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Εισαγωγή
Πολλά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει τα δικά τους εργαλεία για τον προγραμ-
ματισμό 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

• ένα memory stick reader/writer για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων από/στο PMS
• έναν υπολογιστή με το απαραίτητο λογισμικό (στο φάκελο Desktop/LAB05)

• 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 οποιοσδήποτε περιορισμός στις δυνατότητες προγραμματισμού
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.

Διαδικασία
Καθαρίστε τα περιεχόμενά (όχι τα κρυφά αρχεία) του PMS, αντιγράψτε το MS Image από το
LAB05/MS-ERS7 στο PMS, και τέλος αντιγράψτε το κατάλληλο WLANCONF.TXT αρχείο για την ομάδα
σας από το φάκελο LAB05/WLAN στο φάκελο /OPEN-R/SYSTEM/CONF του PMS. Βάλτε το PMS στο ΑΙ-
ΒΟ και ενεργοποιήστε το. Τρέξτε το Tekkotsu Monitor και δώστε telnet <your-aibo-ip> 59000 σε
κάποιο τερματικό για να συνδεθείτε στην πόρτα 59000 και να παρακολουθείτε τα μηνύματα της κονσόλας.

Απενεργοποιήστε το Emergency Stop (E-Stop) κάνοντας click στο Un-Stop ώστε το ΑΙΒΟ να μπορεί
να κινείται. Πατήστε το RawCam ώστε να βλέπετε σε ένα παράθυρο την εικόνα που βλέπει η κάμερά
του. Αρχικά, ενεργοποιήστε με διπλό πάτημα τη συμπεριφορά HeadRemoteControl από το υπομενού
TekkotsuMon και δοκιμάστε να κινήσετε το κεφάλι από τον υπολογιστή σας. Κάθε συμπεριφορά που
ενεργοποιείται εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα· μη ξεχνάτε να απενεργοποιείται τις συμπεριφορές που δεν
χρειάζεστε πλέον (πάλι με διπλό πάτημα). Επαναλάβετε με τη συμπεριφορά WalkRemoteControl και
οδηγήστε το ΑΙΒΟ με το χειριστήριο. Κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συμπεριφορά StareAtBallBehavior
στο μενού Background Behaviors και βάλτε τη μπάλλα μπροστά του να δείτε τι θα κάνει. Τέλος,
ενεργοποιήστε τη συμπεριφορά Chase Ball στο μενού Root Control / Mode Switch και αφήστε το
ΑΙΒΟ να κυνηγήσει τη μπάλλα. Δοκιμάστε όλες τις δυνατότητες του Tekkotsu μέσα από το Tekkotsu
Monitor ακολουθώντας τις οδηγίες από το Tekkotsu Monitor Tutorial.



Πειραματισμός
Τώρα είναι η σειρά σας να προγραμματίσετε την πρώτη σας συμπεριφορά στο Tekkotsu. Ξεκινήστε
ακολουθώντας βήμα-βήμα το Tekkotsu Tutorial. Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να δημιουργήσετε μέσα στο home
το δικό σας φάκελο ∼/project τον οποίο αρχικά θα αντιγράψετε από το /usr/local/Tekkotsu/project.
Δημιουργήστε το απαραίτητο .h αρχείο για τη συμπεριφορά σας και ενημερώστε τα άλλα αρχεία όπως
υποδεικνύεται στο tutorial. Χρησιμοποιήστε το όνομα της ομάδας σας, π.χ. A3, B1, C2, κοκ., για
να ονομάσετε τη συμπεριφορά σας (αντί για τα αρχικά dst που λέει το tutorial). Βάλτε το PMS στο
reader/writer και ενημερώστε το με make update. ΄Οταν ξεκινήσετε και πάλι το ΑΙΒΟ η συμπεριφορά
σας θα πρέπει να φαίνεται στο μενού του Tekkotsu Monitor. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
απλής αυτής συμπεριφοράς απλώς θα εκτυπώσει μηνύματα στην κονσόλα telnet. Συνεχίστε με το
tutorial τουλάχιστον μέχρι και την ενότητα 6 (Motion Commands).

Ασκήσεις
[Drive the Head] Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ουρά του ΑΙΒΟ ως χειριστήριο για να ελέγξετε
το κεφάλι του; Κατ΄ αρχήν, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα για να «απελευθερώσετε» την ουρά
του.

#include "Motion/PIDMC.h"

Class Member:
MotionManager::MC_ID freetailID;

DoStart:
// The PIDMC is a motion command which controls PID parameters.
// The "0" below indicates the joints should be "disabled" (O power)
SharedObject<PIDMC> freetail(TailOffset,TailOffset+NumTailJoints,0);
freetailID=motman->addPersistentMotion(freetail);

DoStop:
motman->removeMotion(freetailID);
freetailID=MotionManager::invalid_MC_ID;

Αφού γίνει αυτό μπορείτε να διαβάσετε τη θέση της ουράς από τη μεταβλητή state και με τις τιμές
αυτές θα μπορέσετε να «οδηγήσετε» τις αρθρώσεις tilt και pan ή τις αρθρώσεις nod και pan του
κεφαλιού του ΑΙΒΟ (δείτε λεπτομέρειες στο reference manual).

[AIBO Zoom] Χρησιμοποιήστε τις αρθρώσεις nod και pan του κεφαλιού του ΑΙΒΟ για να πε-
τύχετε μια λειτουργία “zoom”, όπου το ΑΙΒΟ τεντώνει το λαιμό του για να δει κάτι από πιο κο-
ντά ή τον μαζεύει πίσω για να έχει μια γενικότερη άποψη. Γράψτε μια συμπεριφορά που εγγράφεται
(subscribe) στις πληροφορίες του αισθητήρα sensorEGID και παρακολουθεί τις μετρήσεις αποστάσεως
(state->sensors[Near,FarIRDistOffset]). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να κρατήσετε
το κεφάλι του ΑΙΒΟ στα 40 εκατοστά από οτιδήποτε είναι μπροστά του. Θα σας φανεί ίσως χρήσιμο να
κοιτάξετε το Sensor Observer control (στο μενού Root Control / Status Reports) ώστε να πειραματι-
στείτε με τους υπέρυθρους αισθητήρες. Επίλεξτε τον αισθητήρα που σας ενδιαφέρει και μετά δείτε τις
τιμές του επιλέγοντας Real-time View.

Παράδοση/Βαθμολογία
Παραδώστε όλο τα φάκελο project με όλα τα αρχεία που ετοιμάσατε ως συμπιεσμένο αρχείο μέσα από
την ιστοσελίδα του μαθήματος (το όνομα του αρχείου πρέπει να δηλώνει την ομάδα σας). Γράψτε επίσης
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 20 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.


