
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Αυτόνοµοι (Ροµ̟οτικοί) Πράκτορες

Πράκτορες και Περιβάλλοντα

Agents and Environments

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ̟ολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 2

Σήµερα

� Πράκτορες

– είδη πρακτόρων

� Περιβάλλοντα

– χαρακτηρισµοί και ιδιότητες

� Ροµ̟οτικοί Πράκτορες

– αρχιτεκτονικές

� Τα ροµ̟ότ ΑΙΒΟ

– παρουσίαση

– τεχνικά χαρακτηριστικά



Πράκτορες

Agents
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Πράκτορας και Περιβάλλον
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Πράκτορες
� Πράκτορας (agent)

– από το Λατινικό agere = πράττω

– οντότητα µε αισθητήρες (sensors) και ε̟ενεργητές (actuators)

– αντιλαµβάνεται το περιβάλλον και ε̟εµβαίνει στο περιβάλλον

� Ανθρώ̟ινοι (human) ̟ράκτορες
– αισθητήρες: µάτια, αυτιά, µύτη, ...

– επενεργητές: χέρια, πόδια, στόµα, ... 

� Ροµ̟οτικοί (robotic) ̟ράκτορες
– αισθητήρες: κάµερες, ανιχνευτές υπέρυθρων, ...

– επενεργητές: κινητήρες, βραχίονες, ρόδες, ... 

� Λογισµικοί (software) ̟ράκτορες
– αισθητήρες: πληκτρολόγιο, αρχεία, πακέτα δικτύου, ...

– επενεργητές: εκτύπωση στην οθόνη, εγγραφή στο δίσκο, ... 
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∆οµή Πράκτορα

� Αντιλήψεις (percepts)
– η πληροφορία από τους αισθητήρες σε κάθε χρονική στιγµή

� Ακολουθία αντιλήψεων (percept sequence)
– πλήρες ιστορικό αντιλήψεων χρονικά ταξινοµηµένο

� Ενέργειες (actions)
– η εκδήλωση των επενεργητών σε κάθε χρονική στιγµή

� Συνάρτηση ̟ράκτορα (agent function)
– απεικόνιση από ακολουθίες αντιλήψεων σε ενέργειες

– προσδιορισµός: πίνακας, υλοποίηση: πρόγραµµα

� Ορθολογικός ̟ράκτορας (rational agent)
– ενεργεί ώστε να µεγιστοποιήσει ένα µέτρο απόδοσης
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Ένας Πολύ Α̟λός Πράκτορας

......

Αναρρόφηση[Α, Καθαρό], [Β, Σκονισµένο]

∆εξιά[Α, Καθαρό], [Α, Καθαρό]

Αναρρόφηση[Β, Σκονισµένο]

Αριστερά[Β, Καθαρό]

Αναρρόφηση[Α, Σκονισµένο]

∆εξιά[Α, Καθαρό]

ΕνέργειαΑκολουθία αντιλήψεων

∆ωµάτιο (Α/Β), Σκόνη (ναι/όχι)

Αντιλήψεις

Αριστερά, ∆εξιά, Αναρρόφηση

Ενέργειες

Program Vacuum_Cleaner

...

if (σκόνη) then αναρρόφηση

if (Α) then δεξιά

if (Β) then αριστερά

...
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Αυτόνοµοι Πράκτορες

� Υ̟ολογισµός συνάρτησης ̟ράκτορα

– ενσωµατωµένες προεπιλεγµένες ενέργειες (έµφυτη γνώση)

– επιλογή επόµενης ενέργειας µε βάση τις αντιλήψεις (απόφαση)

– τροποποίηση και βελτίωση της συνάρτησης (µάθηση)

� Αυτονοµία

– σταδιακή αποδέσµευση από την αρχική (έµφυτη) γνώση

– ικανότητα απόφασης και µάθησης

– τελική συµπεριφορά ανεξάρτητη από αρχική γνώση

– θεωρητικά, ένας πλήρως αυτόνοµος πράκτορας αρκεί

� Φύση

– σκαθάρι, σφήκα, άνθρωπος
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Ιδιότητες Περιβάλλοντος

� Παρατηρησιµότητα
– πλήρως παρατηρήσιµο (fully observable), µερικώς (partially) παρατηρήσιµο

� Προβλεψιµότητα
– αιτιοκρατικό (deterministic), στοχαστικό (stochastic), στρατηγικό (strategic)

� Εξάρτηση
– επεισοδιακό (episodic), ακολουθιακό (sequential)

� Μεταβλητότητα
– στατικό (static), δυναµικό (dynamic), ηµιδυναµικό (semi dynamic)

� Περιγραφή
– διακριτό (discrete), συνεχές (continuous)

� Πληθυσµός
– µονοπρακτορικό (single-agent), πολυπρακτορικό (multi-agent)

– ανταγωνιστικό (competitive) ή συνεργατικό (cooperative)
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Περιβάλλοντα

� ∆ύσκολα ̟εριβάλλοντα

– µερικώς παρατηρήσιµα 

– στοχαστικά

– ακολουθιακά

– δυναµικά

– συνεχή

– πολυπρακτορικά

� Εύκολα ̟εριβάλλοντα

– πλήρως παρατηρήσιµα

– αιτιοκρατικά

– επεισοδιακά

– στατικά

– διακριτά

– µονοπρακτορικά

Ροµποτικά Περιβάλλοντα
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Υλο̟οίηση Πρακτόρων

� Υλο̟οίηση ̟ράκτορα

– πίνακας ή πρόγραµµα;

– πρόγραµµα: υπολογίζει τη συνάρτηση πράκτορα

– αρχιτεκτονική: εκτελεί το πρόγραµµα πράκτορα

– πράκτορας = αρχιτεκτονική + πρόγραµµα

� Είδη ̟ρογραµµάτων ̟ρακτόρων

– απλοί αντανακλαστικοί (simple reflex) πράκτορες

– αντανακλαστικοί πράκτορες βασισµένοι σε µοντέλο (model-based)

– πράκτορες βασισµένοι σε στόχο (goal-based)

– πράκτορες βασισµένοι σε χρησιµότητα (utility-based)
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Α̟λοί Αντανακλαστικοί Πράκτορες
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες µε Μοντέλο
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Πράκτορες βασισµένοι σε Στόχους
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Πράκτορες βασισµένοι σε Χρησιµότητα



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 16

Μάθηση

� Πράκτορες ̟ου µαθαίνουν

– προσχεδιασµένο πρόγραµµα = χρονοβόρα διαδικασία

– δυνατότητα µάθησης = αυτόµατη σχεδίαση προγράµµατος

– όλα τα είδη πρακτόρων µπορούν να ενισχυθούν µε µάθηση

� Ενσωµάτωση µάθησης

– στοιχείο εκτέλεσης (performance element): ένα από τα 4 είδη

– στοιχείο µάθησης (learning element): υπεύθυνο για βελτιώσεις

– κριτική (critic): κρίση ως προς ένα σταθερό πρότυπο απόδοσης

– γεννήτρια προβληµάτων (problem generator): νέες εµπειρίες



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 17

Πράκτορες ̟ου µαθαίνουν



Ροµ̟οτικές Αρχιτεκτονικές

Robot Architectures



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 19

Ροµ̟οτικό Υλικό

� Αισθητήρες

– παθητικοί (passive): συλλαµβάνουν σήµατα από το περιβάλλον

– ενεργητικοί (active): δηµιουργούν και συλλαµβάνουν σήµατα

� Ε̟ενεργητές

– βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedom – d.o.f.)

– βαθµοί ενέργειας (degrees of action – d.o.a.)

– κινηµατική (kinematic) κατάσταση

– δυναµική (dynamic) κατάσταση

– ολονοµικά (holonomic) συστήµατα (d.o.a. = d.o.f.)

– µη ολονοµικά (nonholonomic) συστήµατα (d.o.a < d.o.f)
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Αισθητήρες και Ε̟ενεργητές

� Αισθητήρες
– CCD cameras (mono/stereo)

– infrared cameras

– laser range sensors

– sonar range sensors

– infrared sensors

– radars

– touch sensors

– tactile sensors

– (differential) GPS

– proprioceptive sensors

– force/torque sensors

– ...

� Ε̟ενεργητές
– electric (step) motors

– pneumatic actuators

– hydraulic actuators

– revolute joints

– prismatic joints

– differential drive 

– synchro drive

– artificial muscles

– grippers

– ...
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Αρχιτεκτονικές

� Αναδραστικός (reactive) έλεγχος
– χαµηλού επιπέδου, οδηγούµενος από αισθητήρες

– άνευ µοντέλου, πραγµατικού χρόνου 

� Σχεδιασµένος (deliberate) έλεγχος
– υψηλού επιπέδου, οδηγούµενος από εµπειρία

– βασισµένος σε µοντέλο, αργός

� Το ̟ρόβληµα
– πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα σε κάθε περίπτωση

– µόνο αναδραστικός ή µόνο σχεδιασµένος έλεγχος δεν επαρκεί

� Η λύση
– συνδυασµός αναδραστικού και σχεδιασµένου ελέγχου

– υβριδικές αρχιτεκτονικές
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Αρχιτεκτονική Υ̟αγωγής
(Subsumption Architecture)

� Ιστορικό
– αναπτύχθηκε το 1986 από τον Brooks (MIT)

– σηµαντική επανάσταση στη ροµποτική 

� Αρχιτεκτονική
– επίπεδα χαλαρά συνδεδεµένων συµπεριφορών

– κάθε συµπεριφορά = ένας απλός πράκτορας 

– οι συµπεριφορές έχουν προτεραιότητες

– µια συµπεριφορά µπορεί να υπάγει µια άλλη

� Ιδιότητες
– rich and complex emergent behavior

– κατάλληλη για αναδραστικό έλεγχο

– δύσκολη στην ανάλυση και κατανόηση

– προσανατολισµένη σε συγκεκριµένες εφαρµογές



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 23

Αρχιτεκτονική Τριών Ε̟ι̟έδων
– η συνηθέστερη αρχιτεκτονική

� Ανακλαστικό ε̟ί̟εδο
– βασίζεται µόνο σε αισθητήρες

– δίνει εντολές στους επενεργητές

– κύκλος χρόνου: χιλιοδευτερόλεπτα

� Εκτελεστικό ε̟ί̟εδο
– έχει µνήµη αντιλήψεων

– δροµολογεί ανακλαστικές συµπεριφορές 

– κύκλος χρόνου: δευτερόλεπτα

� Σχεδιαστικό ε̟ί̟εδο
– σχέδια για το µέλλον

– θέτει στόχους για το εκτελεστικό

– κύκλος χρόνου: λεπτά



Τα ροµ̟ότ ΑΙΒΟ

The AIBO Robots
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Γεια σας! Με λένε AIBO!
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Sony AIBO ERS-7 Robots
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Η Ιστορία του AIBO Ι

� Η γένεση του AIBO

– AIBO = Artificial Intelligence roBOt

– AIBO = “σύντροφος” ή “φίλος” στα Γιαπωνέζικα

– κατασκευάστηκε από τη Sony Corporation το 1999 
� “intelligent and trainable robot companion”

– πρώτη παραγωγή: 5.000 κοµµάτια
� 3.000 πουλήθηκαν σε 20 λεπτά στην Ιαπωνία

� 2.000 πουλήθηκαν σε 4 µέρες στις ΗΠΑ

� περισσότερες από 135.000 παραγγελίες σε αναµονή

– κόστος: περίπου $2000 (ΗΠΑ) ή €2000 (Ευρώπη)

– πλήρως προγραµµατιζόµενα, χαµηλού κόστους ροµπότ
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Η Οικογένεια AIBO
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Η Ιστορία του AIBO ΙΙ

� Η ωρίµανση του AIBO

– ευρεία χρήση σε έρευνα και εκπαίδευση
� εργαλείο για αλγορίθµους όρασης, µάθησης, χαρτογράφησης, βαδίσµατος 

� µελέτη πολυπρακτορικών προβληµάτων (επικοινωνία, συντονισµός, µάθηση)

� πλατφόρµα για διδασκαλία διαδραστικού προγραµµατισµού

– RoboCup (διεθνής διαγωνισµός ροµποτικού ποδοσφαίρου)
� αποκλειστική χρήση στο πρωτάθληµα των τετραπόδων

� αξιοσηµείωτη πρόοδος σε µόλις πέντε χρόνια

� Αποτελέσµατα RoboCup 2005 (Osaka):

– German Team (Germany), NUBots (Australia), rUNSWift (Australia)

� Αποτελέσµατα RoboCup 2006 (Bremen): 

– NUBots (Australia), rUNSWift (Australia), MS Hellhounds (Germany)

� RoboCup 2007 (Atlanta): πιθανότατα η τελευταία χρονιά µε ΑΙΒΟ
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Η Ιστορία του AIBO ΙΙΙ

� Το τέλος του AIBO

– 26 Ιανουαρίου 2006: η Sony τερµατίζει το ροµποτικό πρόγραµµα

– Μάρτιος 2006: η παραγωγή των AIBO τερµατίζεται οριστικά

– υποστήριξη και ανταλλακτικά µέχρι το 2013

– σήµερα: δεν υπάρχει απόθεµα, αγορά AIBO µόνο στο eBay

� Το µέλλον του AIBO

– χιλιάδες ενθουσιώδεις χρήστες σ’ όλο τον κόσµο

– ενεργή χρήση σε εκατοντάδες πανεπιστήµια

– δωρεάν βιβλιοθήκες και πακέτα λογισµικού

Long Live, AIBO!
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Χαρακτηριστικά του AIBO
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Χαρακτηριστικά του AIBO
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Υλικό του AIBO ERS-7

� Υ̟ολογιστής

– επεξεργαστής 576 MHz 64-bit RISC

– µνήµη 64 MB RAM

– δίκτυο 802.11b wireless LAN (2,4 GHz)

– 64-chord midi synthesizer

– memory stick reader/writer

– µπαταρία lithium-ion (1,5 ώρες συνεχής λειτουργία)

� Προδιαγραφές

– βάρος: 1.6 Kg (µε µπαταρία και memory stick)

– διαστάσεις: περίπου 180 (w) x 278 (h) x 319 (l) mm
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Αισθητήρες του AIBO ERS-7

� Εξωτερικοί (external)

– κάµερα color CCD, 350K pixels, 30 fps, 56.9° wide, 45.2° high

– αισθητήρες υπερύθρων (50-500mm, 100-900mm, 200-1500mm)

– αισθητήρες επαφής (1 στο κεφάλι, 1 στο σαγόνι, 3 στην πλάτη)

– αισθητήρες πελµάτων (ένας διακόπτης για κάθε πέλµα)

– ακουστικοί αισθητήρες (δύο µικρόφωνα στα αυτιά για λήψη stereo)

� Ιδιοαισθητήρες (proprioceptive)

– αισθητήρες κίνησης (τρία επιταχυνσιόµετρα, ένας αισθητήρας δόνησης)

– µετρητής φόρτισης µπαταρίας

– αισθητήρας θερµοκρασίας
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Ε̟ενεργητές AIBO ERS-7

� Κίνηση

– 4 πόδια (3 degrees of freedom)

– κεφάλι (3 degrees of freedom)

– στόµα (1 degree of freedom)

– ουρά (2 degrees of freedom)

– 2 αυτιά (1 degree of freedom)

– σύνολα: 20 βαθµοί ελευθερίας

� Άλλοι

– φως (26 LEDs and head panel)

– ήχος (500mW speaker)
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Ανατοµία του AIBO
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Μέσα στο AIBO
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Μέσα στο Κεφάλι του AIBO
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Οι Ο̟τικοί Αισθητήρες
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Ο Πίνακας µε τα LED



Περιβάλλον Προγραµµατισµού AIBO

Γλώσσες και Εργαλεία
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R-CODE και OPEN-R

� R-CODE
– scripting language

– παρόµοια µε BASIC

– εύκολη στη χρήση

– δηµιουργία συµπεριφορών

– διερµηνεία (interpreted)

– ασφαλής έλεγχος του ροµπότ

– δεν µπορεί να προκληθεί ζηµιά

– ανοικτό λογισµικό

– πνευµατική ιδιοκτησία Sony

– πληροφορίες: openr.aibo.com

� OPEN-R
– C++ SDK

– object-oriented

– δύσκολη στην κατανόηση

– αρχιτεκτονικές ελέγχου

– µεταγλώττιση (compiled)

– πλήρης έλεγχος του ροµπότ

– µπορεί να προκληθεί ζηµιά

– κλειστό λογισµικό

– πνευµατική ιδιοκτησία Sony

– πληροφορίες: openr.aibo.com



ΕΚΠ 413/606 – Αυτόνοµοι Πράκτορες – 2007

Μ. Γ. Λαγουδάκης            Τµήµα ΗΜΜΥ – Πολυτεχνείο Κρήτης           Σελίδα 43

R-CODE

� Προγράµµατα R-CODE

– κλήσεις σε υψηλού επιπέδου κινήσεις και συµπεριφορές

– AIBO σε θέσεις SIT, STAND, SLEEP, ... 

– AIBO περπάτησε, στρίψε, κούνα το κεφάλι, κοίτα τη µπάλα

– AIBO ψάξε τη µπάλα, κόκκαλο, ανθρώπινα πρόσωπα

– AIBO αναγνώρισε φωνητικές εντολές (53)

– AIBO εκτέλεσε έτοιµες ενέργειες (κινήσεις, LED, WAVs)

– AIBO εκτέλεσε ενέργειες χρήστη (κινήσεις, LED, WAVs)

– AIBO µέτρησε την απόσταση προς αντικείµενα 

– ΑIBO ανταποκρίσου στην ενεργοποίηση αισθητήρων
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Yet Another R-CODE Tool

� YART
– εύκολος προγραµµατισµός R-CODE

– drag and drop GUI

– κανόνες stimulus-response

– 100+ αισθήσεις

– 600+ ενέργειες

– δυνατότητα ενεργειών χρήστη

– δυνατότητα ήχων χρήστη

– δηµιουργία «προσωπικοτήτων»

– απλοί ανακλαστικοί πράκτορες

– λογισµικό εκτός Sony

– πληροφορίες: www.aibohack.com

– χωρίς εγχειρίδιο χρήσης
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Universal Real-Time Behavior Interface

� URBI
– αναπτύχθηκε στο ENSTA, France

– λογισµικό προγραµµατισµού robot

– γλώσσα διεπαφής για διάφορα robot

– επιτρέπει χρήση C++, Java, Matlab, ...

– αντικείµενα: αισθητήρες, επενεργητές

– παράλληλη/σειριακή εκτέλεση

– αποµακρυσµένη/αυτόνοµη εκτέλεση

– πληροφορίες: www.urbiforge.com

URBI

server

URBI

client(s)
TCP/IP

IPC

Open-R

…
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Tekkotsu

� Tekkotsu
– σηµαίνει “iron bones” στα Γιαπωνέζικα

– πλαίσιο ανάπτυξης ανοικτού κώδικα

– αντικειµενοστραφές (object-oriented)

– αρχιτεκτονική event-passing

– εκτενής βιβλιοθήκη

� ρουτίνες όρασης

� ευθεία και αντίστροφη κινηµατική

� αποµακρυσµένη παρακολούθηση

� τηλεχειρισµός 

– προσανατολισµένο σε έρευνα

– αναπτύχθηκε στο CMU

– πληροφορίες: www.tekkotsu.org
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Pyro (Python Robotics)

� Pyro
– λογισµικό προγραµµατισµού robot

– εργαλείο γενικής χρήσης

– υποστηρίζει εννέα διαφορετικά robot

– υποστηρίζει τέσσερις προσοµοιωτές

– ανοικτό λογισµικό

– αναπτύχθηκε στο Bryn Mawr College

– πληροφορίες: www.pyrorobotics.org
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Προγραµµατισµός των AIBO

Aperios Operating System

OPEN-R

PYROURBITekkotsuR-CODE

Python
C++, Java,
Matlab

C++YART

User
Applications

User
Applications

User
Applications

Custom
Personalities
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Μελέτη

� Σύγγραµµα

– Ενότητες 2.1 – 2.5, 25.1 – 25.2


