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Εισαγωγή
Πολλά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει τα δικά τους εργαλεία για τον εύκολο
προγραμματισμό ρομποτικών οχημάτων. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με ένα τέτοιο
εργαλείο που ακούει στο όνομα Pyro και έχει αναπτυχθεί στο Bryn Mawr College.

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

• ένα ρομπότ AIBO ERS-7 και μία βάση φόρτισης
• 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/LAB06)
• μία ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και του αντίστοιχου ΑΙΒΟ

Pyro
Το εργαλείο Pyro έλαβε το όνομά του από τα αρχικά των λέξεων Python Robotics και, όπως δηλώνει το
όνομα, παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για διάφορα ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιώ-
ντας τη πλέον διαδεδομένη γλώσσα Python. Το ίδιο το Pyro εξάλλου είναι γραμμένο σε Python και
στηρίζεται πάνω στο εργαλείο Tekkotsu. Στόχος του Pyro είναι να επιτρέψει τον εύκολο προγραμματισμό
ποικίλλων ρομποτικών συστημάτων για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ώστε ο προγραμματιστής
να μην υπεισέρχεται σε χαμηλού επιπέδου λεπτομέρειες του ρομποτικού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται αφ΄
ενός με τις αφηρημένες κλάσεις αντικειμένων που προσφέρει έτοιμες το Pyro ώστε να καλύπτει πολλά
ρομποτικά συστήματα, αλλά και μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον προγραμματισμού που επιτρέπει η
Python καθώς είναι διερμηνευόμενη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το εργαλείο Pyro, μπορεί να
προγραμματίσει κανείς εννέα διαφορετικά ρομπότ (Pioneer, Pioneer2, PeopleBot, Khepera, Khepera2,
Hemisson, AIBO, IntelliBrain-Bot, Roomba) και να ενσωματώσει τον κώδικά του σε τέσσερις προσο-
μοιωτές (Robocup Soccer, Player/Stage, Gazebo, Khepera simulator). Το περιβάλλον επιτρέπει τη
δημιουργία πολλών ειδών ελεγκτών τα οποία στην ορολογία του Pyro ονομάζονται ρομποτικοί εγκέφα-
λοι (robot brains). Το Pyro προσφέρεται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source)· οποιοσδήποτε
μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το βελτιώσει, ή να το επεκτείνει ελεύθερα. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.pyrorobotics.org.

Εγχειρίδια
Τα εγχειρίδια που υπάρχουν για το Pyro είναι διαθέσιμα online και διακρίνονται σε tutorials για την
εκμάθηση της χρήσης του και σε τεχνικές οδηγίες για κάθε ρομποτικό σύστημα που υποστηρίζεται.
Συγκεκριμένα, σας ενδιαφέρουν οι οδηγίες για τον προγραμματισμό τετραπόδων ΑΙΒΟ με Pyro.

Pyro Curriculum www.pyrorobotics.org/?page=PyroCurriculum

Pyro Hardware www.pyrorobotics.org/?page=PyroHardware

Pyro for AIBO www.pyrorobotics.org/?page=Using_20the_20Sony_20AIBO_20Robot

Διαδικασία
Καθαρίστε τα περιεχόμενά (όχι τα κρυφά αρχεία) του PMS, αντιγράψτε το MS Image από το
LAB06/MS-ERS7 στο PMS, και τέλος αντιγράψτε το κατάλληλο WLANCONF.TXT αρχείο για την ομάδα
σας από το φάκελο LAB06/WLAN στο φάκελο /OPEN-R/SYSTEM/CONF του PMS. Βάλτε το PMS στο
ΑΙΒΟ και ενεργοποιήστε το.

Το απαραίτητο λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Τρέξτε το
C:/Python24/Lib/site-packages/pyrobot/bin/pyrobot.py. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κοι-
τάξτε τις επιλογές που έχετε. Μπορείτε να διαλέξετε κάποιο ρομπότ, κάποιον server, κάποια devices,
κάποιο brain. Πειραματιστείτε με ό,τι υπάρχει, έχετε όμως υπ΄ όψιν ότι δεν δουλεύουν όλοι οι συνδυασμοί.
Δείτε κάποια ρομπότ στους προσομοιωτές και φυσικά δείτε ότι έχει να κάνει με τα ΑΙΒΟ.

Πειραματισμός
Τώρα είναι η σειρά σας να προγραμματίσετε την πρώτη σας συμπεριφορά με το Pyro. Ξεκινήστε με το
test.py που βρίσκεται στο φάκελο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον GVim editor ο οποίος σας δίνει
και τον απαραίτητο χρωματισμό/τονισμό στον κώδικα Python που θα γράψετε. Προσοχή στα tabs που
θα βάζετε γιατί έχουν σημασία στην Python.



Ασκήσεις
[Escape from the maze] Μπορείτε να γράψετε ένα απλό προγραμματάκι με το οποίο το ΑΙΒΟ θα
αποφεύγει εμπόδια; ΄Ισως, και να αποφεύγει μια παγίδα σε ένα λαβύρινθο; Το ΑΙΒΟ θα ξεκινήσει
μέσα σε ένα εμπόδιο σχήματος Π και θα πρέπει να βγει έξω και να βρεθεί στο πάνω μέρος του Π.
Χρησιμοποιήστε τους τρεις υπέρυθρους αισθητήρες για να διακρίνετε την απόσταση από τον κοντινότερο
τοίχο και κινηθείτε ανάλογα. Για αρχή, δείτε το αρχείο test.py που σας δίνεται μέσα στο LAB06/SAMPLE.

Παράδοση/Βαθμολογία
Επιδείξτε το δημιούργημα σας στον επιβλέποντα. Παραδώστε το .py αρχείο που ετοιμάσατε 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 27 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.


