ξεκινήσει το ΑΙΒΟ.

(β) Ξεκινήστε το ΑΙΒΟ με το PMS (χωρίς αρχείο R-CODE.R) και συνδεθείτε με telnet στη θύρα
21002 από κάποια κονσόλα του υπολογιστή με τα authentication στοιχεία που υπάρχουν μέσα
στο αρχείο /OPEN-R/APP/DATA/P/OWNER.TXT. Αν θέλετε να καταργήσετε τελείως τη διαδικασία
authentication διαγράψτε το αρχείο /OPEN-R/APP/DATA/P/OWNER.TXT και δημιουργήστε ένα κενό
αρχείο /OPEN-R/APP/PC/AMS/NOAUTH.CFG. Μετά μπορείτε να στείλετε εντολές ή και ολόκληρα
προγράμματα R-Code μέσω της κονσόλας. Ξεκινήστε με την εντολή EDIT, γράψτε το πρόγραμμα
σας ή κάντε paste, και τελειώστε με END. Το πρόγραμμα θα αντιγραφεί στη μνήμη του ΑΙΒΟ
και μπορεί να εκτελεσθεί με την εντολή RUN. Για να αποσυνδεθείτε δώστε @DISS. Δείτε όλες τις
σχετικές εντολές στο R-Code reference (rcode-ers7-cmdref-20051220 E.pdf).

Ο δεύτερος τρόπος ενδείκνυται για ανάπτυξη και δοκιμή του κώδικα, ενώ ο πρώτος για επίδειξη του
τελικού προγράμματος. Η διαδικασία telnet είναι αυτοματοποιημένη στον R-Code Editor, ωστόσο θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε το authenticatio για να δουλέψει. Τρέξτε όλα τα παραδείγματα που δίνονται.

Πειραματιστείτε επίσης με τον Motion Editor. Φορτώστε και εξετάστε κάποιες έτοιμες κινήσεις, αλλά
δοκιμάστε να φτιάξετε και τις δικές σας κινήσεις. Ως Motion Root δώστε το φάκελο LABO4/MEDIT.

Ασκήσεις
Η σειρά σας τώρα να γράψετε τα δικά σας προγράμματα R-Code. Συγκεκριμένα, πριν το τέλος του
εργαστηρίου θα πρέπει να αναπτύξετε και να παρουσιάσετε τα παρακάτω:

Good AIBO Προγραμματίστε το ΑΙΒΟ ώστε να ψάχνει γύρω-γύρω στο περιβάλλον του για να εντο-
πίσει τη μπάλλα. ΄Οταν τη βρει, πρέπει να πλησιάσει κοντά της. Σ΄ αυτό το σημείο, εκτελεί κάποια
ενέργεια (διαλέξτε από το R-Code Reference) για να δηλώσει ότι ολοκλήρωσε την προσπάθεια και
περιμένει. Αν ακούσει “Good AIBO” ξαπλώνει και κοιμάται ευχαριστημένο (στάση sleep), ενώ αν
ακούσει “Sorry” ξαναρχίζει την αναζήτηση από την αρχή. Υπόδειξη: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ελεύθερα αποσπάσματα από τα προγράμματα-παραδείγματα που σας έχουν δοθεί.

TUC Kick Δημιουργήστε μια νέα κίνηση (με αρχική στάση stand) για να «κλωτσάει» το ΑΙΒΟ τη
μπάλλα (με πόδια, κεφάλι, ή σώμα – ό,τι σας βολεύει) χρησιμοποιώντας τον Motion Editor. Ενσω-
ματώστε την κίνησή σας στην R-Code μέσω της γνωστής διαδικασίας (βλέπε RTool). Γράψτε ένα
απλό πρόγραμμα το οποίο αφού τοποθετεί το ρομπότ στη στάση stand και χρησιμοποιεί τη δική
σας κίνηση για να κλωτσάει τη μπάλλα την οποία έχετε ήδη τοποθετήσει εσείς κάπου μπροστά του.

Παράδοση/Βαθμολογία
Παραδώστε όλα τα αρχεία που ετοιμάσατε (.R, .PSE, .KFM, .MTN, .ODA) καθώς και τα δύο MS im-
ages με τις δημιουργίες σας ως συμπιεσμένο αρχείο μέσα από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Τα MS
images θα πρέπει να εκτελούν τα προγράμματά σας αυτόματα όταν φορτώνονται στο ΑΙΒΟ. Γράψτε επί-
σης μια ομαδική αναφορά (τρεις σελίδες) στην οποία θα περιγράφετε τον κώδικα που δημιουργήσατε. Η
αναφορά θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 13 Μαΐου, 11μμ απαραίτητα
ως αρχείο PDF (δείτε το www.primopdf.com). Μη ξεχάσετε να σημειώσετε τα ονόματα της ομάδας σας
στην αναφορά. Η βαθμολογία θα προκύψει από την επιτυχία του κώδικά σας και την ανάλυσή του στην
αναφορά.


