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Περίληψη:

Η  εργασία  αυτή  αφορά  την  υλοποίηση  αλγορίθμων  λήψης  απόφασης  για 

προβλήματα  σε  αιτιοκρατικά  και  στοχαστικά  -  ως  προς  τις  ενέργειες  του  πράκτορα  - 

περιβάλλοντα,  και  την  επίδειξή  τους  σε  προσομοιωμένο  ρομποτικό  περιβάλλον. 

Μοντελοποιήθηκαν  τρεις  διαφορετικοί  μικρόκοσμοι  στους  οποίους  κινείται  ένα 

προσομοιωμένο ρομπότ, με στόχο να φτάσει σε κάποιο σημείο τους, χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες που παρέχει το Microsoft Robotics Studio. Για τη λήψη των αποφάσεων του 

θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι αναζήτησης με και χωρίς πληροφόρηση.

Στο  Μέρος 1 της εργασίας περιγράφουμε το περιβάλλον και τις δυνατότητες του 

Microsoft Robotics Studio, που χρησιμοποιείται για να μοντελοποιηθεί ο μικρόκοσμος στον 

οποίο κινείται το ρομπότ, καθώς και για να υλοποιηθούν οι αλγόριθμοι αναζήτησης. 

Στο  Μέρος  2,  υλοποιούμε  ένα  περιβάλλον  πλέγματος,  το  οποίο  περιλαμβάνει 

εμπόδια και δεν επιδέχεται αλλαγές στη θέση ή το πλήθος αυτών. Ο πράκτορας δεν έχει 

πληροφόρηση για αυτό, και κατά την κίνηση του σε αυτό θα ενημερώνει την αντίληψη του 

για την τοπολογία του λαβυρίνθου. Για αυτόν τον λόγο, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε 

είναι μια online εκδοχή της  αναζήτησης     πρώτα     κατά     βάθος     (Depth  -  First     Search).  

Στο  Μέρος 3,  ο κόσμος στον οποίο κινείται  ο πράκτορας μας παραμένει ο ίδιος, 

αλλά αλλάζει το επίπεδο της πληροφόρησης αυτού για την τοπολογία του περιβάλλοντος 

του.  Το ρομπότ έχει  εκ των προτέρων γνώση της διαρρύθμισης του λαβυρίνθου,  και  οι 

επιλογές  του  είναι  αισθητά  πιο  «ευφυείς»,  βασιζόμενες  σε  μια  ευρετική  συνάρτηση. 

Συγκεκριμένα, η κίνηση και οι ενέργειες του ρομπότ καθορίζονται από τον αλγόριθμο της 

αναζήτησης πρώτα κατά βάθος με ευρετική συνάρτηση (Heuristic Depth-First Search).

Στο Μέρος 4, ο πράκτορας κινείται σε ένα στοχαστικό περιβάλλον, του οποίου την 

διαρρύθμιση γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, αλλά οι ενέργειες του επιτυγχάνουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα με  πιθανότητα μικρότερη του 100%. Η εύρεση της βέλτιστης πολιτικής σε 

αυτό θα καθορίζεται από τον αλγόριθμο της ε  πανάληψης αξιών (  Value     Iteration  )  .

Στο  Μέρος 5,  ο πράκτορας έχει και πάλι πλήρη γνώση του – ντετερμινιστικού – 

περιβάλλοντος του, με τη διαφορά ότι αυτό μπορεί πλέον να διαφοροποιεί τη διαρρύθμιση 

του. Για να αντεπεξέλθει στις συνθήκες αυτού του περιβάλλοντος, το ρομπότ βασίζεται στη 

λειτουργία του online αλγορίθμου Lifelong Planning A* (LPA*).

Τέλος,  στο  Μέρος  6,  παρουσιάζονται  τα  συμπεράσματα  μας  όσον  αφορά  την 

υλοποίηση και την εκτέλεση των αλγορίθμων στο περιβάλλον του Robotics Studio.      
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Εισαγωγή:

Μέχρι και πρόσφατα, η ρομποτική τεχνολογία ήταν  δυσπρόσιτη όσον αφορούσε τον 

απλό προγραμματιστή/ χρήστη της. Ο λόγος ήταν το αυξημένο κόστος της πρόσβασης στο 

απαραίτητο υλικό, μιας και τα ρομπότ που ήταν διαθέσιμα στην αγορά έως και πριν λίγα 

χρόνια ήταν ιδιαίτερα ακριβά, και επιπρόσθετα, οι δυνατότητες που προσέφεραν δεν ήταν 

απολύτως ανάλογες του κόστους τους. 

Με την πτώση των τιμών τους, αυξήθηκε παράλληλα το ενδιαφέρον για αυτά, τόσο 

από  τις  εταιρίες  παραγωγής  αυτών,  όσο  και  από  τον  μέσο  χρήστη.  Πλέον,  οι  σχετικά 

φιλικές  τιμές καθιστούν το κόστος αγοράς ενός ρομπότ προσιτό, είτε για λόγους χόμπι είτε, 

ακόμα, ώστε να διεκπεραιώνει κάποια απλή διαδικασία όπως τον καθαρισμό ενός σπιτιού. 

Παρόλα αυτά,  οι  εφαρμογές  για  τον  προγραμματισμό των ρομπότ  αυτών ήταν  σχετικά 

λίγες, και έτσι η ενασχόληση με αυτά  δεν έγινε ποτέ μαζική. 

Την κατάσταση σε αυτόν τον τομέα επιχειρεί να αλλάξει η Microsoft, διαθέτοντας 

δωρεάν  το  πρόγραμμα  Robotics  Studio,  το  οποίο  ενσωματώνει  ένα  ρεαλιστικό 

προσομοιωμένο περιβάλλον, και υποστήριξη για μια πληθώρα πραγματικών ρομπότ. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, η ενασχόληση με ρομποτικές εφαρμογές γίνεται εφικτή ακόμα και για τον 

μέσο προγραμματιστή, και καθίσταται πλέον περισσότερο προσιτή από ποτέ η προσέγγιση 

του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης με αυτόν της Ρομποτικής. 

 Ο στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι διττός: Αφενός η μελέτη του 

συστήματος  προσομοίωσης  ρομποτικών  περιβαλλόντων  Microsoft  Robotics  Studio,  των 

δυνατοτήτων που παρέχει και της ευκολίας χρήσης του, και αφετέρου η μελέτη, υλοποίηση 

και  ανάλυση αλγορίθμων εύρεσης βέλτιστων ή μη πολιτικών για την καθοδήγηση ενός 

προσομοιωμένου ρομπότ στο προαναφερθέν περιβάλλον. 

Παράλληλα, όμως, με τους παραπάνω στόχους, ευελπιστούμε η οπτική απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων αυτών των αλγορίθμων σε ένα σύγχρονο προσομοιωμένο περιβάλλον, 

να  κατορθώσει  να  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  και  των 

προγραμματιστών στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ρομποτικών εφαρμογών, 

ώστε στο μέλλον να εμφανιστούν ακόμα περισσότερες εφαρμογές που να οδηγούν προς την 

καθιέρωση αυτών ως μια περισσότερο  κυρίαρχη τάση από ο,τι ήταν μέχρι σήμερα.
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Μέρος 1: Microsoft Robotics Studio

Στο πρώτο μέρος  της  διπλωματικής  εργασίας  θα  ασχοληθούμε  με  το  πρόγραμμα 

Robotics  Studio  της  Microsoft,  στο  περιβάλλον  του  οποίου  θα  υλοποιηθούν  όλα  τα 

παραδείγματα μας. Συνοπτικά, το πρόγραμμα είναι μια εφαρμογή η οποία εκτελείται σε 

λειτουργικά συστήματα Windows, και παρέχει έλεγχο σε ρομποτικές κατασκευές – ρομπότ, 

καθώς και ένα ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης. Απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα,  όσο  και  στους  απλούς  χομπίστες  που  ενδιαφέρονται  για  το  αντικείμενο της 

ρομποτικής, ενώ  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή εμπορικών εφαρμογών.

Στις  δυνατότητες  του  προγράμματος  συγκαταλέγονται  η  δημιουργία  και 

αποσφαλμάτωση ρομποτικών εφαρμογών,  η  ανάπτυξη διαδικτυακών και  windows-based 

εφαρμογών,  η παροχή ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος προσομοίωσης με δυνατότητα 

επιτάχυνσης μέσω υλικού (hardware acceleration), ένα ελαφρού τύπου runtime βασιζόμενο 

σε υπηρεσίες (services), και η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών προγραμματισμού για την 

υλοποίηση των εφαρμογών (Wikipedia χωρίς ημερομηνία, Microsoft Robotics Studio).

Ένα  επιπρόσθετο  πλεονέκτημα  της  χρήσης  αυτού  του  περιβάλλοντος  είναι  η 

δυνατότητα δημιουργίας services για μια ευρεία γκάμα ρομπότ, και η απλούστευση του 

τρόπου γραφής κώδικα ασύγχρονης εκτέλεσης μέσω του Concurrency and Coordination 

Runtime (CCR) που ενσωματώνει. Το μοντέλο εφαρμογής Decentralized Software Services 

(DSS) που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και αλληλεπίδραση 

με την εκάστοτε κατάσταση των ρομπότ σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο τρόπος σχεδιασμού 

του  ευνοεί  την  επαναχρησιμοποίηση  έτοιμων  κομματιών  κώδικα  (modules)  και  τη 

δημιουργία εφαρμογών υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας απλούστερα τμήματα κώδικα.  

Τέλος, το μοντέλο προγραμματισμού του Microsoft Robotics Studio καθιστά δυνατή 

την  εφαρμογή του σε μια πληθώρα ρομποτικών πλατφόρμων, επιτρέποντας στους χρήστες 

του να μεταφέρουν τις γνώσεις τους μεταξύ διαφορετικών πλατφόρμων. Μάλιστα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών για ρομπότ εφοδιασμένα με επεξεργαστές 

8, 16, ή και 32 bit, ενός ή δυο πυρηνών (Microsoft Corporation 2008, MSRS Introduction).

Παράλληλα,  είναι  εφικτό  για  κάθε  μεμονωμένη εταιρία  να  παρέχει  επιπρόσθετες 

βιβλιοθήκες  και  services  για  το  Robotics  Studio,  καθώς  είναι  εύκολο  να  καταστούν 

υπάρχουσες  εφαρμογές  συμβατές  με  αυτό.  Στις  επόμενες  ενότητες  θα  αναλύσουμε 

περαιτέρω τις δυνατότητες του προγράμματος που αναφέρθηκαν.
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Μέρος 1.1: Παρουσίαση του Microsoft Robotics Studio
1) Αναφορά εκδόσεων του προγράμματος

Τον  Ιούνιο  του  2006  μια  ομάδα  μόλις  έντεκα  προγραμματιστών  της  Microsoft, 

έχοντας  ως  συντονιστή  του  όλου  εγχειρήματος  τον  Tandy  Trower,  ανακοίνωσαν  την 

διάθεση του Microsoft Robotics Studio (για συντομία MSRS), με την  έκδοση 1.0 αυτού να 

είναι έτοιμη στο τέλος του ίδιου έτους.

Η έκδοση του MSRS που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική είναι η 1.5, 

με τις ανανεώσεις στα παραδείγματα (samples), το εκπαιδευτικό υλικό (tutorials) και το ίδιο 

το περιβάλλον του προγράμματος που επέφερε το Microsoft Robotics Studio Runtime and 

Tools  Update  Package  που  διατέθηκε  στους  χρήστες  τον  Νοέμβριο  του  2007.  Αυτή  η 

έκδοση  του  προγράμματος  μαζί  με  το  πακέτο  των  ανανεώσεων  που  εγκαταστάθηκε 

ισοδυναμεί, κατά την Microsoft, με την πλήρη εγκατάσταση της έκδοσης 1.5 Refresh. 

Αυτή  η  έκδοση  περιέχει  διορθώσεις  σε  προβλήματα  που  υπήρχαν  με  την 

προσομοίωση του προγράμματος, την ασφάλεια των εφαρμογών του, καθώς και τη γλώσσα 

προγραμματισμού  VPL  που  ενσωματώνεται  σε  αυτό.  Έκτοτε,  το  πρόγραμμα  άλλαξε 

ονομασία, με την τωρινή του να είναι «Microsoft Robotics Developer Studio 2008», και την 

τελευταία έκδοση του να είναι η «Microsoft Robotics Developer Studio 2008 Community 

Technical  Preview (CTP)» που έγινε διαθέσιμη στους χρήστες τον Ιούλιο του 2008.  Σε 

αυτήν συμπεριλαμβάνονταν σημαντικές αλλαγές, όπως η διάθεση με αυτό αρκετών νέων 

παραδειγμάτων  και  tutorials,  η  υποστήριξη  της  προσομοίωσης  σε  υπολογιστές  που 

χρησιμοποιούν  64  bit,  η  ταχύτερη  μεταγλώττιση  των  προγραμμάτων  και  η  βελτιωμένη 

αποσφαλμάτωση μέσω του αναλυτή δεδομένων του DSS (Microsoft Corporation 2008, July 

CTP of Microsoft Robotics Developer Studio 2008). 

Μάλιστα, η πρώτη έκδοση του Robotics Developer Studio (Community Technical 

Preview  του  Απριλίου  2008)  ενσωμάτωνε  ήδη  αρκετές  ενδιαφέρουσες  προσθήκες  στη 

λειτουργικότητα του προγράμματος, όπως η υποστήριξη εγγραφής και αναπαραγωγής της 

εκτέλεσης  της  προσομοίωσης  και  την  ύπαρξη  ενός  σχεδιαστικού  προγράμματος  για  τη 

δημιουργία σύνθετων περιβαλλόντων στην προσομοίωση. Είναι προφανές ότι η μετεξέλιξη 

του προγράμματος στην έκδοση του Robotics Developer Studio το κατέστησε πιο ασφαλές, 

με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες δυνατότητες. Παρότι, όμως, οι νέες λειτουργίες 

του, και ιδιαίτερα οι δυο που αναφέρθηκαν τελευταίες, έκαναν το έργο του συγγραφέα της 
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παρούσας διπλωματικής πολύ πιο εύκολο, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της εργασίας είχε 

ήδη  διεκπεραιωθεί,  προτιμήθηκε  να  μην  πραγματοποιηθεί  η  μετάβαση  στις  τελευταίες 

εκδόσεις του προγράμματος, για λόγους συμβατότητας.

2) Παρουσίαση δυνατοτήτων του MSRS

Ο καθένας που θα ήθελε να ασχοληθεί με το MSRS θα πρέπει καταρχάς να επιλέξει 

τη γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία των εφαρμογών 

του. Η γκάμα αυτών είναι αρκετά ευρεία, αφού περιλαμβάνονται οι C#, C++ και οι Visual 

Basic  .NET.  Ακόμα,  υποστηρίζεται  και  μια  μορφή  της  scripting  γλώσσας  Python,  και 

συγκεκριμένα η Iron Python, ενώ, τέλος, οι δημιουργοί του προγράμματος παρέχουν και 

μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού, την VPL (Visual  Programming Language).  Στην 

εικόνα 1-1 απεικονίζεται ο «κώδικας» VPL που απαιτείται για την υλοποίηση του βασικού 

προγράμματος κάθε γλώσσας προγραμματισμού, την εμφάνιση του κειμένου «Hello World» 

από την εφαρμογή, ενώ στην εικόνα 1-2 εμφανίζεται ένα πιο σύνθετο παράδειγμα.

Εικόνα  1-1:  κώδικας  VPL για  την  εμφάνιση  της  συμβολοσειράς  «Hello  World»  (VPL 

Diagram 2008).
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Εικόνα 1-2: Παράδειγμα σύνθετου προγραμματισμού με τη γλώσσα VPL 

(Figure Sample VPL diagram for simple bump-turn-go wander behavior 2008)

Η γλώσσα VPL είναι ιδανική για χρήση από αρχαρίους, μιας και τους επιτρέπει να 

δημιουργούν προγράμματα απλά σύροντας μπλοκ μέσα στο πρόγραμμα τους, μιας και κάθε 

μπλοκ  αναπαριστά  ένα  ολόκληρο  service,  ενώ  επίσης,  είναι  χρήσιμη  και  για  τους  πιο 

έμπειρους  χρήστες,  μιας  και  καθιστά  εύκολη  τη  δημιουργία  του  «σκελετού»  του 

προγράμματος  τους  και  την  αυτόματη  μετατροπή  του  σε  κώδικα  C#.  Παράλληλα,  σε 

αντίθεση με τις γλώσσες προγραμματισμού C++, C# και Visual Basic .NET, δεν απαιτεί την 

ύπαρξη του Visual Studio 2005 ή 2008 για να γραφεί κώδικας, μιας και το περιβάλλον της 

είναι ενσωματωμένο σε αυτό του Robotics Studio. 

Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω στη γλώσσα αυτή, μιας και καθ' όλη τη διάρκεια της 

διπλωματικής  εργασίας  η  γλώσσα  προγραμματισμού  που  χρησιμοποιήθηκε  ήταν  η  C#, 

λόγω  της  συνάφειας  της  με  τις  υπάρχουσες  γνώσεις  προγραμματισμού  που  είχε  ο 
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συγγραφέας, της ευελιξίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει, αλλά, κυρίως, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραδειγμάτων του MSRS στο διαδίκτυο 

είναι υλοποιημένα σε αυτή τη γλώσσα και έτσι ήταν πιο εύκολη η εξοικείωση με τη χρήση 

της σε αυτό. 

Το  δεύτερο  σημαντικό  μέρος  του  Robotics  Studio  που  θα  εξετάσουμε  πριν 

αναφερθούμε σε πιο τεχνικά ζητήματα αυτού, είναι το περιβάλλον της προσομοίωσης. Το 

Visual Simulation Environment (Οπτική προσομοίωση περιβάλλοντος) ή VSE εν συντομία, 

ενσωματώνεται στο πρόγραμμα, ως ένα μέσο για να μπορεί ο προγραμματιστής να δει τα 

αποτελέσματα  του  κώδικα  του  χωρίς  να  είναι  υποχρεωμένος  να  κατέχει  οποιοδήποτε 

ρομποτικό hardware. «Πίσω» από αυτό λειτουργεί η μηχανή φυσικής PhysX της εταιρίας 

AGEIA, που καθιστά δυνατή την απόδοση εξελιγμένων γραφικών, σχεδόν ανάλογων με 

αυτών που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια υπολογιστών. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι για 

να  αναπαρασταθούν  τα  τρισδιάστατα  γραφικά  της  προσομοίωσης  χρησιμοποιούνται 

τμήματα  του  Microsoft  DirectX9 runtime  και  του  Microsoft  XNA,  θα  πρέπει  η  κάρτα 

γραφικών του εκάστοτε χρήστη να υποστηρίζει την τεχνολογία DirectX 9. (Morgan 2008)

Η  προσομοίωση,  όπως  αναφέραμε,  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  ως  προς  το  ότι  δεν 

απαιτεί την ύπαρξη κάποιου hardware. Ακόμα, όμως, και αν είναι στη διάθεση του χρήστη 

κάποιο ρομπότ, λόγω του κόστους αυτού, μπορεί να μην είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί 

εξαρχής  αυτό,  μιας  και  στα  αρχικά  τουλάχιστον  στάδια  της  εξέλιξης  του  μπορεί  να 

συμπεριφερθεί με τρόπους αναπάντεχους και να προκληθούν ζημιές σε αυτό. Θα πρέπει να 

σημειωθεί, περαιτέρω, ότι η ρύθμιση ενός τόσο εξειδικευμένου  hardware, όπως είναι ένα 

ρομπότ, είναι προφανές ότι είναι μια ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. 

Το γεγονός ότι η προσομοίωση επιτρέπει τη εκτέλεση της σε διαφορετικά στάδια, με 

το  καθένα  με  το  δικό  του  επίπεδο  πολυπλοκότητας,  παρέχει  στον  προγραμματιστή  τη 

δυνατότητα  να  αποσφαλματώνει  τη  λειτουργία  του  ρομπότ  του  ξεκινώντας  από  τα 

απολύτως βασικά και προχωρώντας αυξάνοντας συνεχώς κατά το επιθυμητό το επίπεδο 

ακρίβειας του περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με την a priori δυνατότητα που παρέχει κάθε 

προσομοίωση,  να  την  χρησιμοποιούν,  δηλαδή,  διαφορετικά  άτομα  ταυτόχρονα  σε 

διαφορετικά μηχανήματα και χρονικές στιγμές, η δημιουργία και η αποσφαλμάτωση του 

κώδικα που ενσωματώνεται στο Robotics Studio καθίσταται σημαντικά πιο εύκολη. Ένα 

τελευταίο πλεονέκτημα της προσομοίωσης που αξίζει  να αναφερθεί,  είναι  ότι  σε αυτήν 

μπορούν να  προσομοιωθούν ταυτόχρονα ακόμα και εκατοντάδες ρομπότ, δυνατότητα που 
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δεν είναι εφικτή στην πραγματικότητα. 

Βέβαια,  για  να  καταστεί  αυτό  δυνατό,  θα  πρέπει  πιθανώς  να  χρησιμοποιηθεί  ο 

εξειδικευμένος  επεξεργαστής   PhysX που υποστηρίζει  και  επιτάχυνση υλικού,  ώστε  να 

μπορούν να λάβουν χώρα και προσομοιώσεις που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση 

επεξεργαστικών πόρων.  Ένα άλλο μειονέκτημα της προσομοίωσης είναι  ότι  παρότι  έχει 

γίνει  προσπάθεια  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  ρεαλιστική,  το  περιβάλλον  δεν  είναι 

ταυτόσημο με τον «πραγματικό κόσμο», μιας και τα μοντέλα που τον προσομοιώνουν δεν 

είναι πάντα ακριβή και πλήρη.  Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά όπως η αντίσταση του 

αέρα  (Microsoft  Developer  Network  2008)  ή  οι  τυχαίες  ανακρίβειες  που  μπορούν  να 

υπεισέλθουν στα δεδομένα των αισθητήρων, δεν λαμβάνονται υπόψη, είτε γιατί δεν είναι 

απόλυτα κατανοητό το πως λειτουργούν είτε γιατί είναι πολύ δύσκολη η μοντελοποίηση 

τους.  Έτσι,  τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται δεν μπορούν να θεωρούνται  απόλυτα 

έγκυρα. 

Τέλος, πριν ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο περιβάλλον της προσομοίωσης, 

θα  παρουσιάσουμε  στην  εικόνα  1-3  τους  τρόπους  εμφάνισης  του  προσομοιωμένου 

περιβάλλοντος στο MSRS. Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, οι 

διαφορετικοί τρόποι είναι ο visual (οπτικος), ο wireframe («σκελετος» των αντικειμένων), ο 

physics (βάσει της φυσικής των οντοτήτων), και ο συνδυασμός των τριών προηγούμενων. 

Ο  πρώτος  τρόπος  αντιστοιχεί  στην  εμφάνιση  των  αντικειμένων  όπως  θα  ήταν  στην 

πραγματικότητα, ο δεύτερος απεικονίζει μόνο το περίγραμμα τους, ενώ η τρίτη εκδοχή είναι 

ακόμα πιο απλή, και δείχνει πως μοντελοποιούνται τα αντικείμενα από τη μηχανή γραφικών 

του προγράμματος. 
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Εικόνα 1-3: Διαφορετικοί τρόποι εμφάνισης της προσομοίωσης του MSRS.
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Παραπάνω αναφερθήκαμε σε «αντικείμενα της προσομοίωσης». Στο Robotics Studio 

κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στην προσομοίωση αποκαλείται «οντότητα», και η VSE 

λειτουργεί χειριζόμενη αυτές, οι οποίες μπορούν να είναι οποιοδήποτε φυσικό αντικείμενο. 

Επομένως, οντότητες θεωρούνται τόσο τα ρομπότ τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

όσο και οι κάμερες που λειτουργούν σε αυτό, ακόμα και το έδαφος ή ο ουρανός. 

Η όλη λογική του Robotics  Studio στηρίζεται  στην λειτουργία των ρομπότ μέσω 

services  (υπηρεσιών)  τα  οποία  καθοδηγούν  την  κίνηση  τους  μέσω  δεδομένων  που 

λαμβάνουν από τους αισθητήρες που ενσωματώνονται σε αυτά. Οι αισθητήρες με τη σειρά 

τους λειτουργούν βάσει άλλων services, τα οποία όλα μαζί, τελικώς συντονίζονται από ένα 

κεντρικό (orchestration service).

Πριν  αναλύσουμε  πιο  τεχνικά τον  τρόπο λειτουργίας  των  services,  θα  πρέπει  να 

αναφερθούμε  στο  τι  ακριβώς  είναι  αυτά.  «Τα  services  αποτελούν  τα  βασικά  κομμάτια 

κώδικα που χρησιμοποιούνται για τη δόμηση των προγραμμάτων στο Microsoft Robotics 

Studio. Κάθε ένα από τα services, που βασίζονται σε δικτυακές υπηρεσίες (Web-based), 

περιέχει  κώδικα αναγκαίο  για  την  εκτέλεση μιας  ή  περισσότερων λειτουργιών,  όπως η 

ανάγνωση  δεδομένων  από  έναν  αισθητήρα  ή  η  εξαγωγή  σήματος  προς  ένα  μηχανισμό 

δράσης (actuator).  Το service μπορεί,  επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με 

άλλα  services  ή  ακόμα  και  με  λογισμικό  εκτός  του  περιβάλλοντος  του  MSRS.  Μια 

ρομποτική εφαρμογή συνήθως αποτελείται  από αρκετά services τα οποία συνεργάζονται 

μεταξύ τους για να επιτύχουν έναν ενιαίο σκοπό – τη λειτουργία του ρομπότ» (Morgan 

2008, σελίδα 20).

Ένα παράδειγμα μιας απλής ρομποτικής εφαρμογής στο Robotics Studio, φαίνεται 

στην  εικόνα  1-4,  στην  οποία  εμφανίζονται  τρία  διαφορετικά  services:  Το  πρώτο  (drive 

service – τύπου actuator) μπορεί να ελέγχει τη κίνηση ενός ρομπότ, το δεύτερο (bumper 

service)  αποτελεί  την  υπηρεσία  ενός  αισθητήρα  που  σηματοδοτεί  πότε  το  ρομπότ  έχει 

ακουμπήσει κάποιο εμπόδιο, ενώ το τελευταίο (explorer service) αποτελεί το κεντρικό – 

orchestration service, το οποίο καθορίζει ποιες αλλαγές πρέπει να συμβούν στην ταχύτητα 

και τη διεύθυνση του ρομπότ αναλόγως με τα δεδομένα που λαμβάνει από τον αισθητήρα. 
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Εικόνα 1-4: Παράδειγμα συνεργασίας services σε μια απλή ρομποτική εφαρμογή

(Sample Robotics Application 2008).

Έχοντας  εξετάσει  τη  λειτουργία  του  προγράμματος  από  την  πλευρά  του 

προγραμματιστή  και  του  χρήστη,  μπορούμε  πλέον  να  περάσουμε  σε  μια  ανάλυση  των 

τεχνικών  μερών  του  προγράμματος,  των  βασικών  στοιχείων  αυτού,  δηλαδή,  που 

λειτουργούν σε δευτερεύον επίπεδο, και συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δυνατοτήτων 

του.  Προτού  αναφερθούμε,  όμως,  στα  συστατικά  στοιχεία  του  MSRS,  θα  πρέπει  να 

παραθέσουμε τους βασικούς στόχους που έθεσαν οι σχεδιαστές του προγράμματος ώστε να 

είναι αυτό σε θέση να ικανοποιεί την απαίτηση για ανάπτυξη εφαρμογών με έναν αποδοτικό 

τρόπο: 

1) Θα πρέπει να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η αλληλεπίδραση μεμονωμένων 

τμημάτων της εφαρμογής, καθώς αυτή εκτελείται.

2) Θα πρέπει να είναι δυνατή η εύρεση, δημιουργία, επανεκκίνηση και ο τερματισμός 

μεμονωμένων τμημάτων της εφαρμογής, καθώς αυτή εκτελείται.

3) Θα πρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες 

ταυτόχρονα, και ο συγχρονισμός αυτών με ενέργειες από μηχανισμούς δράσης, χωρίς 

να υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακούν μεταξύ τους ενέργειες,  αν δεν είναι αυτή η 

επιθυμητή συμπεριφορά. 

4) Θα πρέπει να είναι δυνατή η εκτέλεση αυτόνομων και μη ρομποτικών εφαρμογών, 

τόσο τοπικά όσο και μέσω δικτύου.

5) Το runtime του προγράμματος θα πρέπει να είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορεί να 

εκτελείται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων.

6) Το περιβάλλον της εφαρμογής θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο και αρκετά ευέλικτο 

ώστε να επιδέχεται τη συνεργασία με μια μεγάλη γκάμα λογισμικού και  ρομποτικού 

hardware.

(Microsoft Corporation 2008, Runtime Introduction)

17



Προκείμενου να ικανοποιηθούν οι  παραπάνω απαιτήσεις,  σχεδιάστηκε το runtime 

του Robotics Studio όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 1-5, στην οποία στο εσωτερικό του 

runtime απεικονίζονται τα συστατικά στοιχεία του που του επιτρέπουν να λειτουργεί. 

Εικόνα 1-5: Οπτική αναπαράσταση του runtime του MSRS με τα συστατικά του στοιχεία 

(Morgan 2008).

Το runtime του Robotics Studio είναι βασισμένο πάνω στο .NET Common Language 

Runtime -  CLR – 2.0  (Περιβάλλον συνηθισμένων γλωσσών .NET)  και  παράλληλα οι 

λειτουργίες  του  εξυπηρετούνται  κάνοντας  χρήση  δυο  διαφορετικών  -  χαμηλότερου 

επιπέδου -   runtimes,  του Concurrency and Coordination Runtime – CCR (Περιβάλλον 

σχετικό με την παραλληλία και τον συντονισμό των διεργασιών) και  του Decentralized 

Software Services – DSS (Μη κεντρικές υπηρεσίες λογισμικού). Το CLR υποστηρίζει τα 

δυο προαναφερθέντα χαμηλού επιπέδου runtimes και επιπρόσθετα παρέχει στο πρόγραμμα 

πρόσβαση στο .NET Framework. 

Το  CCR  έχει  ως  σκοπό  να  καθιστά  δυνατό  για  εφαρμογές  να  μπορούν  να 

συντονίζουν μεταξύ τους ασύγχρονες διεργασίες και  παράλληλα να εκμεταλλεύονται  με 

αποδοτικό τρόπο την ταυτόχρονη εκτέλεση αυτών. Στην πραγματικότητα, το CCR είναι ένα 

εκ των πιο σημαντικών συστατικών στοιχείων του προγράμματος. Χωρίς αυτό, θα ήταν 

πολύ πιο δύσκολη η ασύγχρονη επεξεργασία των διεργασιών,  με αποτελέσματα όπως η 

κίνηση μόνο ενός τροχού του ρομπότ ανά χρονική στιγμή να είναι πιθανά. Κάθε διεργασία, 

λοιπόν,  θα  έπρεπε  να  περιμένει  έως  ότου  τελειώσει  η  προηγούμενη  της  ολόκληρη  τη 

λειτουργία της προτού να μπορεί να ξεκινήσει η ίδια την εκτέλεση της. 

Κατά αυτόν  τον τρόπο,  ένα τυπικό ρομπότ,  που συνήθως ενσωματώνει  διάφορες 

αισθητήρες και μηχανισμούς δράσης, και πρέπει να συντονίζει τη συλλογή δεδομένων από 
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τους πρώτους με την πράξεις που πρέπει να εκτελέσουν οι δεύτεροι βάσει των δεδομένων 

που  δέχονται,  δεν  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  ικανοποιητικώς.  Το  CCR,  όμως,  είναι 

σχεδιασμένο ακριβώς ώστε να προσφέρει αποδοτική ασύγχρονη εκτέλεση διεργασιών, και 

έτσι  ο  προγραμματιστής  δεν  χρειάζεται  να  υλοποιήσει  πολύπλοκο  κώδικα  ο  οποίος  να 

αποτρέπει τις ασύγχρονες διεργασίες να «κολλήσουν» λόγω συγκρούσεων μεταξύ τους. 

Το δεύτερο συστατικό στοιχείο του runtime του MSRS είναι το μοντέλο εφαρμογής 

Decentralized  Software  Services.  To  DSS  είναι  ένα  ελαφρύ  runtime  που  βασίζεται  σε 

services  και  συνδυάζει  τις  αρχές  που  δομούν  το  διαδίκτυο  με  την  αρχιτεκτονική  που 

χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό διαδικτυακών υπηρεσιών (Web services). Ο ρόλος του 

στο runtime του MSRS είναι να επιτρέπει στους προγραμματιστές να παρακολουθούν και 

να αλληλεπιδρούν με τα services των προγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο. 

Προκείμενου να καταστεί δυνατή η απομακρυσμένη λειτουργία και παρακολούθηση 

των ρομπότ,  το  Robotics  Studio  χρειάζονταν  μια  αποδοτική  κατανεμημένη λύση.  Αυτή 

επιλέχθηκε να βασίζεται στα πρότυπα σχεδίασης Representational State Transfer – REST 

(Μεταφορά  αντιπροσωπευτικής  κατάστασης  αντικειμένων)  τα  οποία  χρησιμοποιούν  μια 

πληθώρα αρχών – προτύπων ώστε να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι 

πόροι και διαδίδεται η ζητούμενη πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Επιτρέπουν, μάλιστα, 

στο διαδίκτυο να λειτουργεί βάσει στρωμάτων (layers), να μην αποθηκεύει πληροφορίες 

σχετικά  με  την  κατάσταση  των  αιτημάτων  που  δέχεται  (κάθε  αίτημα  είναι,  λοιπόν, 

ανεξάρτητο των προηγούμενων  και, επομένως, το δίκτυο δεν έχει «μνήμη», είναι stateless), 

και να είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε προσωρινή μνήμη (άρα το δίκτυο, είναι παράλληλα 

και cacheable). 

Κάνοντας,  λοιπόν,  χρήση  των  προτύπων  σχεδίασης  REST,  που  υποστηρίζουν  τα 

πρωτόκολλα Hypertext Transfer Protocol – HTTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) 

και  Extensible  Markup  Language  –  XML (Επεκτάσιμη  γλώσσα  σήμανσης),  το  MSRS 

μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  επεκτάσιμο,  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιστρέφει  (στον 

χρήστη)  δομημένα  δεδομένα  τύπου  XML  ταχύτατα.  Επιπρόσθετα,  για  να  μπορεί  να 

ανταποκριθεί  ικανοποιητικά  το  Microsoft  Robotics  Studio  σε  σενάρια  κατανεμημένης 

χρήσης, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης πλατφόρμας λειτουργίας, έπρεπε να ενσωματωθεί σε 

αυτό ένα πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Το πιο κατάλληλο από τα υπάρχοντα ήταν το 

Simple Object Access Protocol – SOAP (Πρωτόκολλο πρόσβασης σε απλά αντικείμενα), 

όμως,  αυτό  δεν  εμπεριείχε  όλα  τα  ζητούμενα  από  τους  σχεδιαστές  του  MSRS 
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χαρακτηριστικά, με κυριότερη την έλλειψη υποστήριξης «εγγραφής» ενός service σε ένα 

άλλο. Η εγγραφή μιας υπηρεσίας σε κάποια άλλη της επιτρέπει να λαμβάνει ειδοποιήσεις 

για συγκεκριμένα γεγονότα (event  notifications) που συμβαίνει  σε αυτή,  και  ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό θεωρήθηκε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 

Η  λύση  που  προτιμήθηκε  ήταν  η  δημιουργία  ενός  νέου  πρωτοκόλλου,  ειδικά 

σχεδιασμένου  για  το  Robotics  Studio,  το  οποίο  βασίζεται  στο  πρωτόκολλο  SOAP,  και 

ονομάζεται Decentralized Software Services Protocol – DSSP (Πρωτόκολλο μη κεντρικών 

υπηρεσιών λογισμικού). Το DSSP παρέχει αντίστοιχες ενέργειες με αυτές του HTTP, όπως 

οι GET, POST ή PUT, καθώς και επιπλέον λειτουργίες που είναι απαραίτητες στα πλαίσια 

του MSRS, όπως αυτή της εγγραφής που αναφέρθηκε παραπάνω (η οποία υλοποιείται με τη 

λειτουργία SUBSCRIBE, αντίστοιχη της οποίας δεν υπάρχει στο πρωτόκολλο HTTP).

Τέλος, το DSS έχει  τη δυνατότητα να μεταφέρει services μέσω του Transmission 

Control  Protocol  –  TCP (Πρωτόκολλο  ελέγχου  μετάδοσης),  το  οποίο  απαιτεί  ελάχιστη 

χρήση επεξεργαστικής ισχύος και προκαλεί εξαιρετικά μικρή καθυστέρηση στην εκτέλεση 

του  προγράμματος,  ενώ  παράλληλα  η  χρήση  του  επιτρέπει  στον  εκάστοτε  χρήστη  να 

παρακολουθεί  απομακρυσμένα  τη  συμπεριφορά  του  ρομπότ  του  μέσω  ένα  περιηγητή 

διαδικτύου  (web  browser).  Χρησιμοποιώντας  αρχές  σχεδίασης  που  εμπεριέχονται  στο 

μοντέλο REST, σε συνδυασμό με τη χρήση του πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων DSSP, 

το MSRS κατορθώνει να αποτελεί μια επεκτάσιμη και ευέλικτη πλατφόρμα που μπορεί να 

υποστηρίξει την πρόσβαση από διαφορετικά μηχανήματα – πλατφόρμες. Σε συνδυασμό με 

τις  δυνατότητες  του  DSS  να  απομονώνει  κάθε  υπηρεσία  από  τις  υπόλοιπες  και  να 

διαχωρίζει την κατάσταση ενός αντικειμένου από τη συμπεριφορά του, το Robotics Studio 

μετατρέπεται σε ένα ισχυρό εργαλείο για τον προγραμματισμό κατανεμημένων ρομποτικών 

εφαρμογών (Morgan 2008, σελίδα 8).

Ολοκληρώνοντας  την  ανάλυση  του  runtime  του  MSRS και  των  συστατικών  του 

στοιχείων, θεωρούμε ότι το περιβάλλον του έχει περιγραφεί ικανοποιητικά, και έπειτα από 

την επόμενη ενότητα στην οποία θα επιχειρηθεί μια ανασκόπηση της ανάλυσης μας, θα 

αναφερθούμε  πλέον  στα  παραδείγματα  που  δημιουργήσαμε  στο  Robotics  Studio, 

βασιζόμενοι στους αλγόριθμους αναζήτησης που θα παρουσιαστούν. 
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Μέρος 1.2:  Επισκόπηση του προγράμματος Microsoft Robotics Studio

Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το περιβάλλον του 

Microsoft  Robotics  Studio,  ένα  πρόγραμμα  για  τη  δημιουργία  και  προσομοίωση 

ρομποτικών εφαρμογών, του οποίου η πρώτη έκδοση διατέθηκε στους χρήστες μόλις στο 

τέλος του 2006. Περιγράφηκαν τόσο οι προθέσεις των σχεδιαστών του, όσο και οι τρόποι 

με  τους  οποίους  επιχειρήθηκε  να  υλοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  τους.  Αναφερθήκαμε  στις 

διαθέσιμες γλώσσες με τις οποίες μπορούν να προγραμματίσουν οι ρομποτικές εφαρμογές, 

καθώς και στο περιβάλλον της προσομοίωσης και τους διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης 

αυτού. 

Στη συνέχεια αναλύθηκε το runtime του MSRS, καθώς και οι διεργασίες στις οποίες 

βασίζει τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με τη δομή, τον σκοπό, καθώς και 

τις  λειτουργίες  του  Concurrency  and  Coordination  Runtime  (CCR),  του  Decentralized 

Software  Services (DSS),  καθώς και  του πρωτοκόλλου Decentralized Software Services 

Protocol (DSSP) το οποίο υλοποιήθηκε ειδικά για την υποστήριξη του τελευταίου. 

Έχοντας ολοκληρώσει την αναφορά μας στο τεχνικό μέρος του Microsoft Robotics 

Studio, ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης της διπλωματικής εργασίας θα έχει εξοικειωθεί σε έναν 

ικανοποιητικό βαθμό με αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παρακολουθήσει την 

περιγραφή της  υλοποίησης  των παραδειγμάτων αναζήτησης  που  θα  ακολουθήσουν  στα 

επόμενα μέρη της εργασίας. 
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Μέρος 2: Αναζήτηση πρώτα κατά βάθος 

(Depth-First Search)

Ο πρώτος τύπος πειραμάτων που θα διεξάγουμε μέσω της χρήσης της προσομοίωσης 

του Robotics Studio θα αφορά την κίνηση ενός ρομπότ σε ένα περιβάλλον πλέγματος, το 

οποίο περιλαμβάνει εμπόδια και δεν επιδέχεται αλλαγές στη θέση ή το πλήθος αυτών. Το 

στατικό αυτό περιβάλλον θα είναι άγνωστο στον πράκτορα, ο οποίος κατά την κίνηση του 

σε αυτό, θα φροντίζει να ενημερώνει την αντίληψη του για τη θέση των εμποδίων και τη 

γενικότερη τοπολογία του λαβυρίνθου 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, θα χρησιμοποιηθεί ένας πράκτορας online 

αναζήτησης.  Σε  αντίθεση  με  τους  πράκτορες  που  χρησιμοποιούν  αλγόριθμους  offline 

αναζήτησης (offline search) και υπολογίζουν πλήρως μια λύση πριν ξεκινήσουν την κίνηση 

στο  περιβάλλον  τους,  την  οποία  εκτελούν  στη  συνέχεια  χωρίς  να  προσφεύγουν  στις 

αντιλήψεις τους, οι πράκτορες online αναζήτησης έπειτα από την εκτέλεση κάθε ενέργειας 

τους,  παρατηρούν  το  περιβάλλον  και  υπολογίζουν  την  επόμενη.  Η  έννοια  της  online 

αναζήτησης θα αναλυθεί περαιτέρω στην επόμενη ενότητα (Μέρος 2.1). 

Ο αλγόριθμος online αναζήτησης που θα εκτελεί ο πράκτορας μας, θα βασίζεται στην 

«Αναζήτηση πρώτα κατά βάθος» (Depth-First Search - DFS), η οποία αποτελεί μιας από τις 

πιο συχνά γνωστές μεθόδους αναζήτησης λόγω της απλότητας στην κατανόηση της, παρότι 

οι  λύσεις  που  παράγει  δεν  είναι  απαραίτητα  οι  βέλτιστες.  Στην  απλή  της  μορφή  η 

αναζήτηση πρώτα κατά βάθος αποτελεί μια  μέθοδο απληροφόρητης ή τυφλής αναζήτησης 

(uninformed ή blind search).  Έτσι,  αν δεν χρησιμοποιηθεί κάποια ευρετική  συνάρτηση 

(όπως θα δειχθεί στο Μέρος 3 της εργασίας), η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος, όπως και 

όλες οι μέθοδοι απληροφόρητης αναζήτησης, δεν έχει «καμία επιπλέον πληροφορία για τις 

καταστάσεις  (του  περιβάλλοντος),  πέρα  από  τις  πληροφορίες  που  παρέχονται  από  τον 

ορισμό του προβλήματος. Το μόνο που μπορούν να κάνουν (οι τυφλές μέθοδοι) είναι να 

παράγουν διαδόχους και να διακρίνουν μια κατάσταση στόχου από μια κατάσταση που δεν 

ικανοποιεί το στόχο». (Russell & Norvig 2004, σελίδα 107).

Αρχικά,  θα  περιγράψουμε  συνοπτικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  DFS,  και  το 

θεωρητικό υπόβαθρο του.  Εν συνεχεία,  θα αναλύσουμε εκτενέστερα το πως λειτουργεί ο 

αλγόριθμος,  θα  παρουσιάσουμε  κάποια  παραδείγματα  χρήσης  του  και,  τέλος,  θα 

εξετάσουμε  τον τρόπο δημιουργίας του περιβάλλοντος στο οποίο θα κινείται ο πράκτορας, 
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καθώς και τη διαδικασία ενσωμάτωσης   του αλγορίθμου στο  Microsoft Robotics Studio 

στα πλαίσια της διπλωματικής.

Μέρος 2.1: Θεωρητικό κομμάτι του αλγορίθμου DFS
1) Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του αλγορίθμου

Αρχικά θα εξετάσουμε την έννοια ενός προβλήματος online αναζήτησης έχοντας ως 

σημείο  εκκίνησης  την  ανάλυση  αυτού  του  τύπου  προβλημάτων  στο  βιβλίο  «Τεχνητή 

Νοημοσύνη – Μια σύγχρονη Προσέγγιση» (Russell & Norvig 2004),  και στη συνέχεια θα 

δούμε πως εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Depth-First Search σε ένα τέτοιο πρόβλημα:  Ένα 

πρόβλημα online αναζήτησης δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο από μια καθαρά υπολογιστική 

διαδικασία. Ο πράκτορας θα πρέπει να εκτελεί ενέργειες ώστε να μετακινείται σε άλλες 

καταστάσεις,  και  να  λαμβάνει  νέα  δεδομένα  για  το  περιβάλλον  του.  Θεωρούμε  ότι  ο 

πράκτορας γνωρίζει τα παρακάτω:

1) Τη λίστα ενεργειών που είναι επιτρεπτές στην κατάσταση s
2) Τη συνάρτηση κόστους βήματος c(s,a, s’), όπου s η τωρινή του κατάσταση, s’ η κα-

τάσταση στην οποία θα μεταβεί, και α η ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ώστε να 

μεταβεί  από  την  s  στην  s’.  Στο  παράδειγμα  που  θα  παρουσιαστεί  στο  Robotics 

Studio, η συνάρτηση θα έχει πάντα μια εκ των δυο τιμών: Είτε 1 είτε άπειρο, ανάλο-

γα με το αν ο – γειτονικός του  s – κόμβος s’ είναι ελεύθερος κόμβος ή κόμβος – 

εμπόδιο.

3) Το αν ο κόμβος στον οποίο βρίσκεται είναι ο κόμβος στόχος (τελικός κόμβος) ή όχι. 

Στο παράδειγμα μας, το ρομπότ-εξερευνητής γνωρίζει πώς λειτουργούν οι ενέργειες 

μετακίνησης του και αγνοεί μόνο τις θέσεις των εμποδίων. Το αν κάποιος κόμβος είναι 

μπλοκαρισμένος (κόμβος – εμπόδιο) ή όχι, θα μπορεί να το γνωρίζει μόνο αν βρεθεί σε 

κάποιον γειτονικό του. Ακόμα, θεωρούμε ότι ο πράκτορας μπορεί πάντα να αναγνωρίζει μια 

κατάσταση που έχει επισκεφτεί προηγουμένως, ενώ, επίσης, οι ενέργειες του είναι αιτιο-

κρατικές. Τέλος, ο χώρος καταστάσεων του παραδείγματος θα είναι ασφαλώς εξερευνήσι-

μος (safely explorable), δηλαδή, από κάθε κατάσταση είναι προσπελάσιμη κάποια κατάστα-

ση στόχου. Επομένως, ο λαβύρινθος μας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μη προσανατολισμένο 

γράφημα.
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Έπειτα από κάθε ενέργεια, το ρομπότ μας θα θεωρούμε ότι μπορεί να αναγνωρίζει 

ποιες γειτονικές στον παρόντα κόμβο καταστάσεις είναι μπλοκαρισμένες (αν είναι κάποιες) 

μέσω ενός αισθητήρα Laser που έχει ενσωματωμένο (στο Μέρος 2.2 θα δούμε τις ακριβείς 

υποθέσεις που κάνουμε για τη λειτουργία αναγνώρισης των μπλοκαρισμένων κόμβων). Με 

την αντίληψη αυτή για το σε ποια κατάσταση έχει φτάσει, μπορεί να βελτιώσει το χάρτη 

του περιβάλλοντος που έχει, με τον τρέχοντα χάρτη να χρησιμοποιείται για να αποφασίσει ο 

πράκτορας πού θα πάει στη συνέχεια.

 Ένας online αλγόριθμος, μπορεί να επεκτείνει μόνο έναν κόμβο, αυτόν στον οποίο 

είναι φυσικά παρών. Για να αποφύγει ο πράκτορας να διασχίζει ολόκληρο το δένδρο για να 

επεκτείνει τον επόμενο κόμβο, οι κόμβοι  επεκτείνονται με τοπική προτεραιότητα. Με εξαί-

ρεση την υπαναχώρηση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανεξερεύνητες καταστάσεις που 

ξεκινούν από τον παρόντα κόμβο, η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος έχει ακριβώς αυτή την 

ιδιότητα, μιας και ο επόμενος κόμβος που επεκτείνεται είναι θυγατρικός του προηγούμενου 

κόμβου που επεκτάθηκε.

Ας αναλύσουμε, σε αυτό το σημείο, εκτενέστερα τη λειτουργία του αλγορίθμου της 

αναζήτησης πρώτα κατά βάθος. Η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος μπορεί να περιγραφεί γενι-

κά ως εξής:  Αρχικά θεωρείται  ότι ο πράκτορας δεν έχει  επισκεφτεί  κανέναν κόμβο του 

γράφου – λαβυρίνθου, εκτός από τον αρχικό. Στη συνέχεια, επιλέγουμε μια ακμή του αρχι-

κού κόμβου η οποία οδηγεί σε έναν γειτονικό του κόμβο (που προφανώς δεν την έχουμε 

επισκεφτεί ακόμη) και την ακολουθούμε. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι ο νέος κόμ-

βος έχει επεκταθεί. 

Λειτουργώντας βάσει αυτής της μεθοδολογίας, κινούμενοι δηλαδή κάθε φορά προς 

έναν γειτονικό (του παρόντα) κόμβου ο οποίος δεν έχει επεκταθεί, κινούμαστε έως ότου 

επεκτείνουμε έναν κόμβο που δεν έχει ακμές που να οδηγούν σε μη επεκταθέντες κόμβους. 

Σε αυτό το σημείο, υπαναχωρούμε προς τον τελευταίο κόμβο που είχε έστω μια ακμή προς 

κάποιον κόμβο που δεν έχει επεκταθεί. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου επισκε-

φτούμε τον τελικό κόμβο (ή επεκτείνουμε κάθε κόμβο του γράφου) (King. &  Launchbury 

1995, σελίδα 3).

Αφού περιγράψαμε συνοπτικά τον αλγόριθμο, μπορούμε να παρουσιάσουμε και ένα 

απλοϊκό παράδειγμα εφαρμογής του σε έναν γράφο. Στον γράφο της εικόνας 2-1, εμφανίζο-

νται οι κόμβοι ανάλογα με το βάθος τους σε αυτόν, ενώ πάνω σε κάθε κόμβο απεικονίζεται 

η σειρά με την οποία επεκτάθηκε βάσει του αλγορίθμου DFS:

24



Εικόνα 2-1: Σειρά επέκτασης των κόμβων ενός γράφου χρησιμοποιώντας αναζήτηση 

πρώτα κατά βάθος σε γράφο. (Wikipedia χωρίς ημερομηνία, Depth-First Search)

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος επε-

κτείνει πάντα το βαθύτερο κόμβο του τρέχοντος συνόρου του δένδρου αναζήτησης. Καθώς 

η αναζήτηση προχωρά προς το βαθύτερο επίπεδο του δένδρου αναζήτησης όπου οι κόμβοι 

δεν έχουν διαδόχους, όταν αυτοί επεκτείνονται – τους επισκέπτεται ο πράκτορας, αφαιρού-

νται από το σύνορο, και έπειτα η αναζήτηση υπαναχωρεί προς τον αμέσως πιο ρηχό κόμβο 

που έχει ακόμα ανεξερεύνητους διαδόχους.

Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η απόδοση του αλγορίθμου εξαρτάται 

κατά πολύ από την τοπολογία του λαβυρίνθου σε σχέση με τη σειρά που επισκέπτονται οι 

κόμβοι. Η σειρά με την οποία επιλέγεται να επεκταθούν οι γειτονικοί προς τον παρόντα 

κόμβο είναι τυχαία και συνήθως δεν δημιουργούνται προβλήματα πρακτικά, μια και κάθε 

επιλογή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αποτελεσματικά  έχοντας  παρόμοια  αποτελέσματα 

(Cormen et al. 2001). Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις η εύρεση μιας λύσης μπορεί να 

επισπευσθεί ή να καθυστερήσει αρκετά λόγω της συγκεκριμένης σειράς επέκτασης κόμβων 

που έχει επεκταθεί. 

Πριν παραθέσουμε ένα ακόμα, πιο πολύπλοκο αυτή τη φορά, παράδειγμα χρήσης του 

DFS σε γράφο, ας δούμε τη δομή του ψευδοκώδικα που απαιτείται για τη υλοποίηση του 

αλγορίθμου:
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1) Όρισε δυο κενές λίστες: Ανοιχτή και Κλειστή

2) Πρόσθεσε τον αρχικό κόμβο στην Ανοιχτή λίστα. 

3) Όσο η Ανοιχτή λίστα δεν είναι κενή, κάνε τα ακόλουθα: 

a.Αφαίρεσε τον πρώτο κόμβο από την Ανοιχτή λίστα. 

b.Έλεγξε αν ο αφαιρεθείς κόμβος είναι ο τελικός. 

1. Αν  ο  αφαιρεθείς  κόμβος  είναι  ο  τελικός,  διάκοψε  το 

βρόχο Όσο,  πρόσθεσε τον κόμβο στην Κλειστή λίστα, 

και επίστρεψε τον ως την ευρεθείσα λύση.

2. Αν ο αφαιρεθείς κόμβος δεν είναι ο τελικός, συνέχισε τον 

βρόχο (βήμα c).

c.Υπολόγισε τους γειτονικούς του αφαιρεθέντος κόμβους. 

d.Πρόσθεσε τους γειτονικούς κόμβος που υπολόγισες στην αρχή της Ανοιχτής 

λίστας, και τον αφαιρεθέντα κόμβο στην Κλειστή λίστα. Συνέχισε τον βρόχο.
Πίνακας 2-2: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου DFS, με χρήση Ανοιχτής και Κλειστής λίστας. 

(Kirupa 2006)

Ο κώδικας της αναζήτησης πρώτα κατά βάθος είναι ιδιαίτερα απλός. Τα μόνα σημεία 

που  πιθανώς  να  μην  είναι  πλήρως  κατανοητά  είναι  ο  ρόλος  των  δυο  λιστών  που 

χρησιμοποιούνται,  καθώς και  οι  συνθήκες  τερματισμού του αλγορίθμου:  Στην πρώτη – 

Ανοιχτή (open list)– λίστα εισάγονται οι κόμβοι που δεν έχουν επεκταθεί, επομένως δεν 

έχουμε διεξάγει αναζήτηση κάτω από δικό τους βάθος,  ενώ η δεύτερη – Κλειστή (closed 

list) – περιέχει μια λίστα των παραχθείσων καταστάσεων έως εκείνο το σημείο, δηλαδή των 

κόμβων που δεν έχουμε επισκεφτεί ή αναζητήσει. 

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο η Ανοικτή λίστα καταστεί κενή, τότε θα έχουμε διασχίσει 

ολόκληρο τον γράφο χωρίς να έχουμε βρει κάποια λύση. Σε αντίθετη περίπτωση, κάποια 

στιγμή ένας από τους κόμβους (στο βήμα 3b1) θα είναι ο τελικός, οπότε ο αλγόριθμος θα 

σταματήσει.  Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο και με τη χρήση 

μόνο μιας λίστας,  ώστε να εξοικονομήσουμε τον χώρο που καταλαμβάνει  στη μνήμη η 

δεύτερη λίστα, με έναν από τους παρακάτω δυο τρόπους:
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i. Αναδρομικός DFS

DFS(κόμβος v)

     Επισκέψου και πρόσθεσε ετικέτα στον v

     Όσο υπάρχει κόμβος w γειτονικός του v που δεν έχει ετικέτα κάνε

          DFS(w)

     τέλος Όσο

τέλος DFS
(Maurer, P. M. χωρίς ημερομηνία)

ii. Επαναληπτικός DFS, με μια στοίβα.

DFS(Vertex v)

    Πρόσθεσε ετικέτα στον v

    Όρισε μια άδεια στοίβα S

    Ώθησε (push) τους γειτονικούς κόμβους του v στην στοίβα S 

    Όσο η S δεν είναι κενή κάνε

        Απώθησε (pop) τον κόμβο w από την S

        Για κάθε κόμβο u που είναι γειτονικός του w κάνε 

             Αν ο u δεν έχει ετικέτα

                  Πρόσθεσε ετικέτα στον u

                  Ώθησε τον u στην S
(Pastel &  Brown. χωρίς ημερομηνία)

Και  στις  δυο  παραπάνω  περιπτώσεις,  η  χρήση  λιστών  αντικαθίσταται  από  την 

προσθήκη μιας ετικέτας «επίσκεψης» σε κάθε κόμβο τον οποίο έχουμε διασχίσει, ώστε να 

μην  διασχίσουμε  ξανά  μονοπάτια  τα  οποία  είχαμε  ήδη  ακολουθήσει,  ενώ  στη  πρώτη 

περίπτωση ο αλγόριθμος αλλάζει και τρόπο λειτουργίας καθώς γίνεται αναδρομικός. 

Έπειτα  από  την  εξήγηση  κάποιων  σημείων  του  ψευδοκώδικα  και  την  αναφορά 

κάποιων  εναλλακτικών  υλοποιήσεων  του,  μπορούμε  να  παραθέσουμε  ένα  ακόμα 

παράδειγμα χρήσης του: 
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Εικόνα 2-3: Αναζήτηση πρώτα κατά βάθος σε δυαδικό δένδρο. (Russell & Norvig 2004, σε-

λίδα 111)

Στην εικόνα 2-3, ο αρχικός κόμβος θεωρείται ότι είναι ο Α και ο τελικός (κόμβος 

στόχου) ο Μ. Ακόμα, οι κόμβοι σε βάθος 3 θεωρούμε ότι δεν έχουν διαδόχους. Οι κόμβοι 

χρωματίζονται με μαύρο χρώμα όταν έχουν επεκταθεί και δεν έχουν πλέον απογόνους στο 

σύνορο,  και  με  γκρίζο  χρώμα  όταν  «βρεθούν»  κατά  τη  διάρκεια  της  αναζήτηση. 

Παράλληλα, είναι οι κόμβοι στους οποίους γίνεται η υπαναχώρηση όταν κάποιος κόμβος 

δεν έχει πλέον γειτονικούς (ή στην περίπτωση του δυαδικού δέντρου, απογόνους) που δεν 

έχουν επεκταθεί. Τέλος, το βελάκι δίπλα στον κάθε κόμβο, υποδεικνύει το ποιος κόμβος 

επεκτείνεται σε εκείνο το στάδιο.

Πριν  επιστρέψουμε  στην  online  αναζήτηση  με  τον  Depth-First  Search,  θα 

αναφερθούμε συνοπτικά σε κάποιες ιδιότητες του αλγορίθμου: Η χρονική πολυπλοκότητα 

του αλγορίθμου είναι ανάλογη του αθροίσματος των κόμβων και των ακμών του γράφου, 
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και συγκεκριμένα είναι ίση με Θ(V + E), όπου V το σύνολο των κόμβων και E το σύνολο 

των ακμών του γράφου (Cormen et al. 2001). Από την άλλη πλευρά, με την κατάλληλη 

υλοποίηση,  οι  απαιτήσεις  για  μνήμη  που  έχει  ο  αλγόριθμος  είναι  σχετικά  μικρές,  και 

σίγουρα αρκετά μικρότερες από ότι ένας ανάλογος αλγόριθμος αναζήτησης, η αναζήτηση 

πρώτα κατά πλάτος (Breadth-First Search, BFS). 

Χρειάζεται να αποθηκεύει μόνο μία διαδρομή από τη ρίζα μέχρι έναν κόμβο-φύλλο, 

καθώς και τους υπόλοιπους αδελφούς κόμβους που δεν έχουν επεκταθεί για τον κάθε κόμβο 

της διαδρομής.  Αφού ένας κόμβος επεκταθεί,  μπορεί  να αφαιρεθεί  από τη μνήμη μόλις 

εξερευνηθούν πλήρως όλοι οι  απόγονοι  του.  Για ένα χώρο καταστάσεων με  παράγοντα 

διακλάδωσης  b  και  μέγιστο  βάθος  m,  η  αναζήτηση  πρώτα  κατά  βάθος  απαιτεί  την 

αποθήκευση μόνο bm +1 κόμβων (Russell  &  Norvig  2004, σελίδα 110).

Ένα  βασικό  μειονέκτημα  του  DFS  είναι  ότι  οι  λύσεις 

που παράγει δεν είναι πάντα βέλτιστες, μιας και η λύση που επιστρέφεται είναι πάντα η 

πρώτη  που  βρίσκεται,  ανεξαρτήτως  του  αν  υπάρχει  άλλη  τελική  κατάσταση  που  έχει 

μικρότερο κόστος μονοπατιού - αν το πρόβλημα είναι η εύρεση της βέλτιστης διαδρομής, ή 

βρίσκεται σε μικρότερο βάθος από την ήδη ευρεθείσα - αν η αναζήτηση γίνεται σε δυαδικό 

δέντρο (Wikibooks χωρίς ημερομηνία).

Επιπρόσθετα,  ανάλογα  με  τις  επιλογές  που  γίνονται  κατά  τη  διάρκεια  της 

αναζήτησης, και το αν το δέντρο αναζήτησης έχει άπειρο βάθος, η αναζήτηση μπορεί να 

εκτελείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα ή να εξαντλήσει τη διαθέσιμη μνήμη, ενώ μια 

διαφορετική επιλογή θα οδηγούσε σε μια λύση που βρισκόταν κοντά στη ρίζα του δένδρου 

αναζήτησης. Τέλος, η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος είναι πλήρης, μόνο αν το δένδρο έχει 

φραγμένο βάθος. 

Επιστρέφοντας στην online εκδοχή του αλγορίθμου αναζήτησης πρώτα κατά βάθος, 

θα  πρέπει  να  έχουν  γίνει  φανερές  οι  δυο  βασικές  διαφορές  σε  σχέση  με  την  offline, 

απληροφόρητη  εκδοχή  της.  Στην  online  εκδοχή  του  DFS,  ο  πράκτορας  που  τον 

χρησιμοποιεί  θα  πρέπει  σε  κάθε  βήμα  να  τον  τροφοδοτεί  με  νέα  στοιχεία  για  τους 

γειτονικούς  κόμβους  του  κόμβου  στον  οποίο  βρίσκεται,  και  παράλληλα  το  ρομπότ  θα 

πρέπει να υπαναχωρεί φυσικώς (και όχι απλά αφαιρώντας έναν κόμβο από μια στοίβα) στην 

κατάσταση από την οποία εισήλθε πιο πρόσφατα στην τρέχουσα, όταν έχει επιχειρήσει όλες 

τις ενέργειες σε μια κατάσταση.  

Στο  επόμενο  μέρος  της  διπλωματικής  εργασίας  (2.2.1),  θα  αναλύσουμε  το 
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περιβάλλον στο οποίο θα κινείται ο πράκτορας και πως αυτό κατασκευάστηκε, και έπειτα – 

στο Μέρος 2.2.2 – θα επανέλθουμε στην υλοποίηση μιας online εκδοχής της Depth-First 

Search που θα ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Μέρος 2.2: Πρακτικό κομμάτι του αλγορίθμου DFS
1) Προκαταρκτική παρουσίαση services του προγράμματος

Ο σκοπός  του  παραδείγματος  χρήσης  του  αλγορίθμου  DFS  στο  περιβάλλον  του 

Robotics  Studio  είναι  η  παρουσίαση  της  κίνησης  ενός  ρομπότ  σε  ένα  προσομοιωμένο 

περιβάλλον που περιλαμβάνει αμετακίνητα εμπόδια, βάσει ενός online αλγορίθμου. Η όλη 

προσπάθεια βασίστηκε στο πρόγραμμα ExplorerSim που δημιούργησε ο Trevor Taylor, τότε 

ανεξάρτητος σύμβουλος σε ζητήματα της εκπαίδευσης σε θέματα ρομποτικής και μετέπειτα 

στέλεχος της Microsoft,  ο οποίος με τη σειρά του βασίστηκε σε προγενέστερη μορφή του 

προγράμματος που είχε δημιουργήσει ο Ben Axelrod, εργαζόμενος ως robotics software 

developer στην εταιρία CoroWare. 

Την εποχή που ξεκίνησε η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας οι κύριες πήγες 

πληροφοριών  για  το  Robotics  Studio  ήταν  το  Microsoft  Developer  Network  (MSDN) 

φόρουμ περί των ρομποτικών εφαρμογών της Microsoft (Microsoft Corporation 2008), και 

τα προγράμματα τα οποία υποστήριζε ο Trevor Taylor. Αυτά ήταν τα μόνα τα οποία είχαν 

κάποια  αξιοσήμαντη  εκπαιδευτική  σημασία,  εκτός  των  tutorials  της  Microsoft  που 

περιλαμβάνονταν μαζί με το Robotics Studio. Για αυτόν τον λόγο, θα αφιερώσουμε ένα 

μέρος της διπλωματικής εργασίας στην αναφορά μας στο αρχικό πρόγραμμα ExplorerSim, 

το οποίο βέβαια στη συνέχεια άλλαξε ριζικά μορφή, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 

της διπλωματικής μας εργασίας. 

Ο συγγραφέας της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποίησε εξαρχής την έκδοση του 

Ιουλίου 2007 (Taylor 2007) που είχε δημιουργήσει ο Trevor Taylor και έπειτα αναβάθμισε 

ώστε να είναι συμβατή με την έκδοση 1.5 του Robotics Studio. Στη συνέχεια, μαζί με την 

έκδοση του βιβλίου του «Microsoft Robotics Developer Studio», ο Trevor Taylor ανανέωσε 

την  έκδοση  του  προγράμματος  (link  διαθέσιμο  στις  25  Ιουλίου  2008: 

http://www.promrds.com/Downloads.htm),  αλλά  αυτή  δεν  χρησιμοποιήθηκε  καθόλου  στη 

διπλωματική εργασία αυτή.
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Το πρόγραμμα ExplorerSim, περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά services τα οποία 

απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα: 

1) Service  ExplorerSim  :  Επιτρέπει  σε  ένα  προσομοιωμένο  ρομπότ  να  χρησιμοποιεί 

έναν αισθητήρα Laser (Laser Range Finder) για να περιπλανιέται σε ένα λαβύρινθο 

και να δημιουργεί κατά την περιπλάνηση του έναν χάρτη.

2) Service MazeSimulator  : Δημιουργεί έναν προσομοιωμένο λαβύρινθο βασιζόμενο σε 

μια απλή bitmap εικόνα που παρέχεται από τον χρήστη.

3) Service  Simple  Dashboard  Mod  :  Περιλαμβάνει  αλλαγές  στο  αρχικό  Simple 

Dashboard που παρείχε η Microsoft, ώστε να αποθηκεύει αλλαγές στις επιλογές που 

σχετίζονται με την προσομοίωση και παράλληλα προσθέτει και την οπτική γωνία 

μέσω της webcam του ρομπότ.

4) Service Simulated Differential Drive  : Περιλαμβάνει αλλαγές στο αρχικό Simulated 

Differential  Drive  που  παρείχε  η  Microsoft,  ώστε  να  υποστηρίζει  τις  μεθόδους 

RotateDegrees  και   DriveDistance  και  να  παρέχει  πληροφορίες  για  τη  θέση  του 

ρομπότ στο προσομοιωμένο περιβάλλον.

Θα  αναφερθούμε  πρώτα  συνοπτικά  στα  services  Simple  Dashboard  Mod και 

Simulated  Differential  Drive,  μιας  και  αυτά  δεν  τροποποιήθηκαν  καθόλου,  και  απλά 

χρησιμοποιήθηκαν όπως είχαν αρχικά δημιουργηθεί. Το service Simple Dashboard αρχικά 

παρέχονταν μαζί με τα Microsoft Robotics Studio Code Samples.

Οι αλλαγές που έγιναν σε αυτό αρχικά, ήταν συνοπτικά ότι, πλέον:

 Είχε τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις επιλογές ρυθμίσεων του χρήστη.
 Παρείχε τη δυνατότητα στο χρήστη να παραμετροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του 

«trackball».
 Η εμφάνιση των ακτίνων Laser του αισθητήρα, μπορούσε να γίνει και σε κάθετη 

οπτική γωνία.
 Υπήρχε η δυνατότητα να εμφανιστεί σε παράθυρο η οπτική γωνία της κάμερας 

πάνω στο ρομπότ (webcam).
 Το motion control του dashboard μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους 

RotateDegrees και DriveDistance για την καθοδήγηση του ρομπότ.
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Οπτικά, οι αλλαγές φαίνονται στις εικόνες 2-4, 2-5 και 2-6:

Εικόνα 2-4: Απεικόνιση των αλλαγών 1, 2 και 5 στο Simple dashboard της Microsoft.

Εικόνα 2-5: Απεικόνιση της τρίτης αλλαγής στο Simple dashboard της Microsoft (top-down 

οπτική γωνία του χάρτη Laser).
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Εικόνα  2-6:  Απεικόνιση  της  τέταρτης  αλλαγής  στο  Simple  dashboard  της  Microsoft 

(Απεικόνιση της webcam του ρομπότ).

Συγκεκριμένα για την αλλαγή νούμερο τρία,  την εμφάνιση,  δηλαδή,  των ακτινών 

Laser  του  αισθητήρα  που  μπορούσε  να  γίνει   πλέον  και  σε  κάθετη  οπτική  γωνία,  θα 

αναφερθούμε και σε μεταγενέστερο σημείο της διπλωματικής (Μέρος 1.2.3), στο οποίο θα 

εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιλέξαμε να εμφανίζεται στο δικό μας πρόγραμμα, και 

πως χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα του ρομπότ για το λαβύρινθο. 

Όσον  αφορά  τις  αλλαγές  στο   Service  Simulated  Differential  Drive,  αυτές  ήταν 

κυρίως δυο: 

1) Προστέθηκε  κώδικας  ώστε  να  μπορεί  το  ρομπότ  να  κινείται  βάσει  των μεθόδων 

RotateDegrees και DriveDistance. 

2) Προστέθηκε  λειτουργικότητα  στον  κώδικα  ώστε  να  μπορεί  να  έχει  ο 

προγραμματιστής πρόσβαση στη θέση (pose) του ρομπότ μέσα στον λαβύρινθο. 

Η πρώτη από τις αλλαγές αυτές ενσωματώθηκε αργότερα και στην επίσημη έκδοση 

του  Differential  Drive  της  Microsoft,  αλλά  ο  κώδικας  δεν  λειτουργούσε  το  ίδιο 

ικανοποιητικά, οπότε προτιμήθηκε η χρήση του κώδικα που παρείχε ο Trevor Taylor. Η δε 

δεύτερη είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να έχει χρήση στην πραγματικότητα, μιας και 

δεν είναι δυνατό να βρεθεί η θέση του ρομπότ σε ένα μη προκαθορισμένο, πραγματικό, 

περιβάλλον.  Αυτό  βέβαια  είναι  εφικτό  σε  ένα  προσομοιωμένο  περιβάλλον,  και 

χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Έχοντας αναφερθεί συνοπτικά στα δυο προαναφερθέντα services, μπορούμε στις δυο 
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επόμενες ενότητες να εξετάσουμε αναλυτικά τα δυο services που διαδραματίζουν κεντρικό 

ρόλο  στη  λειτουργία  της  προσομοίωσης:  Του  MazeSimulator,  που  δημιουργεί  τον 

λαβύρινθο τον οποίο πρέπει να διανύσει το ρομπότ, και του ExplorerSim, που υλοποιεί τον 

αλγόριθμο βάσει του οποίου κινείται το ρομπότ στο λαβύρινθο.

2) Υλοποίηση service MazeSimulator 

Το  service  MazeSimulator,  χρησιμοποιείται  για  να  παράσχει  τον  προσομοιωμένο 

λαβύρινθο στο  περιβάλλον  του Robotics  Studio.  Κάνει  χρήση μιας  bitmap εικόνας  που 

δημιουργεί ή επιλέγει από τις ήδη υπάρχουσες ο χρήστης, και στην συνέχεια του δίνει τη 

δυνατότητα να καθορίσει τις κατάλληλες παραμέτρους για τις διαστάσεις του λαβυρίνθου, 

καθώς και για το χρώμα των αντικειμένων που περιέχει. Το περιβάλλον που δημιουργεί 

μπορεί να περιέχει τόσο παραλληλόγραμμα μπλοκ τοίχων όσο και σφαιρικά αντικείμενα. 

Τέλος,  ο χρήστης έχει την επιλογή να χρησιμοποιείται στον λαβύρινθο είτε ένα ρομπότ 

τύπου Pioneer 3-DX είτε ένα  τύπου Lego NXT. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της διπλωματικής θα χρησιμοποιείται μόνο το ρομπότ  Pioneer 

3-DX, το οποίο φαίνεται στις εικόνες 2-7 και 2-8:

Εικόνα  2-7:  Ρομπότ  Pioneer  3-DX,  με  προσαρτημένη  webcam  στο  πάνω  μέρος  του. 

(Simulated P3dx 2007)
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Εικόνα 2-8:  Προσομοιωμένο ρομπότ Pioneer 3-DX, με προσαρτημένo laser range finder 

στο πάνω μέρος του. (Ulbrich 2007)

Η εικόνα που χρησιμοποιείται για να παραχθεί ο λαβύρινθος μπορεί να είναι σε ένα 

εκ των τριών πιο δημοφιλών φόρμα εικόνας (.bmp, .gif, .jpg) και να περιέχει αντικείμενα 

μέχρι και δεκαέξι διαφορετικών χρωμάτων (μαύρο, άσπρο, κόκκινο, μπλε, ανοικτό γκρι, 

κτλ).  Σε  αυτήν  κάθε  αντικείμενο αναγνωρίζεται  από το  χρώμα του,  ενώ το  χρώμα του 

εδάφους θεωρείται ότι είναι ίδιο με αυτό που έχει το pixel στο αριστερά πάνω μέρος της 

εικόνας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί το έδαφος να μην έχει κάποιο συγκεκριμένο 

χρώμα, αλλά μια υφή, μπορεί να αντικατασταθεί η default εικόνα που παρέχεται από το 

Robotics Studio, με μια άλλη, όπως θα δούμε αργότερα στο δικό μας παράδειγμα. 

Ένα  τυπικό  παράδειγμα  εικόνας  που  χρησιμοποιείται  στο  service  MazeSimulator 

φαίνεται στην εικόνα 2-9, με το τελικό αποτέλεσμα – προσομοίωση να απεικονίζεται στην 

εικόνα 2-10, ενώ ένα δεύτερο παράδειγμα με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του, παρουσιάζεται 

στις εικόνες 2-11 και 2-12: 

Εικόνα 2-9: Τυπική εικόνα χρήσης για δημιουργία λαβυρίνθου στο service MazeSimulator. 

(Taylor  2007)
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Εικόνα 2-10:  Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένος λαβύρινθος βάσει  της εικόνας 2-9, 

δημιουργηθέν από  το service MazeSimulator. 

Εικόνα  2-11:  Επιπλέον  εικόνα  χρήσης  για  δημιουργία  λαβυρίνθου  στο  service 

MazeSimulator. 
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Εικόνα 2-12: Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένος λαβύρινθος βάσει της εικόνας 2-11, 

δημιουργηθέν από  το service MazeSimulator. 

Οι  πιο  πολλές  ρυθμίσεις  στον  λαβύρινθο  μπορούν  να  γίνουν  και  χωρίς  να 

τροποποιηθεί  ο  κώδικας του service  MazeSimulator,  και  επομένως να μην χρειαστεί  να 

μεταγλωττιστεί ξανά το πρόγραμμα (φυσικά, οι αλλαγές μπορούν να ενσωματωθούν και 

μόνιμα στον κώδικα του service). Για να λάβουν χώρα οι αλλαγές πρέπει να τροποποιηθεί 

ένα αρχείο xml, το MazeSimulator.Config.xml. 

Σε αυτό μπορεί να επιλεχθεί ο τύπος του χρησιμοποιούμενου ρομπότ - ένας εκ των 

δυο  προαναφερθέντων  (πεδίο  RobotType),  να  αλλαχθεί  η  υφή  των  τοίχων  (πεδίο 

WallTextures), καθοριζόμενη από ένα αρχείο εικόνας, καθώς και το  χρώμα αυτών σε σχέση 

με  το  προκαθορισμένο  (πεδίο  WallColors).  Αντί,  δηλαδή,  για  ένα  από  τα  16  βασικά 

χρώματα που μπορεί να υποστηρίξει ο λαβύρινθος, να καθορίσει ο χρήστης, βάσει του RGB 

προτύπου, κάποιο νέο.

Ακόμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω του πεδίου  GroundTexture να αλλάξει 

την  εικόνα  υφής  του  εδάφους,  να  αλλάξει  το  ύψος  με  το  οποίο  απεικονίζεται  κάθε 

αντικείμενο  ενός  συγκεκριμένου  χρώματος,  αφού  κάθε  χρώμα  αντιστοιχίζεται  με  ένα 

συγκεκριμένο  ύψος  (πεδίο  HeightMap),  καθώς  και  να  αλλάξει  τη  μάζα  του  κάθε 

αντικειμένου που χρησιμοποιείται, αλλάζοντας τη συσχέτιση χρώματος – μάζας με το πεδίο 

MassMap.  Συγκεκριμένα  για  το  τελευταίο  πεδίο,  θα  πρέπει  να  σχολιάσουμε  πως  αν 

αλλαχθεί η προκαθορισμένη τιμή (0) για οποιαδήποτε από τα χρώματα, τότε τα αντικείμενα 

37



εκείνου του χρώματος θα έχουν την αντίστοιχη τιμή μάζας σε κιλά, γεγονός που σημαίνει 

ότι το ρομπότ πιθανώς θα είναι δυνατό να τα μετακινήσει. Έτσι, αν για παράδειγμα ένας 

τοίχος έχει μάζα μερικά μόνο κιλά και το ρομπότ προσπαθήσει να το μετακινήσει, υπάρχει 

η πιθανότητα να καταπλακώσει ο τοίχος αυτό, ενώ αν παρέμενε η default τιμή μάζας του, 

δεν θα υπήρχε καν η δυνατότητα να μετακινηθεί ο τοίχος.

Τέλος,  μέσω των πεδίων  GridSpacing,  WallBoxSize και  HeightScale,  μπορούν  να 

τροποποιηθούν  οι  διαστάσεις  του  λαβυρίνθου,  και  συγκεκριμένα  το  πόσο  μεγάλο  θα 

φαίνεται  κάθε  pixel  εικόνας  στην  τελική  προσομοίωση,  ενώ  το  πεδίο  UseSphere 

χρησιμοποιείται  ώστε  να  μην  δημιουργούνται  μπλοκ  τοίχων  για  κάθε  χρώμα,  άλλα 

σφαιρικά αντικείμενα.

Έχοντας αναλύσει τις διάφορες αλλαγές που μπορούν να επέλθουν στον λαβύρινθο 

μέσω του xml αρχείου παραμετροποίησης του,  και  μιας και  ο κώδικας του service  δεν 

διαφοροποιήθηκε  σε  μεγάλο βαθμό,  παραμένοντας  σχεδόν πανομοιότυπος  με  το  αρχικό 

service που είχε δημιουργήσει ο Trevor Taylor, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ιδιαίτερα σε 

αυτόν. 

Θα αναφέρουμε, μόνο, συνοπτικά, ότι οι κύριες αλλαγές στο service αφορούν τη 

διαφοροποίηση της οπτικής γωνίας της κάμερας κατά την έναρξη του προγράμματος, την 

αύξηση  του  μεγέθους  του  ρομπότ  (της  εμφάνισης  του  στην  προσομοίωση),  και  την 

εισαγωγή της μεθόδου  SetBounceThreshold.  Η μέθοδος αυτή αφορά τον καθορισμό της 

μεταβλητής BounceThreshold, η οποία καθορίζει το κατά πόσο αναπηδά το πίσω μέρος του 

ρομπότ κατά την κίνηση του. Αν στη μεταβλητή τεθεί τιμή περίπου μηδέν ή θετική, τότε, 

ακόμα και αν δεν έχει δοθεί εντολή στο ρομπότ να μετακινηθεί, αυτό κινείται ελάχιστα 

λόγω  της  επίδρασης  της  αναπήδησης  του  πίσω  μέρους  του.  

Στη  συνέχεια  θα  προχωρήσουμε  αναφερόμενοι  στην  αρχική  κατάσταση  του 

λαβυρίνθου τον οποίο θα διατρέξει το ρομπότ: Η εικόνα που δημιουργήσαμε προκειμένου 

να υλοποιηθεί ο λαβύρινθος, φαίνεται στην εικόνα 2-13, και το τελικό αποτέλεσμα στην 

εικόνα 2-14:
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Εικόνα 2-13: Εικόνα χρήσης για τη δημιουργία της αρχικής κατάστασης του λαβυρίνθου.

Εικόνα 2-14: Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένος λαβύρινθος βάσει της εικόνας 2-13, 

δημιουργηθέν από  το service MazeSimulator. 

Όπως είναι φανερό, η είσοδος του λαβυρίνθου βρίσκεται κάτω αριστερά όπως αυτός 

εμφανίζεται στις εικόνες (με το ρομπότ να φαίνεται στην εικόνα 2-14), και η έξοδος του 

βρίσκεται  λίγο  πιο  πάνω  από  τη  μέση,  στο  δεξιό  μέρος  αυτού.  Επιπλέον,  σε  κάθε 

περίπτωση, το ρομπότ μπορεί να οπισθοχωρήσει και να αλλάξει πορεία ώστε να βρει την 

έξοδο, κάτι που θα χρειαστεί να κάνει σε πολλές περιπτώσεις που οδηγούν σε μονοπάτια 

που  οδηγούν  σε  «αδιέξοδο».  Επομένως,  το  ρομπότ  δεν  μπορεί  με  κανέναν  τρόπο  να 

περιέλθει σε κατάσταση όπου θα έχει αποκλειστεί λόγω μιας λανθασμένης επιλογής του. 

Στην εικόνα 2-15 εμφανίζεται  η συντομότερη διαδρομή που μπορεί  να ακολουθήσει  το 
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ρομπότ ώστε να διασχίσει τον λαβύρινθο από την είσοδο έως την έξοδο του:

Εικόνα 2-15: Συντομότερο μονοπάτι για τη διάσχιση του λαβυρίνθου του παραδείγματος 

(της εικόνας 2-14).

Για  τη  διευκόλυνση  της  αναφοράς  στο  λαβύρινθο,  καθώς  και  για  την 

προγραμματιστική υλοποίηση του, ο λαβύρινθος χωρίστηκε σε 49 διαφορετικά «κομμάτια», 

καθένα εκ των οποίων αποτελεί έναν κόμβο αυτού. Στην επόμενη ενότητα, θα εξετάσουμε 

το  πως  υλοποιήθηκε  αυτή  η  «τμηματοποίηση»  του  λαβυρίνθου,  καθώς  και  το  πως 

ενσωματώθηκε  ο  αλγόριθμος  της  αναζήτησης  πρώτα  κατά  βάθος  στο  πρόγραμμα 

ExplorerSim.

3) Υλοποίηση service ExplorerSim

α) Υλοποίηση δομής λαβυρίνθου

Το service ExplorerSim, με τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό όσον αφορά το 

πρώτο παράδειγμα χρήσης του Robotics Studio, έχει ως κύρια λειτουργία την υλοποίηση 

της  κίνησης  του ρομπότ,  βάσει  του  αλγόριθμου αναζήτησης  πρώτα κατά βάθος.  Εκτός 

αυτού, όμως, μέσω του service δημιουργούμε και έναν χάρτη του λαβυρίνθου βάσει ενός 

αισθητήρα  Laser  (Laser  range  finder)  στην  κορυφή  του  ρομπότ,  ενώ,  επίσης,  όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, χωρίζουμε το λαβύρινθο σε διακριτούς τομείς 

40



(τους οποίους αποκαλούμε κόμβους – nodes).

Αρχικά,  θα  ξεκινήσουμε  περιγράφοντας  τη  δομή  του  λαβυρίνθου:  Ο  λαβύρινθος 

χωρίζεται  σε  επτά  σειρές  και  ισάριθμες  στήλες.  Κάθε  ένα  από  τα  «τετράγωνα»  που 

σχηματίζεται  στην  ένωση  των  γραμμών  με  τις  στήλες,  αποτελεί  έναν  κόμβο.  Για  να 

προσομοιώσουμε  προγραμματιστικά  την  έννοια  του  κόμβου,  υλοποιούμε  μια  κλάση  με 

τίτλο «Node».

Η κλάση  «Node»,  που  υλοποιείται  στον  αρχείο  Node.cs,  ορίζει  αντικείμενα που 

αναπαριστούν  τους  κόμβους  του  λαβυρίνθου  στην  αντίληψη  του  ρομπότ  για  αυτόν. 

Προκειμένου να είναι αντιληπτό σε ποιον κόμβο βρίσκεται, και ποια πορεία θα πρέπει να 

ακολουθήσει, θα πρέπει ο κάθε κόμβος να ενσωματώνει κάποια χαρακτηριστικά στη δομή 

του. Έτσι, ο κάθε κόμβος που δημιουργείται έχει τις εξής ιδιότητες:

• Ονομασία: (δημόσια ιδιότητα Name, τύπου string) 

Προφανώς  ο  κάθε  κόμβος  έχει  ένα  μοναδικό  όνομα.  Αυτό  αποτελείται  από  μια 

αρίθμηση των κόμβων του λαβυρίνθου από το κάτω δεξιά σημείο του προς το πάνω 

αριστερά (Όπως θα φανεί παρακάτω στην εικόνα 2-16).

• Όρια του: (δημόσιες ιδιότητες MinX, MaxX, MinY, MaxY, τύπου double) 

Κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια περιοχή τετράγωνου σχήματος στην προσομοίωση 

του  λαβυρίνθου.  Δεδομένου  ότι  ο  λαβύρινθος  στην  προσομοίωση  έχει 

προκαθορισμένα  όρια  τα  οποία  ορίζονται  από  τους  άξονες  -  μεταβλητές  x,  y,  z, 

ορίζουμε  ανάλογα  και  τα  όρια  του  κάθε  κόμβου  βάσει  των  προαναφερθείσων 

μεταβλητών σε ένα καρτεσιανό επίπεδο x, y (η μεταβλητή z δεν μας απασχολεί).

• Γονέας: (δημόσια ιδιότητα Parent, τύπου Node) 

Ο κάθε κόμβος που επισκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης λαμβάνει μια 

τιμή στην ιδιότητα γονέα του, που είναι ίση με τον κόμβο τον οποίο διέσχισε το 

ρομπότ για να μεταβεί σε αυτόν.

• Κόμβος στόχου: (δημόσια ιδιότητα Goal, τύπου bool) 

Ο κόμβος στόχου, λαμβάνει μια θετική τιμή στην μεταβλητή Goal, ώστε να γίνεται 

αντιληπτό  ποτέ  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδρομή  του  ρομπότ.  Κάθε  άλλος  κόμβος, 

λαμβάνει τιμή false.
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• Αν τον έχουμε επισκεφτεί: (δημόσια ιδιότητα Visited, τύπου bool)

Ο κάθε κόμβος που επισκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης λαμβάνει τιμή 

true στην ιδιότητα visited του. Οι υπόλοιποι έχουν προεπιλεγμένη τιμή ίση με false.

• Γείτονες: (δημόσιες ιδιότητες North, South, East, West, τύπου Node)

Κάθε κόμβος θεωρούμε ότι έχει συνδετικότητα τεσσάρων κόμβων, είναι δηλαδή 4-

connected.  Επομένως,  έχει  το  πολύ  τέσσερις  γειτονικούς,  βόρεια  (North),  νότια 

(South), ανατολικά (East) και  δυτικά του (West). Σε περίπτωση που σε κάποια από 

τις παραπάνω διευθύνσεις δεν υπάρχει κόμβος (άρα ο εν λόγω κόμβος βρίσκεται στα 

όρια του λαβυρίνθου), η αντίστοιχη ιδιότητα  North, South, East ή West λαμβάνει την 

τιμή null. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η τιμή αυτή τίθεται ίση με τον πρέπον 

κόμβο.

• Προσβάσιμες  διευθύνσεις:  (δημόσιες  ιδιότητες  hasNorth,  hasSouth,  hasEast, 

hasWest,  τύπου bool)  Για  κάθε  κόμβο καταχωρούμε  το  αν  το  ρομπότ  μπορεί  να 

μεταβεί στον κόμβο που υπάρχει σε καθεμία από τις τέσσερις διευθύνσεις σε σχέση 

με αυτόν, άμεσα – με μια κίνηση. Έτσι, αν σε ένα κόμβο υπάρχει τοίχος μόνο βόρεια 

του, η τιμή  hasNorth του λαμβάνει αρνητική τιμή (false), ενώ οι υπόλοιπες τρεις 

ιδιότητες θετική (true).

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω ιδιότητες που ορίζονται για κάθε κόμβο, υλοποιούμε 

στην  κλάση  και  ορισμένες  μεθόδους  ώστε  να  μπορούμε  να  διαχειριζόμαστε  πιο 

αποτελεσματικά τους κόμβους του λαβυρίνθου και τους γειτονικούς του. Σε αυτή τη φάση 

της εργασίας, θα θεωρήσουμε ότι «απόγονος» του κάθε κόμβου θεωρείται οποιοσδήποτε 

κόμβος είναι γειτονικός του και είναι άμεσα προσβάσιμος από τον παρόντα. Εάν, λοιπόν, 

δυο  γειτονικούς  κόμβους  δεν  τους  χωρίζει  ένας  τοίχος  προς  την  διεύθυνση  που 

γειτονεύσουν, τότε ο καθένας θεωρείται απόγονος του αλλού. 

Σε  επόμενο  τμήμα  της  διπλωματικής  (Μέρος  5),  θα  χρειαστεί  να 

επαναπροσδιορίσουμε την έννοια των απογόνων του κάθε κόμβου, καθώς  επίσης, και να 

ορίσουμε την έννοια του προγόνου αυτού. Για αυτό το λόγο, και μιας και η αναπαράσταση 

και των δυο εννοιών είναι πανομοιότυπη, με τη χρήση μιας ArrayList, οι ανάλογες μέθοδοι 

προστίθενται σε αυτό το σημείο στην κλάση Node. Σε αυτήν την  κατηγορία, ανήκουν οι 

μέθοδοι  addToSuccessors(Node  nd),  deleteFromSuccessors(Node  nd), 

returnSuccessorWithIndex(int  index),  SuccessorsCount,  containsSuccessor(Node  nd)  και 
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ClearSuccessors, καθώς και οι ακριβώς ανάλογες τους μέθοδοι για τους προγόνους ενός 

κόμβου. Το όνομα των περισσότερων εκ των προαναφερθείσων μεθόδων είναι δηλωτικό 

της λειτουργίας τους, για αυτό και δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτές, παρά μόνο 

συνοπτικά στη μέθοδο rearrangeSuccessors.  Αυτή έχει  ως σκοπό την ανακατάταξη των 

γειτονικών κόμβων ενός κόμβου u, ώστε να εξετάζονται και με την ανάλογη σειρά κατά την 

εκτέλεση  μιας  αναζήτησης  πρώτα  κατά  βάθος.  Χρησιμοποιείται  μόνο  σε  αυτό  το 

παράδειγμα, και ορίζει τη σειρά των κόμβων στη λίστα απογόνων του κόμβου u με βάση τη 

διεύθυνση τους σε σχέση με αυτόν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Η  κλάση  Node  από  μόνη  της,  βέβαια,  δεν  είναι  ικανή  να  αναπαραστήσει  τον 

λαβύρινθο. Είναι απαραίτητη μια κλάση η οποία θα υλοποιεί ένα αντικείμενο το οποίο θα 

περιέχει τους κόμβους που περιλαμβάνει και ο λαβύρινθος που έχουμε παρουσιάσει στην 

εικόνα 2-13. Αυτή η κλάση είναι η GameBoard, η οποία υλοποιείται στο ομώνυμο αρχείο 

C#. 

Στην  εικόνα  2-16  απεικονίζεται  και  πάλι  η  αρχική  κατάσταση  του  λαβυρίνθου 

(πανομοιότυπη με την εικόνα 2-14, εκτός της απουσίας του πράκτορα), μόνο που αυτή τη 

φορά η προσομοίωση είναι σε edit mode (το οποίο υπάρχει ως επιλογή στην μπάρα στην 

κορυφή της προσομοίωσης), ώστε να δηλώνεται η θέση κάθε αντικειμένου σε αυτήν, ενώ 

παράλληλα  έχουμε  «επέμβει»  στην  εμφάνιση  της  εικόνας  για  να  καταδείξουμε  την 

απόσταση που χωρίζει τους κόμβους (Η μονάδα μέτρησης της απόστασης δεν εμφανίζεται 

μιας  και  εξαρτάται  κάθε  φορά  από  τις  επιλογές  του  χρήστη  στο  αρχείο 

MazeSimulator.Config.xml) . 
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Εικόνα 2-16: Η αρχική κατάσταση του λαβυρίνθου στη προσομοίωση, σε edit mode.

Όπως φαίνεται  στην παραπάνω εικόνα,  μπορούμε από την ιδιότητα  position,  του 

pose  του  κάθε  τοίχου,  να  βρούμε  σε  ποια  θέση  βρίσκεται,  και  με  αυτόν  τον  τρόπο, 

προφανώς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια είναι τα όρια του λαβυρίνθου καθώς και το 

ποια  είναι  η  απόσταση  μεταξύ  των  κόμβων.  Έχοντας  αυτά  τα  δεδομένα,  μπορούμε  να 

κατασκευάσουμε ένα αντικειμένου της κλάσης GameBoard, που να περιλαμβάνει τους 49 

κόμβους του αρχικού λαβυρίνθου, με ακριβή στοιχεία για τη θέση τους. 

Ο κατασκευαστής (constructor) των αντικειμένων της κλάσης GameBoard έχει την 

εξής δομή: Ορίζουμε ποια είναι η τιμή του πιο δυτικού και του πιο νότιου σημείου του 

λαβυρίνθου,  και  στη συνέχεια κατασκευάζουμε τον κάθε κόμβο προσθέτοντας στα όρια 

αυτού την απόσταση που τον χωρίζει από τον επόμενο του (η οποία είναι πάντα σταθερή, 

αφού ο λαβύρινθος είναι τετράγωνος). Έτσι, ξεκινώντας από τον πιο νοτιοδυτικό κόμβο, 

μπορούμε με μια απλή πράξη πρόσθεσης στο βόρειο και ανατολικό σημείο του να ορίσουμε 

και  αυτά  τα  άκρα  του.  Στη  συνέχεια  προχωρούμε  ανάλογα  κατασκευάζοντας  και  τους 

υπόλοιπους κόμβους του λαβυρίνθου,  ενώ παράλληλα για καθέναν ορίζουμε (μέσω των 

ιδιοτήτων του  hasNorth, hasSouth, hasEast, hasWest) αν το ρομπότ μπορεί να ξεκινήσει 

από αυτόν και να μεταβεί άμεσα σε κάποιον γειτονικό του. 

Φυσικά,  προκειμένου  οι  παραπάνω  ιδιότητες  να  έχουν  σωστές  τιμές  για 

οποιονδήποτε λαβύρινθο, ορίζουμε τις τιμές μόνο για τους κόμβους που βρίσκονται στα 

όρια  αυτού.  Για  παράδειγμα,  ο  πιο  νοτιοανατολικός  κόμβος  του  λαβυρίνθου,  για  κάθε 

44



δυνατή διάταξη του λαβυρίνθου, δεν μπορεί να έχει άμεσα προσβάσιμο  γειτονικό κόμβο 

νότια ή ανατολικά του, αφού ο ίδιος αποτελεί το όριο του λαβυρίνθου προς εκείνες τις 

διευθύνσεις. Τέλος, κάθε αντικείμενο της κλάσης GameBoard (αν και στο πρόγραμμα, όπως 

είναι κατανοητό μόνο ένα θα χρησιμοποιείται κάθε φορά), θα υλοποιεί και τις δημόσιες 

μεθόδους  findNodesRow,  findNodesCol και  findNodesNeighbour. Όπως και προηγουμένως 

για την κλάση Node, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση οι ονομασίες των μεθόδων επαρκούν 

ώστε να γίνει εμφανής η λειτουργία τους.

Προτού εξετάσουμε  το τελευταίο μέρος του service ExplorerSim, δηλαδή την κλάση 

ExplorerSim που δίνει τη δυνατότητα στο ρομπότ να κινείται βάσει του αλγορίθμου DFS, 

θα  παρουσιάσουμε  το  συνολικό αποτέλεσμα που προκύπτει  έως τώρα όσον αφορά την 

προσομοίωση του λαβυρίνθου. Θα αναπαραστήσουμε οπτικά την αντίληψη του ρομπότ για 

το  λαβύρινθο,  και  επίσης,  θα  αναφερθούμε  στην  επιπρόσθετη  λειτουργικότητα  που 

προσδώσαμε στη φόρμα απεικόνισης του χάρτη στην προσομοίωση:

Η «αντίληψη» του ρομπότ για τον λαβύρινθο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, βασίζεται 

στον  διαχωρισμό αυτού  σε  αριθμημένους  κόμβους.  Στις  εικόνες  2-13  απεικονίζονταν  ο 

λαβύρινθος  όπως  τον  αντιλαμβάνεται  οπτικά  ο  κάθε  χρήστης  που  παρακολουθεί  την 

προσομοίωση. Στην εικόνα 2-17, φαίνεται ο λαβύρινθος όπως θα τον αντιλαμβάνονταν ένας 

πράκτορας σε αυτό το περιβάλλον, αν είχε πλήρη γνώση αυτού:
Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 2-17:Αντίληψη του ρομπότ για το λαβύρινθο.

Παρατηρούμε,  λοιπόν,  από την εικόνα 2-17,  ότι  το ρομπότ αναγνωρίζει  τέσσερις 

διευθύνσεις  κατά την κίνηση του στο λαβύρινθο,  αντιλαμβάνεται  ποιος  κόμβος  είναι  ο 
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αρχικός (είσοδος) και ποιος ο τελικός (έξοδος), και παράλληλα μπορεί για κάθε κόμβο να 

γνωρίζει αν «φράσσεται» προς κάποια διεύθυνση του, καθώς και την ονομασία – αρίθμηση 

του.  Βάσει της εικόνας αυτής, επομένως, ας παρουσιάσουμε ξανά τη βέλτιστη διαδρομή 

για  το  συγκεκριμένο λαβύρινθο,  αυτή  τη  φορά,  όχι  όπως  στην  εικόνα 2-15 –  από την 

πλευρά του χρήστη, αλλά από την πλευρά της αντίληψης του ρομπότ:

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 2-18: Αντίληψη του ρομπότ για τη βέλτιστη διαδρομή του λαβυρίνθου.

Από  την  εικόνα  αυτή,  κατανοούμε,  ότι  για  το  ρομπότ  η  βέλτιστη  διαδρομή 

αποτελείται από μια ακολουθία κόμβων, η οποία είναι η «05, 04, 14, 24, 23, 22, 21, 31, 32, 

42, 52, 62, 61, 60, 50, 40». Τέλος, πριν εξετάσουμε την υλοποίηση του αλγορίθμου  Depth-

First  Search,  θα  αναφερθούμε  συνοπτικά  στις  αλλαγές  που  επιφέραμε  στη  φόρμα 

απεικόνισης του χάρτη. 

β) Υλοποίηση φόρμας απεικόνισης χάρτη

Αρχικά,  όπως φάνηκε και στην εικόνα 2-5,  το ρομπότ δημιουργούσε έναν χάρτη 

Laser, ο οποίος απεικονίζονταν ως μέρος του   Simple dashboard της Microsoft. Επειδή, 

όμως, η απεικόνιση του δεν ήταν πλήρης και δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του χάρτη για 

μετέπειτα  χρήση,  αποφασίσαμε  να  δημιουργήσουμε  μια  νέα  φόρμα,  η  οποία  θα 

περιελάμβανε  επιπλέον  λειτουργίες  σε  σχέση  με  την  αρχική.  Το  τελικό  αποτέλεσμα 

φαίνεται αναλυτικά στην εικόνα 2-19, και σε σχέση με την προσομοίωση, στην εικόνα 2-20.

46



Εικόνα 2-19: Αναλυτική απεικόνιση «εμπλουτισμένης» έκδοσης χάρτη.

Εικόνα 2-20: Απεικόνιση «εμπλουτισμένης» έκδοσης χάρτη, σε σχέση με την προσομοίωση 

του λαβυρίνθου.
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Είναι  φανερό  ότι  πλέον,  μαζί  με  τον  χάρτη  απεικονίζονται  και  επιπρόσθετες 

πληροφορίες σε σχέση με το λαβύρινθο. Ξεκινώντας από την πάνω αριστερά γωνία της 

φόρμας, παρατηρούμε ότι πλέον απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η απόσταση που έχει 

διανύσει  το  ρομπότ  σε  σχέση  με  την  αρχική  του  θέση (πεδίο  Distance  travelled).  Στη 

συνέχεια, τα δυο πεδία  CoordX και  CoordY,  αναφέρουν τη θέση του ρομπότ βάσει  των 

συντεταγμένων x και  y του λαβυρίνθου, ενώ στα δεξιά τους το πεδίο Node αναγράφει την 

ονομασία  του  κόμβου  στον  οποίο  βρίσκεται  το  ρομπότ.  Τέλος,  το  πεδίο  Heading 

αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το ρομπότ, ενώ στο πεδίο 

Running  time  αναγράφεται  ο  χρόνος  που  έχει  περάσει  από  τη  στιγμή  που  ξεκινήσει  η 

προσομοίωση. 

Το δεύτερο τμήμα της φόρμας, προορίζεται κυρίως για την απεικόνιση του χάρτη του 

λαβυρίνθου. Επιπλέον, όμως, παρουσιάζονται άλλες τρεις πληροφορίες: Πρώτον, στο πάνω 

αριστερά μέρος της φόρμας, τα δύο πεδία – ετικέτες αναγράφουν τη  διαφορά της αρχικής 

και  της  τελικής  θέσης  προς  την  οποία   κινείται  το  ρομπότ  στους  άξονες  Χ και  Υ του 

καρτεσιανού επιπέδου. Αναφέρουν, δηλαδή, αν το ρομπότ απέκλινε κατά την κίνηση του σε 

κάποιον άξονα, και αν ναι, κατά πόσο, ώστε η απόκλιση αυτή να διορθωθεί στην πορεία.  

Κατά δεύτερον, τα πεδία Has North, Has East, Has West, Has South, ανανεώνονται 

σε κάθε κόμβο ώστε να αντιπροσωπεύουν το κατά πόσο ο κόμβος «επικοινωνεί» άμεσα με 

τους γειτονικούς του. Η τρίτη και τελευταία πληροφορία (πεδίο  Executed) απεικονίζει το 

πόσες  φορές  έχει  ανανεωθεί  η  πληροφορία  από  τις  ακτίνες  Laser  του  αισθητήρα  του 

ρομπότ. Αυτή η πληροφορία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, και το γεγονός αυτό θα φανεί κατά 

την ανάλυση της υλοποίησης του αλγορίθμου DFS. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε, τέλος, για τη φόρμα αυτή, ότι παρέχει τη δυνατότητα 

στον χρήστη να τερματίσει τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και να αποθηκεύσει 

στον σκληρό του δίσκο ένα στιγμιότυπο του χάρτη όποτε ο ίδιος του επιθυμεί (μέσω του 

μενού  της  φόρμας)  σε  μορφή  JPEG.  Η  αποθήκευση  του  χάρτη  γίνεται,  παρόλα  αυτά, 

αυτόματα μετά από μισή ώρα εκτέλεσης του προγράμματος, οπότε και αυτό τερματίζεται 

ούτως ή άλλως, αφού έχει ενημερώσει εξαρχής τον χρήστη, όπως φαίνεται στην εικόνα 

2-21. 
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Εικόνα  2-21:  Ενημέρωση  του  χρήστη  για  τον  προκαθορισμένο  τερματισμό  του 

προγράμματος. 

Η  λειτουργία  αυτή  προστέθηκε,  μιας  και  η  πλήρης  διάσχιση  του  λαβυρίνθου 

ενδέχεται να είναι αρκετά χρονοβόρα, ανάλογα με τη σειρά επίσκεψης των κόμβων και τη 

διαρρύθμιση του λαβυρίνθου. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο εκάστοτε χρήστης να αφήσει 

την  προσομοίωση  να  λειτουργεί  χωρίς  ο  ίδιος  να  είναι  παρών,  και  το  πρόγραμμα  να 

αποθηκεύει την τελική εικόνα του ρομπότ για το λαβύρινθο πριν κλείσει, προκειμένου να 

μην κατασπαταλά συνεχώς υπολογιστικούς πόρους.

Θα  ολοκληρώσουμε  τη  παρουσίαση  της  λειτουργικότητας  της  φόρμας  αυτής, 

επιδεικνύοντας το αποτέλεσμα της «χαρτογράφησης» ενός λαβυρίνθου σε σχέση με την 

προσομοιωμένη εικόνα αυτού. Συγκεκριμένα, ο χάρτης ανταποκρίνεται στο λαβύρινθο που 

δημιουργήθηκε βάσει της εικόνας 2-11. Στο δεξιό μέρος του απεικονίζεται η προσομοίωση 

του Robotics Studio, ενώ στο αριστερό του ο χάρτης που δημιουργήθηκε:
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Εικόνα 2-22: Σύγκριση δημιουργηθέντος χάρτη με την προσομοίωση του λαβυρίνθου.

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  ποιότητα  του  χάρτη  εξαρτάται  ιδιαίτερα  από  το 

μέγεθος του λαβυρίνθου, το ποσοστό αυτού που διασχίζει το ρομπότ και με ποια ταχύτητα 

κίνησης το κάνει, και, τέλος, από την ποιότητα του αισθητήρα Laser που χρησιμοποιείται. 

Φυσικά, όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του αισθητήρα – θα αναφερθούν σε μεταγενέστερο 

σημείο τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα που χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή – και 

όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του λαβυρίνθου που εξερευνείται, τόσο πληρέστερος θα 

είναι και ο χάρτης που δημιουργείται. Αντίθετα, αν η έκταση του – τόσο το πλάτος όσο και 

το μήκος του – είναι μεγάλη, ή το ρομπότ κινείται με αυξημένη ταχύτητα, τότε η ποιότητα 

του χάρτη θα είναι ελαττωμένη.

γ) Κίνηση του ρομπότ

Αφού έχουμε εξετάσει τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν το πρόγραμμα, σε αυτό 

το  σημείο  μπορούμε  να  αναλύσουμε  το  πιο  βασικό  σημείο  αυτού,  τον  τρόπο  που 

ενσωματώθηκε στη λειτουργικότητα του προγράμματος η κίνηση βάσει του αλγορίθμου της 

αναζήτησης πρώτα κατά βάθος. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα στο αρχείο ExplorerSim. 

Πρώτα, όμως, θα αναφερθούμε στον κώδικα του προαναφερθέντος αρχείου που επιτρέπει 

στο ρομπότ να κινείται από κόμβο σε κόμβο.

Κεντρικό  ρόλο στην  κίνηση  του  ρομπότ  διαδραματίζει  η  διαδικασία 
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LaserRangeFinderUpdateHandler.  Ο αισθητήρας Laser που έχει ενσωματωμένο στο πάνω 

μέρος του το ρομπότ,  εκπέμπει μια δέσμη ακτίνας Laser και ανιχνεύει την επιστροφή της 

μετά από ανάκλαση σε  κάποιο αντικείμενο.  Η μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης του φωτός, 

επιτρέπει την σάρωση μεγάλου γωνιακού εύρους σε μικρό χρονικό διάστημα, με μεγάλη 

ακρίβεια.

Ο αισθητήρας Laser που είναι ενσωματωμένος στο Pioneer 3-DX του παραδείγματος 

παράγεται  από την  γερμανική εταιρία  Sick  (συγκεκριμένα είναι  το  μοντέλο Sick  Laser 

Range Finder LM200)), και το service που υλοποιεί τις δυνατότητες του στην προσομοίωση, 

του παράσχει τη δυνατότητα σάρωσης σε εύρος 180 μοιρών, με επιστρεφόμενα δεδομένα 

ανά μίση μοίρα, και εμβέλεια οκτώ μέτρων (Ulbrich  2007). 

Στην  εικόνα  2-23  φαίνεται  ένας  πραγματικός  Laser  μετρητής  απόστασης  (Laser 

range  finder  –  lrf)  της  εταιρίας  SICK,  ενώ  στην  εικόνα  2-24  παρουσιάζεται  μια 

προσομοίωση του τρόπου λειτουργίας του. Τέλος, στην εικόνα 2-25 εμφανίζεται αναλυτικά 

το πως εκπέμπεται η ακτίνα Laser (ο πομπός βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οργάνου) 

για να ανακλαστεί από το αντικείμενο και να επιστραφεί η ακτίνα μέσω του καθρέφτη στο 

κάτω μέρος του lrf πίσω στον δεκτή του (στο πάνω μέρος αυτού).

 

Εικόνα 2-23:  Laser range finder της εταιρίας SICK. (Σφακιωτάκης χωρίς ημερομηνία)
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Εικόνα 2-24: Προσομοίωση του τρόπου λειτουργίας του lrf. (Ulbrich 2007)

Εικόνα 2-25: Τρόπος εκπομπής ακτίνας Laser από το lrf. (Σφακιωτάκης χωρίς ημερομηνία)

Ο αισθητήρας Laser, βάσει του service που τον υλοποιεί, εκπέμπει ακτίνες περίπου 

δυο  με  τρεις  φορές  το  δευτερόλεπτο,  με  σταθερό  ρυθμό.  Στη  μέθοδο 

LaserRangeFinderUpdateHandler εκμεταλλευόμαστε αυτήν την παγιότητα, και ρυθμίζουμε 

βάσει  του  αριθμού  των  ανανεώσεων  των  δεδομένων  την  κίνηση  του  ρομπότ.  Έχοντας 

αποφασίσει  την  ταχύτητα  κίνησης  του  ρομπότ,  διαπιστώσαμε  ότι  ένας  αριθμός 

ανανεώσεων των δεδομένων του lrf που θα έδινε ικανό χρόνο στο ρομπότ για να μεταβεί 

από τον έναν κόμβο στον επόμενο, και να ολοκληρώσει την κίνηση του, είναι ίσος με 70. 

Επιπρόσθετα, θεωρήσαμε ότι η κίνηση του ρομπότ θα έπρεπε να διασπαστεί σε δυο 

«ενότητες».  Η μια θα αφορούσε την ευθύγραμμη πορεία του ρομπότ,  και  η  δεύτερη,  η 

οποία θα ξεκινούσε μόλις τελείωνε η πρώτη, την περιστροφή του ρομπότ γύρω από τον 

άξονα του ώστε να αντικρίζει τη σωστή διεύθυνση προς την οποία ήταν ο επόμενος κόμβος 
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στην πορεία του. Σε αυτές τις δυο «ενότητες» προσθέσαμε, αναγκαστικά, άλλη μια, η οποία 

αφορούσε τη διόρθωση των μοιρών περιστροφής του ρομπότ και της απόστασης που θα 

διένυε,  μιας και,  όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η ακρίβεια εκτέλεσης των κινήσεων δεν 

ήταν απόλυτη. 

Έτσι,  καταλήξαμε  να  χωρίσουμε  τον  προαναφερθέντα  «χρόνο»  σε  τρία  μέρη, 

ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  ανανεώσεων  του  lrf  που  πρέπει  να  έχουν  συμβεί  για  να 

ξεκινήσει να εκτελείται το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα :

1) Αριθμός  των  ανανεώσεων ίσος  με  1:  Υπολογίζει  το  κατά  πόσο απαιτείται  να 

γίνουν διορθώσεις στην κίνηση - τις μοίρες περιστροφής και τα mm κίνησης - του 

ρομπότ. 

2) Αριθμός των ανανεώσεων ίσος με 5:  Εκτελεί την περιστροφή του ρομπότ γύρω 

από τον άξονα του.

3) Αριθμός των ανανεώσεων ίσος με 40: Εκτελεί το ευθύγραμμο κομμάτι της κίνησης 

του ρομπότ . 

Στην αρχή του κάθε κύκλου κίνησης του ρομπότ, ο αριθμός των ανανεώσεων των 

δεδομένων  του  αισθητήρα  Laser  μηδενίζεται.  Στη  συνέχεια,  όταν  ο  αριθμός  των 

ανανεώσεων αυξηθεί σε έναν, υπολογίζεται το αν το ρομπότ έχει παρεκκλίνει καθόλου από 

την προκαθορισμένη πορεία του και κατά πόσο, καθώς και το αν έχει κινηθεί περισσότερα 

ή λιγότερα mm από αυτά που θα έπρεπε.  Όταν οι  ανανεώσεις γίνουν πέντε,  το ρομπότ 

υπολογίζει βάσει του αλγορίθμου DFS ποιος είναι ο επόμενος κόμβος στην πορεία του, και 

στρίβει  ανάλογα προς αυτόν,  συνυπολογίζοντας,  όμως, τις μοίρες διορθώσεις που έχουν 

υπολογιστεί στο προηγούμενο βήμα. 

Αφού  τελειώσει  το  δεύτερο  βήμα  του  κύκλου,  και  οι  ανανεώσεις  ισούνται  με 

σαράντα, αν το ρομπότ κατά την προηγούμενη κίνηση του είχε στρίψει επιτυχώς κατά τις 

ζητούμενες μοίρες, κινείται κατά 7,7 μέτρα – όση και η απόσταση από τον ένα κόμβο στον 

επόμενο  στο  λαβύρινθο  μας.  Στην  περίπτωση  που  κατά  την  προηγούμενη  κίνηση  του 

απέκλινε κατά κάποιον τρόπο από την προκαθορισμένη πορεία του,  τότε η ευθύγραμμη 

κίνησή του δεν θα είναι 7,7 μέτρα αλλά κατά τι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Με αυτό το βήμα 

ολοκληρώνεται ο κύκλος της κίνησης του ρομπότ, και ξεκινάει ένας νέος, με τον αριθμό 

των ανανεώσεων των δεδομένων του αισθητήρα Laser να μηδενίζεται.

Όσον αφορά την ευθύγραμμη κίνηση του ρομπότ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
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υπάρχουν δυο τρόποι υλοποίησης της. Ο πρώτος είναι να δίνεται η εντολή στο ρομπότ να 

διανύσει μια συγκεκριμένη απόσταση. Κατά αυτόν τον τρόπο η κίνηση του είναι πιο αργή 

μεν,  γιατί  ο  πράκτορας  κινείται  με  την  μικρότερη  δυνατή  ταχύτητα,  αλλά  για  αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, είναι και πιο ακριβής Η δεύτερη είναι να δίνεται η εντολή στο ρομπότ να 

κινείται για όλη τη διάρκεια του τμήματος της ευθύγραμμης κίνησης με μια συγκεκριμένη 

ταχύτητα, και μόλις αυτό τελειώσει, να σταματήσει 

Επιλέχθηκε η δεύτερη λύση, μιας και η πρώτη ήταν σαφώς πιο αργή, γεγονός που 

καθιστούσε  την  προσομοίωση  ιδιαιτέρως  χρονοβόρα  –  σχεδόν  επτά  φορές  πιο  αργή  – 

κάνοντας δύσκολη τόσο την αποσφαλμάτωση του προγράμματος, όσο ακόμα και την απλή 

θέαση του.  Αυτή η  επιλογή είχε  ως  αποτέλεσμα η  κίνηση του ρομπότ  να  είναι  σαφώς 

λιγότερο ακριβής, αλλά δεδομένου ότι με τις διορθώσεις που θα αναφέρουμε παρακάτω ο 

πράκτορας πάντα κατόρθωνε να βρει την έξοδο, κρίθηκε προτιμότερη.

Για να την υλοποιήσουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήσαμε το ρομπότ να 

κινείται  για  όσο  χρόνο  διαρκούν  οι  30  ανανεώσεις  του  lrf  με  προκαθορισμένη  τιμή 

ταχύτητας ίση με 1000, και μόλις μηδενιστούν αυτές, να κινείται με ταχύτητα ίση με 0, 

πρακτικά,  δηλαδή,  να  σταματήσει.  Σε  περίπτωση  δε  που  η  απόσταση  που  έπρεπε  να 

διανυθεί ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη λόγω διορθώσεων, τότε η ταχύτητα αυξομειώνονταν 

καταλλήλως  για να προλάβει το ρομπότ να την διανύσει στον προβλεπόμενο χρόνο.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντήσαμε  κατά τη  διάρκεια  της 

υλοποίησης των παραδειγμάτων μας στο Robotics Studio, ήταν η ακρίβεια των κινήσεων 

του ρομπότ. Παρότι αυτή ήταν με βάση τα πραγματικά δεδομένα σχετικά υψηλή, δεν ήταν, 

παρόλα  αυτά,  απόλυτα  ακριβής,  με  αποτέλεσμα  μετά  από  αρκετές  μετακινήσεις  του 

ρομπότ, τα σφάλματα στην κίνηση του να συσσωρεύονται και αυτό να προσκρούει στους 

τοίχους του λαβυρίνθου. Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η γεωμετρική διόρθωση της 

πορείας του ρομπότ. 

Προκειμένου  να  γίνει  κατανοητή  η  διαδικασία,  θα  παραθέσουμε  πρώτα  μια 

περίπτωση κίνησης του ρομπότ σχηματικά - γεωμετρικά, και στην συνέχεια θα αναλύσουμε 

τον τρόπο εύρεσης της σωστής γωνίας περιστροφής περιγραφικά:
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Εικόνα 2-26: Γεωμετρική διόρθωση γωνίας περιστροφής ρομπότ.

Στο παράδειγμα της εικόνας 2-26,  θεωρούμε ότι  το ρομπότ πρόκειται  να κινηθεί 

ευθύγραμμα από το σημείο Α προς το σημείο Ο. Λόγω, όμως, του περιθωρίου λάθους στην 

κίνηση του ρομπότ που υπεισέρχεται από το ίδιο το Robotics Studio, το ρομπότ καταλήγει 

στη θέση Δ, εκτελώντας κατ' ουσία κίνηση παρεκκλίνουσα ως προς την επιθυμητή κατά 

γωνία  θˆ .  Στη συνέχεια,  όντας  στη θέση Γ θα επιχειρήσει  να περιστραφεί  προς κάποια 

διεύθυνση  από  τις  τέσσερις  δυνατές  (Βορράς,  Νότος,  Δύση,  Ανατολή),  ώστε  να 

«αντικρίσει» τον επόμενο κόμβο στην πορεία του.

Αρχικά, δηλαδή, η γωνία περιστροφής του, αν δεν υπήρχαν λάθη στη διαδικασία θα 

ήταν πολλαπλάσια μιας γωνίας 90 μοιρών (Αφού το ρομπότ θεωρούμε ότι κινείται πάνω 

στους άξονες του καρτεσιανού επιπέδου, και  οι  τέσσερις διευθύνσεις βρίσκονται επίσης 

πάνω στους άξονες x και  y αυτού). Λόγω, όμως, της γωνίας θˆ  κατά την οποία παρέκκλινε 

το ρομπότ, η γωνία περιστροφής δεν θα πρέπει πια να παραμείνει πολλαπλάσια των 90 

μοιρών, αλλά να διορθωθεί κατά κάποιες μοίρες, προκειμένου το ρομπότ να αντικρίζει μια 

διεύθυνση παράλληλη προς έναν από τους άξονες του καρτεσιανού επιπέδου. 

Περιγραφικά, η διαδικασία διόρθωσης των μοιρών περιστροφής έγκειται στα εξής: 

Το  πρωταρχικό  στοιχείο  που  λαμβάνουμε  υπόψη  μας  είναι  σε  ποιον  άξονα  έπρεπε  να 

κινηθεί προηγουμένως (ευθύγραμμα) το ρομπότ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο άξονας 
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κίνησης ήταν ο Χ. Έπειτα, αποθηκεύουμε τη διαφορά μεταξύ της τελικής και της αρχικής 

θέσης του ρομπότ στον κάθετο άξονα ως προς την κίνηση του, δηλαδή αποθηκεύουμε τη 

διαφορά ΔΥ της εικόνας 2-26, με αυτήν να ισούται με: 

ΔΥ = Υτελικής θέσης – Υαρχικής θέσης, που ισούται με το ευθύγραμμο τμήμα ΟΔ. 

Στη συνέχεια, αποθηκεύουμε τη διαφορά στον άξονα κίνησης του ρομπότ, δηλαδή 

την τιμή ΔΧ. Η διαφορά ΔΧ στο συγκεκριμένο παράδειγμα,  ισούται  με το ευθύγραμμο 

τμήμα ΑΟ. Θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι το καρτεσιανό επίπεδο στην 

προσομοίωση  του  Robotics  Studio,  στην  πραγματικότητα  δεν  είναι  όμοιο  με  αυτό  της 

εικόνας 2-26, αλλά περιστραμμένο κατά 270 μοίρες. Επομένως, κανονικά, το σχήμα μας θα 

έπρεπε να είναι ανάλογο με αυτό της εικόνας 2-27: 

Εικόνα 2-27: Πραγματική διεύθυνση αξόνων στην προσομοίωση

Όπως παρατηρούμε στην παραπάνω εικόνα, οι άξονες Χ και Υ είναι αντεστραμμένοι, 

ενώ για να είναι περισσότερο κατανοητό το κατά ποια διεύθυνση αυξάνονται οι μεταβλητές 

x και y, απεικονίζουμε το μέρος του επιπέδου στο οποίο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες του 

Robotics Studio, η διαφορά ΔΥ είναι θετική χρωματίζοντας το με κόκκινο χρώμα, και με 

μπλε  χρώμα  το   τμήμα  της  εικόνας  που  υποδηλώνει  μια  θετική  διαφορά  ΔΧ.  Η 

συγκεκριμένη  τοποθέτηση  των  αξόνων  κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  πιθανολογούμε  ότι 
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προκλήθηκε  από  τον  προσανατολισμό  της  εικόνας  που  παράγει  το  περιβάλλον  του 

λαβυρίνθου. Για να μην προκληθεί, όμως, σύγχυση στον αναγνώστη, θα χρησιμοποιούμε 

από δω και  στο εξής στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας την τυπική θεώρηση του 

καρτεσιανού επιπέδου. 

Τέλος,  υπολογίζουμε τη σωστή γωνία περιστροφής,  για καθεμία από τις  τέσσερις 

πιθανές περιπτώσεις κίνησης του ρομπότ: Αν δηλαδή το ρομπότ πρέπει να συνεχίσει την 

κίνηση του κινούμενο ευθύγραμμα εμπρός  (αρχική γωνία κίνησης 0°),  ή αν πρέπει  να 

επιστρέψει πίσω στην προηγούμενη θέση του (αρχική γωνία κίνησης 180°), καθώς και αν 

πρέπει να περιστραφεί προς τον Βορρά (αρχική γωνία κίνησης -90° ή 270°) ή το  Νότο 

(αρχική γωνία κίνησης 90°). Επισημαίνεται ότι οι γωνίες περιστροφής είναι θετικές κατά τη 

φορά του ρολογιού.  

Στον πίνακα 2-28 εμφανίζονται οι παραπάνω τέσσερις περιπτώσεις, παράλληλα με 

την τελική γωνία περιστροφής:

Αρχική γωνία περιστροφής Προσαρμοσμένη γωνία περιστροφής

0° )ˆ( ˆ90 θω =−°

90° )ˆ90( ˆ180 θω +°=−°

180° )ˆ180( ˆ270 θω +°=−°

270° )ˆ270( ˆ360 θω +°=−°

Πίνακας 2-28: Πίνακας αρχικών και τελικών γωνιών περιστροφής για το παράδειγμα της 

εικόνας 2-26.

Ας  επεξηγήσουμε  τις  τιμές  του  παραπάνω πίνακα  καλύτερα:  Αν  η  αρχική  γωνία 

περιστροφής του ρομπότ ήταν 90° τότε το ρομπότ, δεδομένου ότι βρίσκεται στη θέση Δ, 

έχει  ήδη περιστραφεί  αντιστρόφως κατά  θˆ  μοίρες.  Επομένως  για  να ολοκληρώσει  την 

περιστροφή του σωστά θα πρέπει να περιστραφεί κατά τις αρχικές 90 μοίρες συν τις μοίρες 

που έχει ήδη καλύψει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα θα πρέπει να περιστραφεί κατά 

θφ ˆ90ˆ +=  μοίρες.  Όπως  φαίνεται  από  την  εικόνα  2-26,  όμως,  το  τρίγωνο  ΑΟΔ είναι 

ορθογώνιο, και δεδομένου ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180°, ισχύει 

ότι: ωθωθ ˆ90ˆ90ˆˆ180 −=⇒°++= . Έτσι, η τελική γωνία περιστροφής του ρομπότ είναι:

ωφωφ
ωθ

θφ
ˆ180ˆ)ˆ90(90ˆ

ˆ90ˆ

ˆ90ˆ
−°=⇒−°+°=⇒













−°=

+°=
. 
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Σε  αυτό  το  σημείο  μας  είναι  χρήσιμες  οι  διαφορές  ΔΧ και  ΔΥ που  έχουμε  ήδη 

αποθηκεύσει.  Από την τριγωνομετρία γνωρίζουμε ότι  η  εφαπτομένη μιας  οξείας γωνίας 

ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το πηλίκο της απέναντι κάθετης πλευράς αυτής, προς 

την  προσκείμενη κάθετη  πλευρά της.  Επανερχόμενοι  στο  σχήμα της  εικόνας  2-26,  στο 

ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΔ ισχύει, λοιπόν, ότι 
Ο ∆
Α Ο=)ˆ(ων ηε φ α π τ ο µ έ . 

Από την εικόνα, όμως, κατανοούμε ότι η πλευρά ΟΔ του τριγώνου είναι η διαφορά 

ΔΥ που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ η πλευρά ΑΟ είναι η διαφορά ΔΧ, με την πρώτη 

(ΔΥ) να έχει, όπως φαίνεται από την χρώμα στο σχήμα, αρνητική τιμή, και τη δεύτερη(ΔΧ), 

θετική.   Επομένως ο λόγος 
∆ Υ
∆ Χ

 είναι ίσος με την εφαπτομένη της γωνίας ω̂ , και από αυτήν 

μπορούμε να υπολογίσουμε την γωνία, μέσω της τιμής της αντίστροφης εφαπτομένης της. 

Αν ανάλογα με  αυτό  το  παράδειγμα,  αντιμετωπίσουμε  και  τις  υπόλοιπες  πιθανές 

περιπτώσεις κίνησης του ρομπότ, όπως για παράδειγμα την κίνηση αυτού κατά τον άξονα Υ, 

και τις επιλύσουμε με τον ίδιο τρόπο, σχηματίζεται ο πίνακας 2-29. Επιλύοντας μάλιστα 

γεωμετρικά  την  κάθε  περίπτωση,  παρατηρούμε  ότι  όλες  οι  περιπτώσεις  μπορούν  να 

ενταχθούν σε μια εκ των δυο μεγάλων κατηγοριών διορθώσεων, όπως αυτές φαίνονται στον 

πίνακα (με διαφορετικά χρώματα):

58



Κατηγορία πρώτη: || Κατηγορία δεύτερη:
||

ΔΧ > 0 ΔΥ < 0

||

ΔΧ >0 ΔΥ > 0||
||
||
||

ΔΧ < 0 ΔΥ > 0

||

ΔΧ < 0 ΔΥ < 0||
||
||
||

Αρχική γωνία περιστροφής || Αρχική γωνία περιστροφής
0 90 180 270 || 0 90 180 270

Προσαρμοσμένη γωνία περιστροφής || Προσαρμοσμένη γωνία περιστροφής
270 + ω ω 90 + ω 180 + ω || 90 - ω 180 - ω 270 - ω 360 - ω

||

ΔΧ < 0 ΔΥ < 0

||

ΔΧ > 0 ΔΥ < 0
||
||
||
||

ΔΧ > 0 ΔΥ > 0

||

ΔΧ < 0 ΔΥ > 0
||
||
||

Κίνηση κατά 
τον άξονα Χ

Κίνηση κατά 
τον άξονα Χ

Κίνηση κατά 
τον άξονα Υ

Κίνηση κατά 
τον άξονα Υ

Πίνακας 2-29: Προσαρμογή των μοιρών περιστροφής του ρομπότ, λόγω μη ακρίβειας της 

κίνησης του. 

Στον  πίνακα  φαίνονται  οι  αρχικές  και  οι  τελικές  –  προσαρμοσμένες  γωνίες 

περιστροφής του ρομπότ, για την κίνηση αυτού είτε στον άξονα Χ είτε στον άξονα Υ της 

προσομοίωσης, με περαιτέρω ανάλυση της κάθε περίπτωσης ανάλογα με το αν η διαφορά 

της τελικής και της αρχικής θέσης του πράκτορα στον κάθε άξονα είναι θετική ή αρνητική 

(Άρα κλίνει  και  προς την ανάλογη κατεύθυνση,  όπως φαίνεται  και  στο παράδειγμα της 

εικόνας 2-26). Υπενθυμίζουμε, σε αυτό το σημείο, ότι γωνία ω̂  ονομάζουμε κάθε φορά τη 

γωνία που βρίσκεται απέναντι από την  θˆ , στο ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται από 

την  κίνηση  του  ρομπότ,  με  τη  γωνία  θˆ  να  υποδηλώνει  την  απόκλιση  αυτού  από  την 

προκαθορισμένη πορεία του κατά τον άξονα κίνησης του. 

Χρησιμοποιώντας τις διορθώσεις του πίνακα 2-29, μπορούμε πλέον ανεξαρτήτως της 

αρχικής απόκλισης του ρομπότ κατά την κίνηση του, να το στρέψουμε σε διεύθυνση τέτοια, 

που να είναι παράλληλη προς έναν από τους άξονες καρτεσιανού επιπέδου. Παρόλα αυτά, η 

απόκλιση επιφέρει και ένα ακόμη λάθος στην κίνηση του πράκτορα. Για να το εξηγήσουμε, 

θα χρειαστεί να αναφερθούμε στο σχήμα της εικόνας 2-30:
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Εικόνα 2-30: Οπτική απεικόνιση της λανθασμένης ευθύγραμμης κίνησης του ρομπότ, λόγω 

της απόκλισης κατά την περιστροφή του (πρόβλημα 1). 

Στην εικόνα 2-30 θεωρούμε ότι το ρομπότ ξεκινάει την πορεία του από το σημείο Ο 

προς το σημείο Α, όμως καταλήγει στο σημείο Β λόγω της έλλειψης ακρίβειας στην κίνηση 

του. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το ρομπότ εκτέλεσε την εντολή που του δώσαμε να 

μετακινηθεί κατά 7700 mm στην εντέλεια (υπόθεση που όπως θα εξετάσουμε αργότερα δεν 

είναι απολύτως αληθής), για αυτό και για οποιαδήποτε γωνία ∆ΟΒ ˆ  το ρομπότ καταλήγει να 

βρίσκεται σε σημείο πάνω στον κύκλο, αφού μετακινήθηκε κατά το μήκος μιας ακτίνας 

αυτού.

Θεωρώντας,  για  παράδειγμα,  ότι  το  ρομπότ  φτάνοντας  στο  σημείο  Β  πρέπει  να 

συνεχίσει βάσει του αλγορίθμου DFS, και να στρίψει 90°, προς τη διεύθυνση που είναι και 

το σημείο E,  τότε,  ακόμα  και  αν στο προηγούμενο βήμα έχουμε διορθώσει  τις  μοίρες 

περιστροφής του ώστε να κινηθεί πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΒΔ (παράλληλα του άξονα 

Υ, όπως πρέπει), τότε αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα: Αντί το ρομπότ να βρίσκεται στο 

σημείο Α, παραμένει στο σημείο Β, του οποίου η προβολή στον άξονα Χ είναι το σημείο Δ. 

Επομένως, το ρομπότ βρίσκεται κατά απόσταση ίση με το ευθύγραμμο τμήμα ΒΔ εκτός 

θέσης.  Έτσι,  αν κινηθεί  προς την κατεύθυνση του Ε κατά 7700mm, δεν θα φτάσει  στο 

πρέπον σημείο – Ε - , αλλά στο σημείο Γ.
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Προκειμένου να διορθώσουμε αυτό το λάθος, χρησιμοποιούμε τους κανόνες που φαίνονται 

στον πίνακα 2-31:

Προηγούμενη κίνηση: 
Κατά τον άξονα Χ

Προηγούμενη κίνηση: 
Κατά τον άξονα Υ

ΔΥ > 0 
(Απόκλιση 
προς τον 
Βορρά)

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς τον 
Βορρά:

Αφαίρεσε από τα 
mm μετακίνησης 
την τιμή ΔΥ.

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς τον 
Νότο:

Πρόσθεσε στα 
mm μετακίνησης 
την τιμή ΔΥ.

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς 
κάποια άλλη 
διεύθυνση: 

Αποθήκευσε την 
τιμή ΔΥ, για 
χρήση στην 
επόμενη κίνηση 
στον άξονα Υ.

ΔΧ > 0 
(απόκλιση 
προς την 
Ανατολή)

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς 
την Ανατολή:

Αφαίρεσε από τα 
mm μετακίνησης 
την τιμή ΔΧ.

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς τη 
Δύση:

Πρόσθεσε στα 
mm μετακίνησης 
την τιμή ΔΧ.

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς 
κάποια άλλη 
διεύθυνση: 

Αποθήκευσε την 
τιμή ΔΧ, για 
χρήση στην 
επόμενη κίνηση 
στον άξονα Χ.

ΔΥ < 0 
(απόκλιση 
προς τον 
Νότο)

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς τον 
Βορρά:

Πρόσθεσε στα 
mm μετακίνησης 
την απόλυτη τιμή 
ΔΥ.

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς τον 
Νότο:

Αφαίρεσε από τα 
mm μετακίνησης 
την απόλυτη τιμή 
ΔΥ.

Αν τωρινή 
κίνηση: 
Προς 
κάποια άλλη 
διεύθυνση: 

Αποθήκευσε την 
απόλυτη τιμή ΔΥ. 
χρήση στην 
επόμενη κίνηση 
στον άξονα Υ.

ΔΧ< 0 
(απόκλιση 
προς τη 
Δύση)

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς 
την Ανατολή:

Πρόσθεσε στα 
mm μετακίνησης 
την απόλυτη τιμή 
ΔΧ.

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς τη 
Δύση:

Αφαίρεσε από τα 
mm μετακίνησης 
την απόλυτη τιμή 
ΔΧ.

Αν τωρινή 
κίνηση: Προς 
κάποια άλλη 
διεύθυνση: 

Αποθήκευσε την 
απόλυτη τιμή ΔΧ. 
χρήση στην 
επόμενη κίνηση 
στον άξονα Χ.

Πίνακας 2-31: Αναπροσαρμογή mm μετακίνησης ρομπότ.

Ακολουθώντας τις «οδηγίες» του πίνακα 2-30, όταν το ρομπότ θα έφτανε στη θέση Β 

και θα έπρεπε στη συνέχεια να φτάσει στο σημείο Ε, επειδή η προηγούμενη κίνηση του 

ήταν  κατά τον  άξονα Χ,  και  απέκλινε  κατά θετική απόσταση ΔΥ,  θα  προσθέταμε στην 

ευθύγραμμη μετακίνηση του  την  απόσταση  ΒΔ (  =  ΔΥ),  ώστε  η  συνολική  διανυομένη 

απόσταση να ήταν: Β Ε=∆ Ε+Β ∆=+∆ Χ mm7700 .

Με  τις  παραπάνω  δυο  διορθώσεις,  το  ρομπότ  πλέον  εκτελεί  με  ικανοποιητική 
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ακρίβεια την κίνηση του, και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να φτάνει τον κόμβο στόχου. 

Παρόλα  αυτά,  αυτό  το  γεγονός  δεν  σημαίνει  ότι  μετακινείται  κατά  ακριβή τρόπο.  Στο 

σχήμα  2-32  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  και  ένα  ακόμη  πρόβλημα  που  μπορεί  να 

δημιουργηθεί,  το  οποίο  είναι  ανάλογο  με  αυτό  της  εικόνας  2-30,  οπότε  δεν  θα  το 

σχολιάσουμε περαιτέρω.

Εικόνα 2-32: Οπτική απεικόνιση της λανθασμένης ευθύγραμμης κίνησης του ρομπότ, λόγω 

της απόκλισης κατά την περιστροφή του (πρόβλημα 2). 

Τέλος, ένα προφανές πρόβλημα είναι ότι αν το ρομπότ δεν μπορεί να εκτελέσει με 

ακρίβεια την περιστροφή του, τότε είναι λογικό να μην μπορεί να εκτελέσει με απόλυτα 

σωστό τρόπο και την ευθύγραμμη μετακίνηση του. Ευτυχώς, όμως, η διαφορά μεταξύ της 

πραγματικής μετακίνησης του ρομπότ και της ζητούμενης είναι σχεδόν πάντα ελάχιστη – 

περίπου 3mm ανά 7700 – και έτσι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η κίνηση του. 

Τα τελευταία δυο αυτά προβλήματα δεν κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστούν. Το 

μεν πρώτο (που εμφανίζεται στην εικόνα 2-32) δεδομένου ότι πλέον το ρομπότ κινούνταν 

επιτυχώς στον παρόντα λαβύρινθο, και η επιπρόσθετη πολυπλοκότητα του κώδικα που θα 

εισήγαγε η διόρθωση ακόμη ενός προβλήματος ήταν σημαντική, το δε δεύτερο, επειδή η 

απόκλιση  που  προκαλούσε  ήταν  αμελητέα  για  τις  διαστάσεις  του  συγκεκριμένου 

παραδείγματος. 
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δ) Ενσωμάτωση αλγορίθμου   DFS  

Έχοντας  πλέον  αναφερθεί  στα  ζητήματα  της  δημιουργίας  και  εμφάνισης  του 

λαβυρίνθου, καθώς και της κίνησης του ρομπότ σε αυτόν, το μόνο ζήτημα που απομένει να 

αναλυθεί  είναι  ο  ίδιος  ο  αλγόριθμος  DFS,  και  η  υλοποίηση  του  στο  περιβάλλον  του 

Robotics Studio.

Για  την  ενσωμάτωση  και  λειτουργία  του  αλγορίθμου  στον  κώδικα  του  service 

ExplorerSim,  χρησιμοποιήσαμε  έξι  μεθόδους:  Η πρώτη -  configureMazeWalls  - έχει  ως 

αποκλειστικό σκοπό την αναπαράσταση του λαβυρίνθου στην αντίληψη του ρομπότ/ για 

χρήση  στα  πλαίσια  του  αλγορίθμου.  Για  αυτό  το  σκοπό,  ορίζει   ποιος  κόμβος  του 

λαβυρίνθου είναι ο αρχικός (και θεωρεί ότι τον έχουμε ήδη επισκεφτεί), και ποιος ο στόχος, 

ενώ παράλληλα, για κάθε κόμβο ορίζει ποιες είναι οι άμεσα προσβάσιμες διευθύνσεις προς 

τις  οποίες  μπορεί  να  κατευθυνθεί  το  ρομπότ.  (Για  λεπτομέρειες  για  τα  πεδία  που 

χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στην αρχή του Μέρους 1.2.3, και συγκεκριμένα στις δημόσιες 

ιδιότητες  Goal,  Visited,  hasNorth,  hasSouth,  hasEast,  και  hasWest  της  κλάσης  Node). 

Φυσικά,  όλες  οι  παραπάνω  αναθέσεις  είναι  απόλυτα  εξαρτώμενες  από  την  εικόνα  που 

έχουμε χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσουμε τον λαβύρινθο (σε αυτήν την περίπτωση 

την εικόνα 2-13), και ορίζονται «χειροκίνητα» από τον χρήστη. 

Η δεύτερη -  configureDFS -  ορίζει ποιος θα θεωρείται  αρχικός και ποιος τελικός 

κόμβος κατά την αναζήτηση πρώτα κατά βάθος,  καλεί  την μέθοδο  configureMazeWalls, 

ορίζει τους προγόνους του κάθε κόμβου (καλώντας τη μέθοδο initializePredsAndSucc) και 

παράλληλα εισάγει  στη στοίβα των κόμβων που έχει  εξετάσει  κατά την υλοποίηση του 

αλγορίθμου  DFS   το  ρομπότ  τον  αρχικό  κόμβο  του  λαβυρίνθου.  Η  τρίτη  είναι  η 

προαναφερθείσα,  initializePredsAndSuccs, που καλεί τη μέθοδο  defineSuccsAndPreds  για 

κάθε κόμβο του λαβυρίνθου, και καθορίζει τη σειρά με την οποία εξετάζονται οι γειτονικοί 

του, μέσω της μεθόδου  rearrangeSuccessor. Η μέθοδος  defineSuccsAndPreds  ορίζει τους 

απογόνους του κόμβου u, δηλαδή τους άμεσα προσβάσιμoυς από τους γειτονικούς κόμβους 

του, ανάλογα με τις ήδη ορισθείσες δημόσιες ιδιότητες του κόμβου u, hasNorth, hasSouth, 

hasEast, hasWest.

Τέλος, οι μέθοδοι  DepthFirstNode και  GoBack, είναι αυτές που παρέχουν κυρίως 

την υλοποίηση του αλγορίθμου:  Σε κάθε κλήση της  DepthFirstNode,  η οποία λαμβάνει 

χώρα όταν ο αριθμός των ανανεώσεων του lrf είναι ίσος με 5 και το ρομπότ εκτελεί την 
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περιστροφή γύρω από τον άξονα του,  εκτός και αν ο πράκτορας έχει φτάσει στον κόμβο 

τέλους, η μέθοδος επιστρέφει τον επόμενο κόμβο στην ακολουθία της αναζήτησης πρώτα 

κατά βάθος. 

Αν έχουμε φτάσει στον τελευταίο κόμβο τότε καλώντας τη μέθοδο, επιστρέφεται από 

αυτήν η  διεύθυνση της εξόδου του λαβυρίνθου, μιας και δεν υπάρχει επόμενος κόμβος 

στην ακολουθία, και επιθυμούμε το ρομπότ να σταματήσει την κίνηση του αφού στραφεί 

προς την έξοδο του λαβυρίνθου. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, μετά από κάθε κύκλο 

κίνησης  του  ρομπότ,  καλείται  η  μέθοδος  DepthFirstNode,  ώστε  αυτό  να  «αποφασίσει» 

βάσει του αλγορίθμου DFS το ποιος θα είναι ο επόμενος κόμβος τον οποίο θα επισκεφτεί. 

Κατά αυτόν τον τρόπο,  παρότι,  όπως έχουμε δει  προηγουμένως στην αναφορά μας στη 

μέθοδο  configureMazeWalls,  είναι  διαθέσιμα όλα τα  δεδομένα για  την  κατάσταση του 

λαβυρίνθου στον χρήστη, το ρομπότ δεν γνωρίζει παρά μόνο την κατάσταση του κόμβου 

στον οποίο βρίσκεται (το ποιες διευθύνσεις που ξεκινούν από αυτόν είναι προσβάσιμες), 

και έτσι αποφασίζει για τον επόμενο κόμβο που θα επισκεφτεί χωρίς να έχει πλήρη γνώση 

του περιβάλλοντος του. 

Αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ρομπότ,  εξασφαλίζει  τη  χρήση  του  ρομπότ  ως 

πράκτορα online αναζήτησης, αφού  λειτουργεί με διαπλοκή  των  υπολογισμών και των 

ενεργειών  που  κάνει.  Πρώτα  εκτελεί  μια  ενέργεια  και  ύστερα,  αφού  παρατηρεί  το 

περιβάλλον  του,  υπολογίζει  την  επόμενη.  Είναι  κατανοητό  ότι  το  ρομπότ,  ενώ  έχει  τη 

δυνατότητα  να  παρατηρήσει  το  περιβάλλον  του  μέσω  του  ενσωματωμένου  αισθητήρα 

Laser, και να καθορίσει βάσει αυτού το αν ο κόμβος έχει άλλες προσβάσιμες διευθύνσεις 

που να ξεκινούν από αυτόν, στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Απλώς του παρέχονται τα 

ανάλογα  δεδομένα  από  τα  ήδη  υπάρχοντα  που  έχουν  καθοριστεί  στη  μέθοδο 

configureMazeWalls.

Αυτή η επιλογή έγινε βάσει του ότι ο καθορισμός του αν υπάρχει ή όχι τοίχος σε μια 

απόσταση  3850mm (τη  μισή  απόσταση  ενός  κόμβου,  μιας  και  το  ρομπότ  είναι  πάντα 

σχεδόν στη μέση αυτού) βάσει του lrf που έχει το ρομπότ, είναι μια διαδικασία πολύπλοκη 

να  υλοποιηθεί,  και  παράλληλα όχι  απαραίτητα ακριβής.  Η εναλλακτική λύση,  από την 

άλλη  πλευρά,  της  εισαγωγής  των  δεδομένων  στο  service  απευθείας  από  τον  χρήστη, 

περιορίζει μεν τη χρηστικότητα του προγράμματος, αφού για κάθε λαβύρινθο ο χρήστης 

πρέπει να επανεισάγει κάποια δεδομένα, αλλά παρέχει πλήρη ακρίβεια για την κατάσταση 

αυτού, και είναι ιδιαιτέρως πιο απλή στην υλοποίηση της. 
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Δεδομένου ότι σκοπός της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ευφυών πρακτόρων που 

να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα βάσει αλγορίθμων με τη χρήση του 

Robotics Studio, και όχι η επίδειξη όλων των δυνατοτήτων του τελευταίου, επελέγη  η πιο 

απλή λύση εκ των δυο. 

Προκειμένου η μέθοδος DepthFirstNode να επιστρέφει μόνο έναν κόμβο κάθε φορά 

που καλείται και να μην υπολογίζει εξαρχής όλη την ακολουθία, κάνουμε χρήση boolean 

μεταβλητών για να μπορέσουμε να παρακάμψουμε την εκτέλεση κάποιων μπλοκ κώδικα. 

Σε  γενικές  γραμμές,  η  μέθοδος  DepthFirstNode  ακολουθεί  τον  τρόπο  λειτουργίας  του 

επαναληπτικού DFS,  με  χρήση μιας  στοίβας,  που παρουσιάστηκε  στο  Μέρος  2.1.1  της 

εργασίας.  Κάθε  φορά που καλείται  είτε  απωθεί  έναν  κόμβο v  από την  στοίβα και  τον 

επιστρέφει, είτε εξετάζει ποιους από τους γειτονικούς κόμβους του v δεν έχει επισκεφτεί το 

ρομπότ, τους προσθέτει στη στοίβα, και απωθεί το πρώτο στοιχείο αυτής. Εάν σε κάποιο 

σημείο δεν βρεθεί κόμβος, γειτονικός του v, ώστε να συνεχιστεί η κατά βάθος πορεία του 

ρομπότ, τότε καλείται η μέθοδος  GoBack. Η μέθοδος εξετάζει σε κάθε αναδρομή της τον 

κόμβο τον οποίο ακολουθήσαμε για να φτάσουμε στον τωρινό (τον «πατρικό» - Parent 

κόμβο του) και συνεχίζει να εκτελείται όσο δεν βρίσκει κάποιον κόμβο στην ακολουθία 

DFS που έχει διατρέξει ο πράκτορας, που να έχει απογόνους με  ιδιότητα Visited με τιμή 

false (που να μην τους έχουμε ήδη επισκεφτεί). 

Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση του service ExplorerSim και να προχωρήσουμε στην 

παρουσίαση  του  παραδείγματος  εφαρμογής  του  αλγορίθμου  DFS  στο  περιβάλλον  του 

Robotics  Studio,  θα  αναφερθούμε,  τελικά,  στις  μεθόδους  που  χρησιμοποιούνται 

«βοηθητικά» κατά την εκτέλεση του service, ώστε να υπολογίζεται και να εμφανίζεται η 

θέση του ρομπότ ανά πάσα στιγμή,  καθώς και  το τι  ακριβώς κάνει  αυτό –  προς ποια 

διεύθυνση είναι στραμμένο, πως αντιλαμβάνεται αυτή τη διεύθυνση το ίδιο το ρομπότ, κτλ. 

Στον πίνακα 2-33 απεικονίζονται οι μέθοδοι αυτές,  μαζί με μια σύντομη περιγραφή της 

λειτουργίας τους:

65



Μέθοδος: Λειτουργία:
calcDistance 
(float x, float y)

Υπολογίζει την συνολική απόσταση που έχει διανύσει 
το ρομπότ σε σχέση με οποιαδήποτε θέση της δοθεί.

returnDistance()        Υπολογίζει την συνολική απόσταση που έχει διανύσει 
το ρομπότ σε σχέση με την αρχική θέση.

returnX()        
returnY()

Για να φαίνεται ανά πάσα στιγμή η συντεταγμένη Χ (ή 
Υ αντίστοιχα) του ρομπότ.

returnXHeading()
returnYHeading()

Υπολογίζει τη διαφορά της αρχικής και της τελικής 
θέσης προς την οποία κινείται του ρομπότ στον άξονα 
Χ (ή Υ αντίστοιχα).

returnNode() Επιστρέφει τον κόμβο στον οποίο βρίσκεται το ρομπότ 
προς το παρόν. Συγκεκριμένα, την ονομασία του 
κόμβου σε string μορφή και όχι ένα αντικείμενο της 
κλάσης Node.

returnHasNorth()
returnHasSouth()
returnHasEast()
returnHasWest()

Υπολογίζει αν ο παρόν κόμβος έχει ελεύθερο κόμβο 
βόρεια (νότια, ανατολικά ή δυτικά, αντίστοιχα) του. 
παραδείγματος χάριν: Εάν ο κόμβος έχει ελεύθερο 
κόμβο βόρεια του θα επιστραφεί το string «North 
exists», αλλιώς το string «No North».

ExecutedWhat() Επιστρέφει τον αριθμό των τρεχόντων laserUpdates

HeadingStringToInt  
(string currHeading)

Μετατρέπει την κατεύθυνση του ρομπότ από την string 
μορφή του σε ακέραιο αριθμό. Η αντιστοιχία ακεραίων 
με string είναι:

• Βορράς (North) → 0
• Ανατολή (East) → 1
• Νότος (South) → 2
• Δύση (West) → 3

HeadingIntToString 
(int currHeading)

Μετατρέπει την κατεύθυνση του ρομπότ από την 
μορφή του ακέραιου αριθμού σε string μορφή. Η 
αντιστοιχία είναι ίδια με την παραπάνω.

whereToTurn 
(string x, string y)

Υπολογίζει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 
πάει το ρομπότ από τη θέση που βρίσκεται, ανάλογα με 
το ποιος είναι ο επόμενος κόμβος βάσει του 
αλγορίθμου.

returnHeading() Επιστρέφει την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το 
ρομπότ σε string μορφή.

Πίνακας 2-33: «Βοηθητικές» μέθοδοι του service ExplorerSim.
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4) Παραδείγματα εκτέλεσης του αλγορίθμου DFS 

σε περιβάλλον Microsoft Robotics Studio

Προκειμένου να παρουσιαστεί η εφαρμογή του αλγορίθμου  αναζήτησης πρώτα κατά 

βάθος, προσομοιώθηκε ο  λαβύρινθος της εικόνας 2-13, με το αποτέλεσμα του να φαίνεται 

στην  εικόνα  2-14.  Για  να  είναι  περισσότερο  εμφανής  η  διαμόρφωση  του  λαβυρίνθου, 

παραθέτουμε  την  εικόνα  2-34,  που  είναι  κατ'  ουσία  πανομοιότυπη  με  την  2-14,  αλλά 

απεικονίζοντας το λαβύρινθο σε μεγαλύτερη ανάλυση. 

Παρακάτω,  θα  παρουσιάσουμε  δυο  παραδείγματα  κίνησης  του  ρομπότ  στον 

δημιουργηθέντα  λαβύρινθο βάσει  του  αλγορίθμου DFS.  Φυσικά,  μια  αναζήτηση πρώτα 

κατά βάθος παράγει πάντα την ίδια ακολουθία κόμβων, εφόσον, όμως, παραμένει σταθερή 

η  σειρά  προτίμησης  για  την  εισαγωγή  των  γειτόνων  ενός  κόμβου  στη  στοίβα  του 

αλγορίθμου. 

Για κάθε παράδειγμα, θα παρουσιάζουμε μια σχηματική απεικόνιση των κόμβων που 

επισκέπτεται το ρομπότ βάσει του αλγορίθμου. Οι κόμβοι που έχουν κίτρινο χρώμα στο 

φόντο τους είναι οι κόμβοι τους οποίους επισκέπτεται ο πράκτορας περισσότερο από μια 

φορές (με τους πιο πολλούς εξ' αυτών να τον οδηγούν σε αδιέξοδο και έτσι να αναγκάζεται 

να υπαναχωρήσει), ενώ, όλοι οι κόμβοι που έχουν χρώμα φόντου είναι κόμβοι τους οποίους 

έχει  επισκεφτεί  μόνο  μια  φορά  κατά  την  αναζήτηση  της  εξόδου.  Επιπρόσθετα,  θα 

παραθέτουμε μια εικόνα, στην οποία με βέλη θα εμφανίζεται η κατεύθυνση του ρομπότ. 

Τέλος, θα εμφανίζεται και ο χάρτης που δημιουργεί το ρομπότ μέσω του laser range 

finder  που έχει  ενσωματωμένο,  όταν πλέον έχει  διασχίσει  τον λαβύρινθο από το κόμβο 

αρχής  έως  τον  κόμβο  τέλους.  Στο  πρώτο  παράδειγμα,  το  ρομπότ,  ή  ακριβέστερα  ο 

αλγόριθμος DFS, έχει ρυθμιστεί ώστε να δείχνει προτίμηση κατά σειρά σε κόμβους που 

βρίσκονται  σε ανατολική, βόρεια, δυτική, και τέλος, νότια διεύθυνση.
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Εικόνα 2-34: Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένος λαβύρινθος βάσει της εικόνας 2-13. 
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Παράδειγμα 1:

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 2-35: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.

Εικόνα 2-36: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί το 

ρομπότ.
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Εικόνα 2-37: Παράδειγμα πρώτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ

Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου επτά λεπτά για να διανύσει τα σχεδόν 190  μέτρα της 

διαδρομής (αναλυτικότερα, διένυσε 190,052 μέτρα σε 6 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα), με τον 

αλγόριθμο  DFS  να  του  ορίζει  να  «επισκεφτεί»  21  διαφορετικούς  κόμβους, 

συμπεριλαμβανομένων του αρχικού και του τελικού. Αν υπολογίσουμε τους κόμβους που 

προσεγγίζει  δυο  φορές  το  ρομπότ  ως  διαφορετικές  επισκέψεις,  τότε  το  σύνολο  αυτών 

ανέρχεται σε 25. Από τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Με  τις  συγκεκριμένες  ρυθμίσεις  και  στον  παρόντα  λαβύρινθο,  το  ρομπότ 

επισκέπτεται  μόνο  τέσσερις  επιπλέον  κόμβους  εκτός  αυτών  που  βρίσκονται  πάνω  στη 

συντομότερη   διαδρομή.  Η  απόδοση  του  πράκτορα,  όμως,  εξαρτάται  ιδιαίτερα  από  τη 

συγκεκριμένη σειρά εξέτασης των γειτονικών κόμβων που επιλέγεται κάθε φορά, σε σχέση 

με  την  τοπολογία  του  λαβυρίνθου,  και  για  αυτόν  τον  λόγο  δεν  μπορούν  να  εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα για αυτήν. 

Το συμπέρασμα αυτό γίνεται πιο εμφανές αν αναφέρουμε ότι στο παρόν παράδειγμα 

μεν  το  πρόγραμμα  αποδίδει  ιδιαίτερα  ικανοποιητικά  στην  εύρεση  της  εξόδου  του 

λαβυρίνθου, αλλά όπως θα δούμε στο δεύτερο παράδειγμα, στο οποίο η επιλογή της σειράς 
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θα είναι διαφορετική, το ρομπότ δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά τη 

«χαρτογράφηση» του λαβυρίνθου, παρατηρώντας την εικόνα 2-37, την κρίνουμε εξαιρετικά 

επιτυχημένη, αφού εμφανίζεται σχεδόν απόλυτα η διαδρομή που ακολουθεί το ρομπότ και 

οι τοίχοι του λαβυρίνθου που συναντά κατά τη διάσχιση αυτού.

 Παράδειγμα 2:

Στο  παράδειγμα  αυτό  ο  αλγόριθμος  Depth-First  Search,  έχει  ρυθμιστεί  ώστε  να 

δείχνει προτίμηση κατά σειρά σε κόμβους που βρίσκονται  σε βόρεια, ανατολική, δυτική, 

και τέλος, νότια διεύθυνση. Έτσι, επισκέπτεται τους κόμβους που φαίνονται στην εικόνα 

2-38, ακολουθώντας την πορεία της εικόνας 2-39, σχηματίζοντας καθ' οδόν τον χάρτη της 

εικόνας 2-40.

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 2-38: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται 

το ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.
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Εικόνα 2-39: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί το 

ρομπότ.

Εικόνα 2-40: Παράδειγμα δεύτερο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ
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Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου δεκατρία λεπτά για να διανύσει τα σχεδόν 350  μέτρα 

της διαδρομής (αναλυτικότερα, διένυσε 354,565 μέτρα σε 13 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα), με 

τον αλγόριθμο DFS να του ορίζει να «επισκεφτεί» 31 κόμβους, συμπεριλαμβανομένων του 

αρχικού και του τελικού. Αν, όπως και προηγουμένως, υπολογίσουμε τους κόμβους που 

προσεγγίζει  δυο φορές το ρομπότ ως διαφορετικές επισκέψεις,  αυτές ανέρχονται σε 45, 

σχεδόν διπλάσιες από ότι με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. 

Σε αυτό το παράδειγμα, η σειρά εξέτασης των γειτονικών κόμβων που επιλέχθηκε, 

είχε ως αποτέλεσμα το ρομπότ να αναλωθεί αρχικά σε μια - τελικώς - άσκοπη διάσχιση 

έντεκα κόμβων, προσπαθώντας να βρει την έξοδο στο βόρειο τμήμα του λαβυρίνθου. Έτσι, 

η τελική απόδοση του πράκτορα δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, μιας και ο χρόνος που 

απαιτήθηκε  για  να  φτάσει  στον  κόμβο-στόχο  ήταν  σχεδόν  διπλάσιος  σε  σχέση  με  του 

προηγούμενου παραδείγματος. 

Η διαφορά στο πλήθος των κόμβων που επισκέφτηκε ο πράκτορας στα δυο αυτά 

παραδείγματα είναι ενδεικτική της διακύμανσης στην απόδοση του αλγορίθμου ανάλογα με 

την  επιλογή  της  σειράς  εξέτασης  των  γειτονικών  κόμβων,  αλλά  και  του  ίδιου  του 

περιβάλλοντος  του  λαβυρίνθου.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε,  ότι  παρότι 

ενσωματώσαμε τις προαναφερθείσες λειτουργίες στο service ExplorerSim, και επιφέραμε 

αρκετές   διορθώσεις  στην  κίνηση  του  ρομπότ,  ορισμένες  φορές  αυτό  εμφανίζεται  να 

ολισθαίνει  κατά  πολύ  μικρές  αποστάσεις  ενώ  θα  έπρεπε  να  είναι  σταματημένο.  Έτσι, 

εμποδίζεται η περιστροφή του έως ότου σταματήσει αυτή η ολίσθηση, κάτι που σημαίνει 

ότι καθυστερεί η συνέχιση της αναζήτησης πρώτα κατά βάθος. 

Το γεγονός  αυτό οφείλεται,  όπως έχουμε ήδη επισημάνει  στο Μέρος  1.2.2,  στην 

επίδραση  της  αναπήδησης  του  πίσω  μέρους  του  ρομπότ,  κάτι  που  προσπαθήσαμε  να 

διορθώσουμε με τον ορισμό εξαιρετικά χαμηλής τιμής στη μεταβλητή BounceThreshold, η 

οποία καθορίζει αυτήν την αναπήδηση. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε και, 

εξ' όσων γνωρίζουμε, οφείλεται σε bug της προσομοίωσης του Robotics Studio. 
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Μέρος 2.3: Συμπεράσματα περί εφαρμογής του αλγορίθμου DFS στο 

περιβάλλον του Robotics Studio

Σε  αυτό  το  κομμάτι  της  εργασίας  ασχοληθήκαμε  με  τον  αλγόριθμο  Depth-First 

Search  και  την  εφαρμογή  του  στο  περιβάλλον  του  Microsoft  Robotics  Studio.  Αρχικά 

αναφερθήκαμε στους αλγορίθμους online αναζήτησης και στο θεωρητικό υπόβαθρο και την 

λειτουργία του αλγορίθμου  αναζήτησης πρώτα κατά βάθος. Επιπρόσθετα, αφού αυτή η 

ενότητα αποτελεί το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας, αναφερθήκαμε εκτεταμένα 

στην τροποποίηση και λειτουργία των services MazeSimulator και ExplorerSim, ώστε να 

γνωρίσει  ο  αναγνώστης  καλύτερα  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ενσωματώθηκαν  τα 

παραδείγματα εφαρμογής των αλγορίθμων στην προσομοίωση του προγράμματος. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά τον αλγόριθμο, τα αποτελέσματα του δεν μπορούν να 

κριθούν κατά απόλυτο τρόπο, δεδομένου ότι βασίζονται έντονα στην σειρά εξέτασης των 

γειτόνων  κάθε  κόμβου  σε  σχέση  με  τη  δομή  του  εκάστοτε  λαβυρίνθου,  και  έτσι  δεν 

μπορούμε  να  έχουμε  μια  σαφή εικόνα  της  απόδοσης  του  αλγορίθμου   σε  οποιοδήποτε 

περιβάλλον. Η ενσωμάτωση του στο περιβάλλον του Robotics  Studio, όμως, θεωρούμε ότι 

ήταν   απλή,  κυρίως  λόγω  της  απλότητας  του  ίδιου  του  αλγορίθμου,  ενώ  το  ίδιο  το 

περιβάλλον  της  προσομοίωσης  είναι  εντυπωσιακό,   μιας  και  ο  χρήστης  μπορεί  να 

περιηγηθεί  σε  αυτό  ελευθέρα σε  πραγματικό  χρόνο κατά τη διαδρομή του ρομπότ,  και 

παράλληλα  απεικονίζονται  με  ιδιαίτερα  αληθοφανή  τρόπο  τόσο  οι  τοίχοι  όσο  και  ο 

πράκτορας που εισάγαμε. Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο, τόσο όσον 

αφορά τη φυσική που χρησιμοποιεί, όσο και σχετικά με τα αντικείμενα που μπορούν να 

εισαχθούν σε αυτό (ρομπότ, τοίχους, κτλ) και τις ρυθμίσεις του καθενός εξ αυτών. 

Ωστόσο, πιθανώς λόγω του ότι η έκδοση που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση 

των  παραδειγμάτων  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  μόλις  η  τρίτη  που  διαθέτει  η 

Microsoft στους χρήστες, συναντήσαμε αρκετά προβλήματα – bugs. Τα πιο σημαντικά εξ 

αυτών σχετίζονταν  με  την  κίνηση του ρομπότ,  στους  τομείς  της  ακρίβειας  των μοιρών 

περιστροφής και της διανυθείσας απόστασης, καθώς και στο ότι, λόγω της αναπήδησης του 

πίσω μέρους του ρομπότ, αυτό ορισμένες φορές δεν συμπεριφέρονταν με τον αναμενόμενο 

τρόπο. Πιθανώς οι επόμενες εκδόσεις που διατέθηκαν από την εταιρία να διορθώνουν το 

πρόβλημα, ωστόσο δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε αν κάτι τέτοιο ισχύει.  

Τέλος, όσον αφορά το δημιουργηθέν πρόγραμμα μας, μια πιθανή βελτίωση του θα 
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ήταν η αναγνώριση των άμεσα διαθέσιμων διευθύνσεων από κάθε κόμβο βάσει του lrf του 

ρομπότ, και όχι μέσω της παροχής αυτών των πληροφοριών από το ίδιο το πρόγραμμα, αν 

και αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να μειώσει την αξιοπιστία της αντίληψης του ρομπότ 

για την κατάσταση του λαβυρίνθου. Ακόμα, σε περίπτωση που η ακρίβεια των κινήσεων 

του ρομπότ αυξηθεί σε μελλοντική έκδοση του προγράμματος, θα μπορούσε ενδεχομένως 

να μειωθεί η πολυπλοκότητα του κώδικα, αφαιρώντας το κομμάτι αυτού που διορθώνει την 

πορεία του πράκτορα. 
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Μέρος 3: Αναζήτηση πρώτα κατά βάθος με ευρετική συνάρτηση

(Heuristic Depth-First Search)

Στο  προηγούμενο  μέρος  της  εργασίας,  υλοποιήθηκε  ένας  πράκτορας  ο  οποίος 

κινείται σε έναν λαβύρινθο του οποίου δεν γνωρίζει την δομή, και έτσι αναζητά την έξοδο 

του  χωρίς  καμία  πληροφόρηση.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο,  η  έξοδος  του  λαβυρίνθου  δεν 

λαμβάνεται υπόψη από το ρομπότ παρά μόνο όταν αυτό βρίσκεται στον κόμβο τέλους, και 

αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση του έχει τελειώσει. 

Όπως  αναλύσαμε  στο  προηγούμενο  παράδειγμα,  το  ρομπότ  ακολουθεί  μια  κατά 

βάθος  αναζήτηση  των  κόμβων,  εισάγοντας  κάθε  φορά  τους  γείτονες  ενός  κόμβου  στη 

στοίβα του αλγορίθμου, είτε με τυχαία σειρά, είτε – όπως στη δική μας υλοποίηση – βάσει 

μιας  επιλογής  του  χρήστη.  Η  επιλογή  της  σειράς  της  εισαγωγής  των  κόμβων  από  τον 

χρήστη, παρόλα αυτά, δεδομένου ότι το ρομπότ θα κινηθεί σε ένα (θεωρητικώς) τελείως 

άγνωστο περιβάλλον, είναι πρακτικά τυχαία. Επομένως, η απόδοση του πράκτορα σε κάθε 

περιβάλλον μπορεί να είναι από πολύ καλή έως πολύ κακή, εξαρτώμενη από μια τυχαία 

επιλογή του χρήστη. 

Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης έχει μια εκ των προτέρων γνώση της διαρρύθμισης του 

λαβυρίνθου, τότε η επιλογή της σειράς εισαγωγής των κόμβων από τον αλγόριθμο μπορεί 

να είναι αισθητά πιο «ευφυής», βασιζόμενη σε μια ευρετική συνάρτηση. Αυτή χρησιμοποιεί 

στους υπολογισμούς της μόνο πληροφορίες που έχει ήδη διαθέσιμες για τον κάθε κόμβο, 

και αποτελεί μια εκτίμηση της απόστασης ενός κόμβου από τον τελικό. 

Παρακάτω θα σχολιάσουμε την ευρετική συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε στα 

παραδείγματα αυτού του μέρους της διπλωματικής εργασίας, και συνοπτικά τη διαφορά που 

επιφέρει  στην  υλοποίηση  του  αλγορίθμου.  Δεν  θα  αναφερθούμε  στην  υλοποίηση  του 

service MazeSimulator, παρά μόνο σε αυτήν του ExplorerSim, η οποία αλλάζει κατά ένα 

μικρό ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο μέρος (Μέρος 2). Τέλος, θα παραθέσουμε τρία 

διαφορετικά  παραδείγματα  χρήσης  του  αλγορίθμου  ευρετικής  αναζήτησης  πρώτα  κατά 

βάθος που ενσωματώσαμε στο περιβάλλον του Robotics Studio. 
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Μέρος 3.1: Θεωρητικό κομμάτι του ευρετικού αλγορίθμου DFS
1) Παρουσίαση της ευρετικής συνάρτησης

Η υλοποίηση της ευρετικής εκδοχής του αλγορίθμου DFS είναι πανομοιότυπη σε 

σχέση με αυτήν που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, εκτός από την 

επιλογή της σειράς εξέτασης των γειτόνων ενός κόμβου κατά την αναζήτηση, που πλέον 

δεν γίνεται τυχαία, αλλά βάσει της ευρετικής συνάρτησης που χρησιμοποιείται. Παρακάτω 

θα αναφερθούμε στον τρόπο εύρεσης μιας ευρετικής συνάρτησης, καθώς και σε κάποιες 

ιδιότητες   που  μπορεί  αυτή  να  έχει.  Συγκεκριμένα  θα  εξετάσουμε  πότε  μια  ευρετική 

συνάρτηση είναι παραδεκτή (admissible) και συνεπής (consistent). 

Ένας  ευρετικός  μηχανισμός  θεωρείται  παραδεκτός  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν 

υπερεκτιμά  ποτέ  το  κόστος  επίτευξης  τους  στόχου.  Ένα  πρόβλημα  με  λιγότερους 

περιορισμούς  για  τις  ενέργειες  του  πράκτορα,  ονομάζεται  χαλαρό  (relaxed  problem). 

Χρησιμοποιούμε χαλαρά προβλήματα για την εύρεση παραδεκτών ευρετικών μηχανισμών, 

δεδομένου  ότι  «το  κόστος  μιας  βέλτιστης  λύσης  για  ένα  χαλαρό  πρόβλημα  είναι  ένας 

παραδεκτός  ευρετικός  μηχανισμός  για  το  αρχικό  πρόβλημα»  (Russell  &  Norvig  2004, 

σελίδα 146), και εξαιτίας του ότι τα χαλαρά προβλήματα αναμένουμε να είναι πολύ πιο 

εύκολο να  επιλυθούν  σε  σχέση με  τις  κανονικές  εκδοχές  τους.  Ένας  τέτοιος  ευρετικός 

μηχανισμός  θεωρείται  παραδεκτός   λόγω  του  ότι  η  βέλτιστη  λύση  του  αρχικού  –  μη 

χαλαρού – προβλήματος είναι a priori ταυτόχρονα και λύση του χαλαρού προβλήματος, και 

για  αυτόν  τον  λόγο  είναι  πάντα τουλάχιστον  όσο  δαπανηρή  όσο  η  βέλτιστη  λύση  του 

χαλαρού.  

Η απαίτηση της συνέπειας (ή μονοτονικότητας) σημαίνει πρακτικά ότι αν δυο κόμβοι 

Α και Γ σε έναν γράφο συνδέονται, και επίσης υπάρχει διαδρομή από τον Α στον Β και από 

τον Β στον Γ,  τότε  θα πρέπει  το εκτιμηθέν  κόστος από τον Α στον Γ να είναι  πάντα 

μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα του εκτιμεθέντος κόστους των διαδρομών από το Α στο Β 

και από το Β στο Γ.  Η απαίτηση της συνέπειας είναι  ανάλογη με αυτή της τριγωνικής 

ανισότητας, η οποία ορίζει ότι κάθε πλευρά ενός τριγώνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

από το άθροισμα των άλλων δυο πλευρών μαθηματικώς, για κάθε μονοπάτι  x, y όπου το y 

είναι  απόγονος  του  x,  απαιτείται  να  ισχύει  η  σχέση:   

(Wikipedia χωρίς ημερομηνία, A* search algorithm). Αν επιλύσουμε ένα χαλαρό πρόβλημα, 

τότε  ο ευρετικός  μηχανισμός  που προκύπτει  θα είναι  ένα ακριβές  κόστος  για  αυτό,  θα 
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υπακούει αναγκαστικά στην τριγωνική ανισότητα, και επομένως θα είναι συνεπής. 

Η απόσταση Manhattan (Manhattan distance), γνωστή και ως απόσταση οικοδομικών 

τετραγώνων (city block distance) ή μετρική ταξί (taxicab metric), αποτελεί μια ιδιαίτερα 

απλή στη χρήση και τον υπολογισμό της ευρετική συνάρτηση, και για αυτούς τους λόγους 

θα χρησιμοποιηθεί ως ο ευρετικός μηχανισμός μας στην υλοποίηση του αλγορίθμου DFS. 

Επιπρόσθετα, είναι παραδεκτή και συνεπής, ιδιότητες, όμως, που δεν είναι απαραίτητες για 

την ορθή λειτουργία της στα πλαίσια αυτού του αλγορίθμου. Όπως θα δούμε στο Μέρος 5 

της  εργασίας,  ωστόσο,  η  ευρετική  συνάρτηση  που  χρησιμοποιείται  στα  πλαίσια  του 

αλγορίθμου Α* οφείλει να έχει τις προαναφερθείσες ιδιότητες. 

Η  συγκεκριμένη  ευρετική  συνάρτηση  βασίζεται  σε  μια  μορφή  γεωμετρίας  που 

επινόησε  ο  Hermann  Minkowski  τον  19ο αιώνα,  στην  οποία  η  συνήθης  μετρική  της 

απόστασης που χρησιμοποιείται στην Ευκλείδεια γεωμετρία αντικαθίσταται από μια νέα 

μετρική στην οποία η απόσταση μεταξύ δυο σημείων είναι ίση με το άθροισμα των απόλυτη 

διαφορών των συντεταγμένων τους.   Επί  παραδείγματι,  αν  ορίσουμε δυο σημεία Α,  με 

συντεταγμένες  στο  καρτεσιανό  επίπεδο (x1,  y1),  και  Β,  με  συντεταγμένες  (x2,  y2),  η 

απόσταση τους βάσει της προαναφερθείσας γεωμετρίας θα ισούται με: |x1 - x2| + |y1 - y2|. 

Η απόσταση Manhattan, λειτουργεί παρόμοια με την παραπάνω μετρική.  Υπολογίζει 

την απόσταση κάθε κόμβου από τον κόμβο στόχου ως το άθροισμα της οριζόντιας και 

κατακόρυφης απόστασης του από αυτόν, αν δεν υπήρχαν εμπόδια ανάμεσα τους. Έτσι, δεν 

υπερεκτιμά ποτέ το πραγματικό κόστος της λύσης του μη χαλαρού προβλήματος, αφού αν 

όντως δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των κόμβων θα ισούται ακριβώς με το κόστος της 

βέλτιστης λύσης, και σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι μικρότερη.

Στην επόμενη ενότητα θα δούμε με ποιον τρόπο υλοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στο 

service ExplorerSim ο ευρετικός μηχανισμός της απόστασης Manhattan.
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Μέρος 3.2: Πρακτικό κομμάτι του ευρετικού αλγορίθμου DFS
1) Υλοποίηση service ExplorerSim 

Προκειμένου να παρουσιάσουμε τα παραδείγματα χρήσης του ευρετικού αλγορίθμου 

DFS στο Robotics Studio χρειάστηκε να επιφέρουμε μόνο μερικές  αλλαγές στο service 

ExplorerSim, και καμία στο service MazeSimulator – γεγονός αναμενόμενο, μιας και δεν 

συμμετέχει στην κίνηση του ρομπότ. Όλες οι αλλαγές αφορούσαν την ενσωμάτωση του 

ευρετικού μηχανισμού στην υλοποίηση του αλγορίθμου DFS: Στο αρχείο ExplorerSim.cs, η 

μόνη αλλαγή αφορούσε τη μέθοδο configureDFS, στην οποία ενσωματώθηκε ένας βρόχος ο 

οποίος για κάθε κόμβο του λαβυρίνθου υπολόγιζε την απόσταση Manhattan του από τον 

τελικό και την αποθήκευε στη – νέα – δημόσια ιδιότητα του «ManhattanDistance». 

Η ιδιότητα  ManhattanDistance προστέθηκε στα αντικείμενα της κλάσης Node,  η 

οποία τώρα πλέον επεκτείνει την κλάση Icomparable, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα 

να συγκρίνουμε αντικείμενα της κλάσης.  Η μέθοδος rearrangeSuccessors, τώρα πλέον έχει 

ως μόνη λειτουργία να καλεί τη μέθοδο  Sort της κλάσης ArrayList, ώστε οι κόμβοι που 

βρίσκονται στην λίστα των απογόνων του εκάστοτε κόμβου να κατατάσσονται βάσει της 

απόστασης Manhattan τους. Φυσικά, η σειρά των κόμβων θα είναι κατά αύξουσα τιμή της 

ευρετικής συνάρτησης, με τον κόμβο με την μικρότερη τιμή να εξετάζεται πρώτος μεταξύ 

όλων των γειτονικών, αφού βάσει αυτής αυτός είναι πιο πιθανό να βρίσκεται πιο κοντά 

στην έξοδο. 

Η  μέθοδος  Sort συγκρίνει  όλους  τους  κόμβους  στην  λίστα  των  προγόνων  ενός 

κόμβου ανά δυο, καλώντας την μέθοδο Compare που υλοποιήσαμε. Στην πραγματικότητα, 

η μέθοδος Compare υλοποιήθηκε δυο φορές, με διαφορετική λειτουργικότητα. Προφανώς, 

και  στις  δυο  εκδόσεις,  όποιος  κόμβος  έχει  μικρότερη  τιμή  Manhattan  από  τους  δυο 

συγκρινόμενους, κατατάσσεται πριν από τον άλλο. 

Στην  πρώτη  έκδοση  του  προγράμματος  αν  δυο  κόμβοι  έχουν  ίσες  αποστάσεις 

Manhattan τότε δεν ανακατατάσσονται, αλλά παραμένει η αρχική σειρά τους. Στη δεύτερη, 

όμως, οι κόμβοι με τις ίσες τιμές τοποθετούνται τυχαία ο ένας πριν από τον άλλο. Ο λόγος 

είναι, προφανώς, ότι ενώ κατά αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα από την ταξινόμηση της 

λίστας  των  προγόνων  ενός  κόμβου  μπορεί  να  είναι  χειρότερα  σε  μια  συγκεκριμένη 

περίπτωση, μπορεί να είναι και καλύτερα, αναλόγως με τη δομή του λαβυρίνθου. 

Στα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα θα παραθέσουμε 
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μια  προσομοίωση  ευρετικής  αναζήτησης  κατά  βάθος  βάσει  της  πρώτης  έκδοσης  της 

μεθόδου,  και  δυο βάσει  της δεύτερης,  μιας και  η σειρά των κόμβων που παράγει  αυτή 

μπορεί  να είναι  αρκετά διαφορετική για κάθε εκτέλεση του προγράμματος.  Στην τελική 

έκδοση του προγράμματος προτιμήθηκε η ενσωμάτωση της δεύτερης έκδοσης της μεθόδου 

Compare.

2) Παραδείγματα εκτέλεσης του ευρετικού αλγορίθμου DFS

σε περιβάλλον Microsoft Robotics Studio

Ο λαβύρινθος που χρησιμοποιείται για τα παραδείγματα είναι ο ίδιος με αυτόν που 

χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο μέρος, επομένως δεν απαιτείται η περαιτέρω ανάλυση 

του.  Όπως  και  στο  προηγούμενο  μέρος,  για  κάθε  παράδειγμα,  θα  παρουσιάζουμε  μια 

σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το ρομπότ βάσει του αλγορίθμου. Οι 

κόμβοι  που  έχουν  κίτρινο  χρώμα  στο  φόντο  τους  θα  είναι  οι  κόμβοι  τους  οποίους 

επισκέπτεται  ο  πράκτορας  περισσότερο από μια φορές,  ενώ,  όλοι  οι  κόμβοι  που έχουν 

χρώμα φόντου θα αναπαριστούν κόμβους τους οποίους έχει επισκεφτεί μόνο μια φορά κατά 

την αναζήτηση της εξόδου. Παράλληλα, θα παραθέτουμε μια εικόνα, στην οποία με βέλη θα 

εμφανίζεται η κατεύθυνση του ρομπότ. Η τελευταία εικόνα που θα εμφανίζεται, θα είναι ο 

χάρτης που δημιουργεί το ρομπότ μέσω του laser range finder που έχει ενσωματωμένο, 

όταν πλέον έχει διασχίσει τον λαβύρινθο από το κόμβο αρχής έως τον κόμβο τέλους.

Θα παρουσιάσουμε τρία παραδείγματα κίνησης του ρομπότ στον δημιουργηθέντα 

λαβύρινθο.  Στο  πρώτο,  ο  αλγόριθμος  DFS  δεν  θα  ανακατατάσσει  τους  γείτονες  ενός 

κόμβου που έχουν ίσες αποστάσεις, επομένως η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος θα παράγει 

πάντα  την  ίδια  ακολουθία  κόμβων,  και  για  αυτόν  το  λόγο  θα  παραθέσουμε  μόνο  μια 

εκτέλεση του προγράμματος βάσει αυτού του τρόπου λειτουργίας. 

Έπειτα,  στα  δυο  παραδείγματα  που  θα  ακολουθήσουν,  θα  παραθέσουμε  δυο 

διαφορετικές εκτελέσεις που θα βασίζονται στον ίδιο τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, 

δηλαδή,  την  ανακατάταξη  των γειτόνων ενός  κόμβου  που  έχουν  ίσες  αποστάσεις  κατά 

τυχαίο τρόπο. Τέλος, προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια πιο αποσαφηνισμένη ιδέα για 

το ποιοι κόμβοι έχουν ίσες αποστάσεις Manhattan, στην εικόνα 1-1 θα παραθέσουμε την 

εικόνα του λαβυρίνθου, με τις τιμές των αποστάσεων  Manhattan να αναφέρονται μέσα σε 

κάθε κόμβο:
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Βορράς

08 07 06 05 04 03 02

07 06 05 04 03 02 01

06 05 04 03 02 01
Δύση

07 06 05 04 03 02 01 Ανατολή

08 07 06 05 04 03 02

09 08 07 06 05 04 03

09 08 07 06 05 04

Νότος

Έξοδος  
(0)

Είσοδος 
(10)

Εικόνα 3-1: Οι αποστάσεις Manhattan των κόμβων του λαβυρίνθου.

 Παράδειγμα 1:

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 3-2: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.
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Εικόνα 3-3:  Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί  το 

ρομπότ.

Εικόνα 3-4: Παράδειγμα πρώτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ
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Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου δώδεκα λεπτά για να διανύσει τα σχεδόν 341  μέτρα 

της διαδρομής (αναλυτικότερα, διένυσε 340,875 μέτρα σε 12 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα), 

με  τον  αλγόριθμο  DFS  να  του  ορίζει  να  «επισκεφτεί»  31  διαφορετικούς  κόμβους, 

συμπεριλαμβανομένων του αρχικού και του τελικού. Αν υπολογίσουμε τους κόμβους που 

προσεγγίζει  δυο  φορές  το  ρομπότ  ως  διαφορετικές  επισκέψεις,  τότε  το  σύνολο  αυτών 

ανέρχεται σε 43. Από τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Αν συγκρίνουμε αυτήν την εκτέλεση του προγράμματος με τα δυο παραδείγματα 

κίνησης του ρομπότ βάσει της αναζήτησης πρώτα κατά βάθος χωρίς ευρετική συνάρτηση 

που αναλύσαμε στο προηγούμενο μέρος, παρατηρούμε ότι το ρομπότ αποδίδει εντυπωσιακά 

χειρότερα σε σχέση με το πρώτο παράδειγμα του πρώτου μέρους, και οριακά καλύτερα σε 

σχέση με το δεύτερο. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω γεγονός δεν 

είναι  ενδεικτικό  της  αποδοτικότητας  της  χρήσης  μιας  ευρετικής  συνάρτησης  στον 

αλγόριθμο  DFS,  για  τον  ίδιο  λόγο  που  αναφέρθηκε  και  στο  προηγούμενο  μέρος  της 

διπλωματικής εργασίας. 

Στο Μέρος 2 είχαμε σχολιάσει ότι αν η επιλογή της κατάταξης των γειτόνων ενός 

κόμβου γίνεται από τον χρήστη, και δεδομένου ότι αυτός δεν γνωρίζει τη διαρρύθμιση του 

λαβυρίνθου,  η  απόδοση  του  αλγορίθμου  θα  μεταβάλλεται  ανά  περίπτωση.  Έτσι,  στα 

παραδείγματα μας την πρώτη φορά η απόδοση του ήταν ιδιαιτέρως θετική, ενώ τη δεύτερη 

φορά  ήταν  αισθητά  χειρότερη.  Για  αυτόν  τον  λόγο,  ακόμα  και  χρησιμοποιώντας  έναν 

ευρετικό μηχανισμό παραμένει αβέβαιο ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την απόδοση του 

πρώτου παραδείγματος, αφού η απόδοση του πράκτορα εξακολουθεί να εξαρτάται από τους 

προαναφερθέντες παράγοντες. 

Επιπρόσθετα,  είναι  εύκολα  αντιληπτό  ότι  η  απόδοση  του  αλγορίθμου  πέφτει 

ιδιαίτερα  λόγω  μιας  συγκεκριμένης  επιλογής  του.  Κατά  την  επιλογή  του  γείτονα  του 

αρχικού κόμβου που θα ακολουθήσει, ο πράκτορας έχει δυο, το ίδιο καλές σύμφωνα με την 

ευρετική συνάρτηση, επιλογές: Να ακολουθήσει τον βόρειο του αρχικού κόμβο (κόμβος 16 

στην εικόνα 1-2) ή τον ανατολικό του (κόμβος 05). Ο πρώτος, είναι η αρχή μιας μακράς 

ακολουθίας  κόμβων  που  τελικώς  οδηγεί  σε  αδιέξοδο  αναγκάζοντας  τον  πράκτορα  να 

οπισθοδρομήσει, ενώ ο δεύτερος ανήκει στη βέλτιστη διαδρομή.

Επειδή και οι δυο κόμβοι έχουν τιμή της ευρετικής συνάρτησης Manhattan ίση με 9 

βήματα (όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1) και ο αλγόριθμος δεν καθορίζει ποιος από τους 

δυο κόμβους προηγείται σε περίπτωση ισοβαθμίας (παρά μόνο τους κατατάσσει ανάλογα με 
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τη σειρά που τους δέχθηκε αρχικά για τη σύγκριση), επιλέγεται τελικώς ο κόμβος 16. Αυτό 

οδηγεί το ρομπότ να διανύσει συνολικά 21 επιπλέον κόμβους, χωρίς λόγο. Γίνεται εμφανές, 

λοιπόν, ότι στο πόσο καλά αποδίδει ο αλγόριθμος στο συγκεκριμένο παράδειγμα καίριο 

ρόλο  διαδραματίζει  ένα  καθαρά  τυχαίο  γεγονός.  Στα  επόμενα  δυο  παραδείγματα  θα 

εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν οι ισοβαθμίες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. 

 Παράδειγμα 2:

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 3-5: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.
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Εικόνα 3-6: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί το 

ρομπότ.

Εικόνα 3-7: Παράδειγμα δεύτερο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ
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Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου έξι λεπτά για να διανύσει τα σχεδόν 160  μέτρα της 

διαδρομής (αναλυτικότερα, διένυσε 157,305 μέτρα σε 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα), με τον 

αλγόριθμο  DFS  να  του  ορίζει  να  «επισκεφτεί»  19  διαφορετικούς  κόμβους, 

συμπεριλαμβανομένων του αρχικού και του τελικού. Αν υπολογίσουμε τους κόμβους που 

προσεγγίζει  δυο  φορές  το  ρομπότ  ως  διαφορετικές  επισκέψεις,  τότε  το  σύνολο  αυτών 

ανέρχεται σε 21. Από τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Η απόδοση του ρομπότ σε αυτό το παράδειγμα είναι η καλύτερη ανάμεσα σε όσες 

έχουμε εξετάσει έως αυτό το σημείο. Σε αυτό βέβαια συμβάλει κατά κύριο λόγο η τυχαία 

επιλογή του ρομπότ στην αρχή της διαδρομής του, όταν αντί να ακολουθήσει τον βόρειο 

του αρχικού κόμβο (κόμβος 16), επέλέξε τον ανατολικό του (κόμβος 05), καθώς ο κόμβος 

05 τοποθετήθηκε αρχικά πιο ψηλά στη λίστα των γειτόνων του κόμβου 06. 

Ενδιαφέρον στοιχείο,  όμως,  όσον αφορά την απόδοση της ευρετικής συνάρτησης 

αποτελεί η επιλογή του ρομπότ κατά την προσέγγιση του κόμβου τέλους (όντας στον κόμβο 

50).  Το ρομπότ αντί να στρίψει προς τον κόμβο 51 και να οδηγηθεί έτσι στον κόμβο 41 που 

είναι αδιέξοδο, ακολουθεί νότια πορεία προς τον τελικό κόμβο, μιας αυτός όντας ο κόμβος 

στόχου έχει προφανώς μηδενική τιμή απόστασης (από τον εαυτό του), ενώ ο κόμβος 51 έχει 

απόσταση Manhattan  ίση  με  δυο βήματα.  Έτσι,  επιλέγεται  ο  κόμβος  40,  ο  οποίος  έχει 

μικρότερη τιμή ευρετικής συνάρτησης. Παρότι, επομένως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της 

διαδρομής  είναι  όμοιο  με  αυτού  του  πρώτου  παραδείγματος  του  δεύτερου  μέρους  της 

εργασίας, πλεονεκτεί σε σχέση με αυτό ακριβώς λόγω της χρήσης ευρετικής συνάρτησης, η 

οποία του επιτρέπει να μην οδηγηθεί στο αδιέξοδο του κόμβου 41. 
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 Παράδειγμα 3:

Βορράς

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 Έξοδος 40
Δύση

36 35 34 33 32 31 30 Ανατολή

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Νότος

Είσοδος 
06

Εικόνα 3-8: Παράδειγμα τρίτο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.

Εικόνα  3-9:  Παράδειγμα  τρίτο  -  Σχηματική  απεικόνιση  της  πορείας  που  ακολουθεί  το 

ρομπότ.
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Εικόνα 3-10: Παράδειγμα τρίτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ

Το ρομπότ χρειάστηκε λιγότερο από πέντε λεπτά για να διανύσει τα περίπου 140 

μέτρα  της  διαδρομής  (αναλυτικότερα,  διένυσε  142,233  μέτρα  σε  4  λεπτά  και  40 

δευτερόλεπτα),  με τον αλγόριθμο DFS να του ορίζει να «επισκεφτεί» 18 διαφορετικούς 

κόμβους,  συμπεριλαμβανομένων  του  αρχικού  και  του  τελικού.  Μάλιστα  το  ρομπότ 

προσεγγίζει μόλις έναν κόμβο δυο φορές, και έτσι το σύνολο των διαφορετικών επισκέψεων 

σε  κόμβους  από  τον  πράκτορα  ανέρχεται  σε  19.  Από  τα  παραπάνω  μπορούμε  να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

Η  απόδοση  του  ρομπότ  σε  αυτό  το  παράδειγμα  είναι  η  καλύτερη  από  τα  πέντε 

παραδείγματα  που  έχουν  αναφερθεί  στο  δεύτερο  και  το  τρίτο  μέρος  της  εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η απόδοση του ρομπότ πλησιάζει τη βέλτιστη, καθώς μόνο ο κόμβος 20 που 

επισκέπτεται το ρομπότ δεν ανήκει στη βέλτιστη διαδρομή. Και σε αυτήν την περίπτωση, 

βέβαια, ο αλγόριθμος κάνει μια επιλογή την οποία θα μπορούσε να αποφύγει, αφού αντί να 

επιλέξει να κινηθεί προς τον κόμβο 20, θα μπορούσε να  μετακινηθεί προς τον κόμβο 31, ο 

οποίος  έχει  την  ίδια  τιμή  ευρετικής  συνάρτησης  με  τον  20,  και  έτσι  να  ακολουθήσει 

ακριβώς το συντομότερο μονοπάτι. 
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Μέρος 3.3: Συμπεράσματα περί εφαρμογής του ευρετικού αλγορίθμου DFS 

στο περιβάλλον του Robotics Studio

Σε  αυτό  το  κομμάτι  της  εργασίας  ασχοληθήκαμε  με  την  ευρετική  έκδοση  του 

αλγορίθμου  Depth-First  Search  και  την  εφαρμογή  του  στο  περιβάλλον  του  Microsoft 

Robotics  Studio.  Αναλύσαμε  στην  πρώτη  ενότητα  την  ευρετική  συνάρτηση  που 

χρησιμοποιήθηκε  και  το  γιατί  είναι  κατάλληλη,  ενώ στην  επόμενη αναφερθήκαμε  στον 

τρόπο υλοποίησης της λειτουργίας της στα πλαίσια του service ExplorerSim. 

Τέλος, προσομοιώσαμε τρεις διαφορετικές αναζητήσεις πρώτα κατά βάθος στον ίδιο 

λαβύρινθο με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ώστε να έχουμε 

τη  δυνατότητα  να  συγκρίνουμε  την  απόδοση  του  αλγορίθμου  με  και  χωρίς  τη  χρήση 

ευρετικού  μηχανισμού.  Φυσικά,  όπως  είχαμε  αναφέρει  και  στο  δεύτερο  μέρος,  τα 

αποτελέσματα  του  αλγορίθμου  εξαρτώνται  ιδιαιτέρως  από  τη  δομή  του  εκάστοτε 

λαβυρίνθου,  και  έτσι  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  μια  σαφή  εικόνα  της  απόδοσης  του 

αλγορίθμου   σε  οποιοδήποτε  περιβάλλον,  αλλά  παρόλα  αυτά,  η  χρήση  ευρετικής 

συνάρτησης  κρίνουμε  ότι  απέδωσε,  όπως  ήταν  αναμενόμενο,  συγκριτικά  καλύτερα  σε 

σχέση με τον απλό αλγόριθμο DFS. 

Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των δυο εκδοχών της υλοποίησης της «κατάταξης» 

των γειτόνων ενός κόμβου, όπως είναι κατανοητό, δεν είναι βέβαιο ότι ο πράκτορας θα έχει 

καλύτερη απόδοση αν οι ισοβαθμίες μεταξύ των γειτόνων ενός κόμβου επιλύονται τυχαία 

και όχι με πάγιο τρόπο. Έτσι, μέσα στα πλαίσια των τυχαιότητας, η διαδρομή μπορεί να 

είναι είτε συντομότερη είτε να αποτελείται από περισσότερα «βήματα». Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο πράκτορας είτε θα ακολουθήσει μια  συντομότερη 

διαδρομή  (αν  αποφύγει  να  ακολουθήσει  βόρεια  διεύθυνση  κατά  την  πρώτη  του 

«απόφαση»), είτε θα ακολουθήσει μια  διαδρομή που στην χειρότερη περίπτωση της, θα 

είναι κατά μικρό ποσοστό (επίσκεψη το πολύ πέντε επιπλέον κόμβων) χειρότερη από το αν 

η  κατάταξη  των  ισόβαθμων  γειτόνων  κόμβων  δεν  γίνονταν  τυχαία.  Παρόλα  αυτά,  το 

αποτέλεσμα  αυτό  δεν  μπορεί  να  κριθεί  ως  ενδεικτικό  της  γενικότερης  αύξησης  της 

απόδοσης του αλγορίθμου όταν χρησιμοποιείται  η  τυχαία  επίλυση των ισοβαθμιών των 

γειτονικών κόμβων, για οποιαδήποτε διάταξη του λαβυρίνθου. 
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Μέρος 4: Επανάληψη αξιών (Value Iteration)

Στα πρώτα δυο μέρη της διπλωματικής εργασίας, υλοποιήθηκε ένας πράκτορας ο 

οποίος κινούνταν σε έναν λαβύρινθο του οποίου δεν γνώριζε τη δομή, και έτσι αναζητούσε 

την έξοδο του χωρίς καμία πληροφόρηση (Μέρος 2), καθώς και ένας πράκτορας που είχε 

πλήρη  γνώση  του  λαβυρίνθου  στον  οποίο  κινούνταν  και  χρησιμοποιούσε  μια  ευρετική 

συνάρτηση για να βελτιώσει την απόδοση των αποφάσεων του κατά την κίνηση του σε 

αυτόν. Και στις δυο περιπτώσεις, όμως, το κοινό στοιχείο στην κίνηση του ρομπότ κατά τη 

διάσχιση  του  λαβυρίνθου  ήταν  ότι  οι  ενέργειες  του  είχαν  ένα  βέβαιο  αποτέλεσμα.  Το 

περιβάλλον, δηλαδή, στο οποίο ενεργούσαν ήταν ντετερμινιστικό, με κάθε κίνηση δράσης 

να  έχει  μια  μοναδική  επίδραση  σ’ αυτό,   χωρίς  να  υπάρχει  καμία  ασάφεια  για  την 

κατάσταση του περιβάλλοντος μετά την εφαρμογή της κάθε κίνησης δράσης (Ματσατσίνης 

χωρίς ημερομηνία).

Σε  αυτό  το  μέρος  της  εργασίας,  ο  πράκτορας  θα  κινείται  σε  ένα  στοχαστικό 

περιβάλλον, του οποίου την διαρρύθμιση θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, αλλά μέσα στο 

οποίο οι ενέργειες του θα επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με μια συγκεκριμένη 

πιθανότητα,  μικρότερης του 100%. Επομένως,  η  επίλυση του προβλήματος αναζήτησης 

(εύρεσης του κόμβου στόχου) δεν θα έγκειται σε μια σταθερή ακολουθία ενεργειών, αλλά 

σε μια λύση που θα προσδιορίζει  σαφώς τι  πρέπει  να κάνει  ο πράκτορας αν βρεθεί  σε 

καθεμία από τις δυνατές καταστάσεις του περιβάλλοντος του. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τον τύπο των προβλημάτων 

στα οποία ανήκει το συγκεκριμένο, τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσει το ρομπότ για να 

μπορέσει να καθορίσει τις ενέργειες του στο περιβάλλον του (Επανάληψη αξιών), καθώς 

και  τις  αλλαγές  που  επιφέραμε  στην  προσομοίωση  του  λαβυρίνθου,  και  στο  service 

ExplorerSim. Τέλος, θα παραθέσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης του αλγορίθμου που 

ενσωματώσαμε στο περιβάλλον του Robotics Studio. 
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Μέρος 4.1: Θεωρητικό κομμάτι του αλγορίθμου Επανάληψης αξιών
1) Παρουσίαση του προβλήματος

Το πρόβλημα με  το  οποίο  θα  ασχοληθούμε  σε  αυτό  το  μέρος  της  διπλωματικής 

εργασίας ανήκει στην κατηγορία των ακολουθιακών προβλημάτων αποφάσεων (sequential 

decision problems).  Το  περιβάλλον  του  πράκτορα  θα  θεωρήσουμε  ότι  είναι  πλήρως 

παρατηρήσιμο από αυτόν, ώστε ο ίδιος να γνωρίζει κάθε στιγμή που βρίσκεται, καθώς και 

τη  θέση  των  εμποδίων,  της  αρχικής  θέσης,  και  των  καταστάσεων  στόχου.  Ακόμα,  οι 

ενέργειες  του  πράκτορα,  όπως  προαναφέρθηκε,  θα  επιτυγχάνουν  το  αποτέλεσμα  που 

επιδίωκε  αυτός  μόνο κατά κάποιο  ποσοστό,  ενώ τις  υπόλοιπες  φορές  θα  κινείται  κατά 

τρόπο που ο ίδιος δεν επιθυμούσε. 

Ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων του αποτελέσματος για κάθε ενέργεια σε κάθε 

δυνατή κατάσταση ονομάζεται μοντέλο μετάβασης, με την πιθανότητα να εκτελέσουμε την 

ενέργεια  a στην  κατάσταση  s και  να  επιτύχουμε  την  επιθυμητή  κατάσταση  s’ να 

συμβολίζεται  με  T(s,a,s’).  Αυτή η πιθανότητα θα θεωρήσουμε ότι  εξαρτάται κάθε φορά 

μόνο  από  την  κατάσταση  s και  όχι  από  τις  προηγούμενες  καταστάσεις  που  έχουμε 

επισκεφτεί, δηλαδή οι μεταβάσεις του πράκτορα θα είναι τύπου Markov. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ορίσουμε και τον τρόπο μέτρηση της απόδοσης του 

πράκτορα: Σε  κάθε κατάσταση (κόμβο) s που επισκέπτεται το ρομπότ θα λαμβάνει μια –

θετική ή αρνητική – ανταμοιβή. Όταν φτάσει σε μια κατάσταση στόχου, τότε η συνολική 

χρησιμότητα του – η χρησιμότητα ολόκληρης της ακολουθίας καταστάσεων – θα ισούται με 

το άθροισμα των ανταμοιβών που έχει λάβει. 

Συνολικά,  το  ακολουθιακό  πρόβλημα  που  περιγράψαμε  παραπάνω,  δηλαδή  το 

πρόβλημα  αποφάσεων  για  ένα  πλήρως  παρατηρήσιμο  περιβάλλον  με  ένα  μοντέλο 

μετάβασης Markov και προσθετικές ανταμοιβές ονομάζεται διαδικασία απόφασης Markov 

(Markov decision process) ή MDP (Russell & Norvig 2004, σελίδα 693). 

Μια MDP ορίζεται από τις παρακάτω τρεις συνιστώσες:

i. Αρχική κατάσταση: S0 

ii. Μοντέλο Μετάβασης: T(s, a, s’)

iii. Συνάρτηση Ανταμοιβής: R(s)
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Όπως  είναι  κατανοητό,  η  λειτουργία  μιας  MDP είναι  να  μοντελοποιεί  ένα 

περιβάλλον, σε κάθε κατάσταση - κόμβο του οποίου μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες 

ενέργειες,  με  την  καθεμία  εξ  αυτών  να  έχει  επίδραση  στην  μετέπειτα  «εξέλιξη»  του 

συστήματος,   και  για τις  καταστάσεις  του οποίου ο πράκτορας γνωρίζει  ότι  κάποιες εξ 

αυτών είναι περισσότερο επιθυμητές από τις υπόλοιπες (Larcheveque  χωρίς ημερομηνία)

Προκειμένου να κινηθεί κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο το ρομπότ, θα προσπαθούμε 

η  λύση  που  θα  βρούμε  να  αποδίδει  την  υψηλότερη  αναμενόμενη  χρησιμότητα.  Η 

συνάρτηση χρησιμότητας του πράκτορα εξαρτάται από μια ακολουθία καταστάσεων, την 

οποία ονομάζουμε ιστορικό του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι κάθε φορά που εκτελείται 

μια  λύση  του  περιβάλλοντος,  ακόμα  και  αν  ο  πράκτορας  ξεκινάει  τη  διάσχιση  του 

περιβάλλοντος του από μια πάγια αρχική θέση, είναι δυνατό να παράγεται ένα διαφορετικό 

ιστορικό του περιβάλλοντος (λόγω της στοχαστικότητας αυτού), η απόδοση του πράκτορα 

θα  μετράται  βάσει  της  αναμενόμενης  χρησιμότητας  όλων  των  δυνατών  ιστορικών  που 

δημιουργούνται από τη λύση.

Για να επιτύχει μια κατάσταση στόχου ο πράκτορας – να φτάσει, δηλαδή, σε έναν εκ 

των τελικών κόμβων του «κόσμου» στον οποίο κινείται – θα πρέπει να ακολουθήσει μια 

συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή θα ορίζει σαφώς, για κάθε κόμβο του περιβάλλοντος, ποια 

ενέργεια πρέπει  να εκτελέσει  ο πράκτορας.  Ακόμα και εάν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα  μιας  ενέργειας,  ο  πράκτορας  θα  γνωρίζει  πάντα  τι  πρέπει  να  κάνει  στη 

συνέχεια.  Μια  βέλτιστη  πολιτική,  λοιπόν,  ορίζεται  να  είναι  η  πολιτική  που  δίνει  την 

υψηλότερη αναμενόμενη χρησιμότητα. Θα συμβολίζεται με  π*, και κάθε ενέργεια που θα 

εκτελείται βάσει αυτής στην κατάσταση s, θα αναπαρίσταται με π*(s).

Στην  εργασία  μας  θα  θεωρήσουμε  ότι  ο  ορίζοντας  για  τη  λήψη  αποφάσεων  εκ 

μέρους του πράκτορα είναι άπειρος, δηλαδή η διάσχιση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να 

τελειώσει λόγω του ότι έχει παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρά μόνο αν ο 

πράκτορας  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  φτάσει  σε  έναν  κόμβο  στόχου.  Έτσι,  δεν 

υπάρχει λόγος να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά στην ίδια κατάσταση σε διαφορετικούς 

χρόνους,  με  την  βέλτιστη  ενέργεια  να  εξαρτάται,  λοιπόν,  μόνο  από  την  τρέχουσα 

κατάσταση, και τη  βέλτιστη πολιτική σε αυτήν την περίπτωση να χαρακτηρίζεται στάσιμη 

(stationary). 

Περαιτέρω, θα θεωρούμε ότι οι ανταμοιβές που θα αντιστοιχούν στους κόμβους του 

περιβάλλοντος  θα  είναι  προεξοφλημένες,  δηλαδή  η  χρησιμότητα  μιας  ακολουθίας 
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καταστάσεων θα ισούται με:

[ ]( ) ...)()()(,...,, 2
2

10210 +⋅+⋅+= sRsRsRsssU h γγ ,  όπου  [ ]( ),...,, 210 sssU h  είναι οι επιλογές για 

τη συνάρτηση χρησιμότητας σε ιστορικά του περιβάλλοντος, ,...,, 210 sss  οι καταστάσεις της 

ακολουθίας, και γ ο παράγοντας προεξόφλησης που έχει οριστεί για το περιβάλλον. 

Ο παράγοντας προεξόφλησης είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από 0, έως και 1. Η 

τιμή του αντιστοιχεί στην προτίμηση του πράκτορα για τρέχουσες ανταμοιβές έναντι των 

μελλοντικών ανταμοιβών. Όταν το  γ  είναι κοντά στο 0, τότε οι ανταμοιβές του μακρινού 

μέλλοντος θεωρούνται ασήμαντες (Russell & Norvig 2004, σελίδα 696). Στα παραδείγματα 

που θα παρουσιάσουμε στην τελευταία ενότητα αυτού του μέρους, η τιμή του παράγοντα 

προεξόφλησης θα είναι ίση με 1, και έτσι οι  προεξοφλημένες ανταμοιβές αυτών θα είναι 

ακριβώς ισοδύναμες με προσθετικές ανταμοιβές, μιας και οι  προσθετικές ανταμοιβές είναι 

μια ειδική περίπτωση των προεξοφλημένων ανταμοιβών για γ = 1.

Βάσει  των  παραπάνω  υποθέσεων  που  έχουμε  ορίσει  για  το  περιβάλλον  μας,  η 

βέλτιστη  πολιτική  π* που  θα  προσπαθήσουμε  να  βρούμε,  θα  ικανοποιεί  τον  τύπο: 





 ⋅= ∑

∞

= 0

)( max arg*
t

t
t sRE πγπ .  Υπενθυμίζουμε  ότι  η  αξία  της  κάθε  πολιτικής  θα 

υπολογίζεται  ως  το  αναμενόμενο   άθροισμα  των  (προεξοφλημένων  ή  αθροιστικών) 

ανταμοιβών που λαμβάνονται, με την αναμονή να υπολογίζεται στο σύνολο των δυνατών 

ακολουθιών  καταστάσεων  που  μπορούν  να  προκύψουν  με  δεδομένη  την  εκτέλεση  της 

συγκεκριμένης πολιτικής (Russell & Norvig 2004, σελίδα 697).

2) Παρουσίαση του αλγορίθμου επανάληψης αξιών

Έχοντας ορίσει σαφώς το πρόβλημα μας, και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργεί ο 

πράκτορας στο προσομοιωμένο περιβάλλον, σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε τον 

αλγόριθμο που υπολογίζει τη βέλτιστη πολιτική που θα χρησιμοποιούμε για την κίνηση του 

ρομπότ.  Θα  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  τα  παρακάτω  ισχύουν  όταν  ο  παράγοντας 

προεξόφλησης είναι θετικός και μικρότερος της μονάδας. Στην εργασία μας είναι ίσος με 1, 

αλλά δεδομένου ότι το περιβάλλον μας περιέχει τερματικές καταστάσεις που είναι πάντα 

προσβάσιμες,  μπορούν  να  υπολογιστούν  παρόμοια  αποτελέσματα  με  αυτά  που 

παρουσιάζονται. 
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Ο αλγόριθμος ονομάζεται Επανάληψη αξιών (Value Iteration), με το όνομα του να 

προέρχεται από τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εύρεση της βέλτιστης πολιτικής. 

Αυτή είναι επαναληπτική, με συνεχείς υπολογισμούς των χρησιμοτήτων των καταστάσεων 

έως ότου αυτές συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σύνολο λύσεων. Κατ’ ουσία ο σκοπός είναι να 

υπολογίσουμε τη χρησιμότητα κάθε κόμβου ώστε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο αυτών 

για την επιλογή της βέλτιστης ενέργειας σε κάθε κατάσταση.

Παραθέτουμε στον πίνακα 4-1 τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου της επανάληψης 

αξιών, και στη συνέχεια θα τον επεξηγήσουμε: 

function Value-Iteration (mdp, ε) returns μια συνάρτηση χρησιμότητας

1. repeat 

1. U ← U΄: δ← 0

2. for each κατάσταση s in S do

( )∑ ′′+←′
′sa

sUsasTsRsU ][,,max][][ γ

if |U΄[s] – U[s]| > δ then δ ←|U΄[s] – U[s]|

• until δ < ε(1 – γ) / γ

• return U
Πίνακας 4-1: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου επανάληψης αξιών. 

(Russell & Norvig 2004, σελίδα 700).

Στον παραπάνω πίνακα, η mdp είναι μια διαδικασία απόφασης Markov που ορίζεται 

να αποτελείται από  s καταστάσεις, ένα μοντέλο μετάβασης Τ, μια συνάρτηση ανταμοιβής 

R, και παράγοντα προεξόφλησης γ. Η μεταβλητή ε αντιπροσωπεύει το μέγιστο σφάλμα που 

επιτρέπεται  στη  χρησιμότητα  κάθε  κατάστασης,  ενώ  η  δ τη  μέγιστη  μεταβολή  στη 

χρησιμότητα οποιασδήποτε κατάστασης σε μια επανάληψη. Τέλος, οι μεταβλητές U και U΄ 

είναι  διανύσματα  χρησιμοτήτων για  τις  καταστάσεις  στο  S,  με  τα  διανύσματα  να  είναι 

αρχικά μηδενικά. 

Από τον πίνακα, φαίνεται ότι ο αλγόριθμος βασίζεται όντως σε μια επαναληπτική 

διαδικασία (βρόχος  repeat) η οποία επαναλαμβάνεται έως ότου η μέγιστη μεταβολή στην 

χρησιμότητα  οποιουδήποτε  κόμβου  είναι  μικρότερη  από  το  όριο  που  ορίζουμε.  Η 

επαναληπτική  διαδικασία  υπολογίζει  σε  κάθε  επανάληψη το  δεξιό  μέρος  της  εξίσωσης 

( )∑ ′′+←′
′sa

sUsasTsRsU ][,,max][][ γ , και το τοποθετεί στην αριστερή πλευρά του, 
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αρχικοποιώντας τις τιμές των χρησιμοτήτων αυθαίρετα (συνήθως ορίζοντας τες ίσες με 0), 

και συνεχίζοντας τη διαδικασία έως ότου φτάσει το σύστημα σε ισορροπία. 

Προκύπτουν  σε  αυτό  το  σημείο  δυο  ερωτήματα:  Πώς  προκύπτει  η  παραπάνω 

εξίσωση, και αν το σύστημα θα φτάσει με βεβαιότητα σε κάποιο σημείο σε ισορροπία: Για 

να εξηγήσουμε το πως προκύπτει η παραπάνω εξίσωση (που ονομάζεται εξίσωση Bellman), 

θα πρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο υπολογισμού της χρησιμότητας κάθε κατάστασης. 

Αυτή ορίζεται με βάση την αναμενόμενη χρησιμότητα των ακολουθιών καταστάσεων που 

μπορεί να ακολουθήσουν μετά από αυτή, όντας περίπου ίση με αυτές.

Με δεδομένο ότι οι ακολουθίες καταστάσεων προκύπτουν βάσει της συγκεκριμένης 

πολιτικής π που ακολουθείται, η χρησιμότητα μιας κατάστασης ( ( )sU π ) βάσει αυτής είναι: 

( ) ( ) ( ) 



 =⋅⋅= ∑

∞

=

sssRsEsU t
t

t
t

0
0

,| πγπ ,  όπου  st είναι  μια  τυχαία  μεταβλητή,  που 

αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο πράκτορας αν εκτελέσει την 

συγκεκριμένη πολιτική π για t βήματα. Από τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να εξάγουμε 

το συμπέρασμα ότι η πραγματική χρησιμότητα μιας κατάστασης είναι το ( )sU *π , δηλαδή 

το αναμενόμενο άθροισμα των ανταμοιβών που θα προκύψουν αν ο πράκτορας κινείται 

βάσει της βέλτιστης πολιτικής π*. 

Εφόσον γνωρίζουμε την πραγματική χρησιμότητα της κάθε κατάστασης, μπορούμε 

να  τη  χρησιμοποιήσουμε  σε  συνδυασμό  με  την  αρχή  της  μέγιστης  αναμενόμενης 

χρησιμότητας.  Αυτή  ορίζει  ότι  η  χρησιμότητα  μιας  λοταρίας  είναι  το  άθροισμα  της 

πιθανότητας κάθε αποτελέσματος επί  τη χρησιμότητα αυτού του αποτελέσματος.   Κατά 

αυτόν  τον  τρόπο,  μπορούμε  να  επιλέγουμε  κάθε  φορά  ως  επόμενη  την  ενέργεια  που 

μεγιστοποιεί  τη  χρησιμότητα  της  επακόλουθης  κατάστασης.  Επομένως,  ισχύει  για  κάθε 

κατάσταση s, ότι ( ) ( ) ( )∑=
'

* '',,maxarg
sa

sUsasTsπ .

Ο  Richard E.  Bellman,  στην  εργασία  του  «Dynamic Programming»  το  1957, 

διαπίστωσε ότι αφού υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των χρησιμοτήτων μιας κατάστασης και 

αυτών των γειτονικών της, τότε μπορεί να διατυπωθεί ότι η χρησιμότητα μιας κατάστασης 

δίνεται  ως  το  άθροισμα  της  άμεσης  ανταμοιβής  για  αυτήν  την  κατάσταση  συν  την 

αναμενόμενη προεξοφλημένη χρησιμότητα της επόμενης κατάστασης, υποθέτοντας ότι ο 
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πράκτορας επιλέγει τη βέλτιστη ενέργεια (Russell & Norvig 2004, σελίδα 698).

Έτσι,  όρισε την παρακάτω εξίσωση η οποία δίνει τη χρησιμότητα μιας κατάστασης, 

και  είναι  η  ίδια με  αυτή που χρησιμοποιείται  σε  κάθε επανάληψη του αλγορίθμου του 

πίνακα 4-1:

( )∑ ′⋅′⋅+=
'

)(,,max)()(
s

sUsasTsRsU
a

γ   (εξίσωση Bellman)

Για  n κόμβους του περιβάλλοντος,  υπάρχουν ισάριθμες εξισώσεις  Bellman, με  N 

αγνώστους σε αυτές, που είναι προφανώς η χρησιμότητα του κάθε κόμβου. Το σύστημα 

αυτών των εξισώσεων είναι μη γραμμικό, επειδή μη γραμμικός είναι και ο τελεστής  max 

που  χρησιμοποιείται  σε  αυτές.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  η  διαδικασία  είναι 

επαναληπτική, καθώς δεν υπάρχει απλούστερος τρόπος εύρεσης των τιμών των αγνώστων 

των εξισώσεων. 

Αποδεικνύεται ότι αν σε κάθε βήμα του αλγορίθμου εκτελείται η ενημέρωση Bell-

man,  ( ) ( ) ( ) ( )'',,max
'

1 sUsasTsRsU i
sai ⋅⋅+← ∑+ γ ,  τότε ο αλγόριθμος συγκλίνει  σε 

ένα, μοναδικό, σύνολο λύσεων, γιατί η ενημέρωση Bellman είναι μια  συστολή κατά έναν 

παράγοντα γ στο χώρο των διανυσμάτων χρησιμότητας. Συστολή είναι μια συνάρτηση ενός 

ορίσματος που, όταν εφαρμοστεί σε δύο διαφορετικές εισόδους, παράγει δύο τιμές εξόδου 

που  είναι  «πλησιέστερες»,  όπως,  παραδείγματος  χάριν  η  ( ) 2
xxf =  (Δασκαλοπούλου 

2007). Ακόμα, οι συστολές έχουν την ιδιότητα να έχουν ένα μοναδικό σταθερό σημείο και η 

τιμή εξόδου τους να προσεγγίζει πάντα αυτό. 

Μέχρι αυτό το σημείο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσου-

με ένα μοναδικό σύνολο λύσεων για το σύστημα των εξισώσεων των χρησιμοτήτων των 

κόμβων του περιβάλλοντος, καθώς και το πως αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν ώστε να βρούμε, για κάθε κόμβο, τη βέλτιστη ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί όταν 

το ρομπότ βρεθεί σε αυτόν. Δεν έχουμε αναφέρει, όμως, πόσο γρήγορα υπολογίζει ο αλ-

γόριθμος μια βέλτιστη λύση μέσω των επαναλήψεων του. 

Αποδεικνύεται  ότι  το  αρχικό  σφάλμα  είναι  μικρότερο  ή  ίσο  από  την  ποσότητα 

γ−
⋅

1
2 maxR  και μειώνεται τουλάχιστον κατά τον παράγοντα προεξόφλησης  γ σε κάθε 
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επανάληψη. Έτσι, ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων που απαιτούνται για μειωθεί το αρχι-

κό σφάλμα τόσο ώστε να είναι μικρότερο από την  ποσότητα ε (του αλγορίθμου του πίνακα 

3-1) είναι ίσος με Ν επαναλήψεις, όπου ( ) ( ) 





 γ







γ−ε
= 1

1
2 logRlogN max . 

Ο τύπος υπολογισμού των απαραιτήτων επαναλήψεων του αλγορίθμου δείχνει ότι 

όσο μικρότερο είναι το γ τόσο ταχύτερη θα είναι η σύγκλιση του, αλλά το να θέσουμε την 

τιμή του ως υπερβολικά μικρή θα σήμαινε ότι ο πράκτορας έχει σύντομο ορίζοντα για να 

αποτιμά μακροπρόθεσμες ανταμοιβές, άρα υπάρχει η περίπτωση να παραβλέπει τις μακρο-

πρόθεσμες επιδράσεις των ενεργειών του. 

Στην εικόνα 4-2 παρουσιάζεται η εξάρτηση του αριθμού επαναλήψεων που απαιτού-

νται ώστε το αρχικό σφάλμα να γίνει μικρότερο από την ποσότητα ε, όπου maxRc ⋅=ε , 

για διάφορες τιμές του παράγοντα γ:

Εικόνα 4-2: Σχέση μεταξύ του σφάλματος της χρησιμότητας κάθε κατάστασης και του πα-

ράγοντα προεξόφλησης γ (Russell & Norvig 2004, σελίδα 700).

Τέλος, σύμφωνα με τους  Russell και Norvig (2004, σελίδα 702), συμβαίνει συχνά, 

μετά από i επαναλήψεις του αλγορίθμου Value Iteration, τον υπολογισμό μιας εκτίμησης Ui 

για την πραγματική χρησιμότητα U και την εύρεση μια πολιτικής πi που βασίζεται στην εκ 

των προτέρων εξέταση ενός βήματος με βάση το  Ui, η πολιτική πi να έχει γίνει βέλτιστη 
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πολύ πριν τη σύγκλιση του Ui. Έτσι, αρκετές φορές δεν χρειάζεται να εκτελέσουμε πλήρως 

τον αλγόριθμο προκειμένου να υπολογίσουμε μια βέλτιστη λύση. 

Προτού προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα όπου και θα εξετάσουμε τη διαδικα-

σία που απαιτήθηκε για να ενσωματωθεί ο αλγόριθμος στο περιβάλλον του Robotics Stu-

dio, καθώς και οι αλλαγές στο περιβάλλον προσομοίωσης αυτού, θα παρουσιάσουμε ένα 

θεωρητικό παράδειγμα εκτέλεσης του αλγορίθμου Value Iteration για ένα περιβάλλον πλέγ-

ματος με 12 κόμβους. 

Θεωρούμε ένα στοχαστικό περιβάλλον μεγέθους 4x3, στο οποίο το μοντέλο μετάβα-

σης του πράκτορα ορίζει ότι για κάθε επιλεγόμενη ενέργεια, το ποσοστό επίτευξης αυτής εί-

ναι 80%. Επομένως, αν το ρομπότ επιλέξει ως επόμενη ενέργεια του την μετάβαση προς 

έναν κόμβο του περιβάλλοντος που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, θα κινηθεί 

προς αυτήν με πιθανότητα 0,8, αλλά με πιθανότητα 0,2 θα κινηθεί προς διεύθυνση κάθετη 

με την επιδιωκόμενη. Συγκεκριμένα κατά 10% θα κινείται προς την μια διεύθυνση που είναι 

σε ορθή γωνία με την επιλεχθείσα, και κατά 10% θα κινείται προς την άλλη. 

Σε καμιά περίπτωση, πάντως, δεν θα κινείται σε διεύθυνση αντίθετη από την επιδιω-

κόμενη, ενώ αν η επιλογή του τον οδηγεί τελικώς στο να πέσει σε τοίχο, τότε δεν θα μετακι-

νείται καθόλου (θα παραμένει στον κόμβο που βρίσκονταν). Το περιβάλλον στο οποίο θα 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της επανάληψης αξιών, μαζί με την οπτική απεικόνιση του μο-

ντέλου μετάβασης του είναι αυτό της εικόνας 4-3:

Εικόνα 4-3: Περιβάλλον πλέγματος και μοντέλο μετάβασης του (Russell & Norvig 2004, 

σελίδα 700).

Αν ορίσουμε τον παράγοντα προεξόφλησης ίσο με 1 και τη συνάρτηση ανταμοιβής 

ίση με -0,04, τότε οι χρησιμότητες των καταστάσεων στο περιβάλλον της εικόνας θα είναι 

αυτές που φαίνονται παρακάτω: 
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Εικόνα  4-4:  Χρησιμότητες  καταστάσεων  στο  περιβάλλον  της  εικόνας  4-3.  (Russell  & 

Norvig 2004, σελίδα 698).

Προκειμένου να βρούμε τώρα τη βέλτιστη ενέργεια για κάθε κόμβο, θα υπολογίσουμε την 

εξίσωση Bellman,  έστω για την κατάσταση (3,1), με χρησιμότητα ίση με 0,611:

U(3,1) = -0,04 +γ max {

0,8U(3, 2) + 0,1U(2, 1) + 0,1U(4, 1), (Βόρεια)

0,8U(4, 1) + 0,1U(3, 2) + 0,1U(3, 1), (Ανατολικά)

0,8U(2, 1) + 0,1U(3, 2) + 0,1U(3, 1), (Δυτικά)

0,8U(3, 1) + 0,1U(2,1) + 0,1U(4, 1) (Νότια) }

Αν αντικαταστήσουμε τις τιμές των χρησιμοτήτων από την εικόνα 4-4, τότε προκύπτει ότι:

U(3,1) = -0,04 +γ max {

0,5280 + 0,0655 + 0,0388, (Βόρεια)

0,3104 + 0,0660 + 0,0611, (Ανατολικά)

0,5240 + 0,0660 + 0,0611, (Δυτικά)

0,4888 + 0,0655 + 0,0388 (Νότια) }

U(3,1) = -0,04 +γ max {

0,6323, (Βόρεια)

0,4375, (Ανατολικά)

0,6511, (Δυτικά)

0,5931 (Νότια) }
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Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η καλύτερη ενέργεια είναι η μετακίνηση στον δυτικό 

κόμβο του (3,1), που είναι ο (2,1), μιας και αυτός έχει τη μέγιστη τιμή. Αν ακολουθήσουμε 

την  ίδια  διαδικασία  για  όλους  τους  κόμβους,  τότε  προκύπτει  η  βέλτιστη  πολιτική  που 

εμφανίζεται στην εικόνα 4-5:

Εικόνα 4-5: Βελτίωση πολιτική για το περιβάλλον της εικόνας 4-3.

Έχοντας  εξετάσει  ένα  θεωρητικό  παράδειγμα  εφαρμογής  του  αλγορίθμου  Value 

Iteration σε ένα περιβάλλον 4x3 κόμβων, μπορούμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε 

στην κατασκευή του προσομοιωμένου περιβάλλοντος στο οποίο θα κινηθεί το ρομπότ μας 

σε αυτό το μέρος της εργασίας, και στη συνέχεια να εξετάσουμε τον τρόπο υλοποίησης του 

αλγορίθμου στα πλαίσια του Robotics Studio.

Μέρος 4.2: Πρακτικό κομμάτι του αλγορίθμου Value Iteration
1) Υλοποίηση service MazeSimulator 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το παράδειγμα χρήσης του αλγορίθμου Value Iteration 

στο  περιβάλλον  του  Robotics  Studio,  έπρεπε  να  διαφοροποιηθεί  το  περιβάλλον  της 

προσομοίωσης που είχαμε δημιουργήσει στις προηγούμενες ενότητες.  Πλέον η επιδίωξη 

μας δεν ήταν η δημιουργία ενός προσομοιωμένου λαβυρίνθου, αλλά ενός περιβάλλοντος 

στο  οποίο  ο  κάθε  κόμβος  είναι  ελεύθερα  προσβάσιμος,  εκτός  από  κάποιους  οι  οποίοι 

διαδραματίζουν το ρόλο τον εμποδίων. 

Συγκεκριμένα,  το  περιβάλλον  μας  θα  είναι  ανάλογο  του  παραδείγματος  που 

παρουσιάστηκε  στην  προηγούμενη  ενότητα.  Θα  αποτελείται  δηλαδή  από  ένα  σύνολο 

κόμβων, του οποίου η πλειοψηφία θα είναι «απλοί» κόμβοι μετάβασης, δυο εξ αυτών θα 
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είναι  τελικοί,  με  τον  έναν  να  προσδίδει  ιδιαίτερα  θετική  ανταμοιβή  αν  το  ρομπότ  τον 

επισκεφτεί,  και  τον άλλον ιδιαίτερα αρνητική,  και  λίγους από αυτούς να μην είναι  καν 

επισκέψιμοι. 

Προκειμένου  να  υλοποιήσουμε  το  περιβάλλον  που  μόλις  περιγράφηκε,  δεν 

χρειάζεται να τροποποιήσουμε τον κώδικα του service MazeSimulator, παρά μόνο για να 

αλλάξουμε την αρχική γωνία απεικόνισης του περιβάλλοντος από την κεντρική κάμερα της 

προσομοίωσης.  Αρχικά,  δημιουργήσαμε  μια  νέα  εικόνα  βάσει  της  οποίας  θα 

δημιουργούνταν από το service MazeSimulator ο λαβύρινθος, η οποία φαίνεται στην εικόνα 

4-6:

Εικόνα 4-6: Εικόνα χρήσης για τη δημιουργία της αρχικής κατάστασης του λαβυρίνθου.

Στην  εικόνα 4-6, οι απλοί κόμβοι μετάβασης απεικονίζονται με γαλάζιο χρώμα, ενώ 

οι μπλοκαρισμένοι κόμβοι με κίτρινο. Η πρώτη τελική κατάσταση απεικονίζεται με κόκκινο 

χρώμα  και  αποτελεί  τη  θέση  ποινής  του  ρομπότ,  δηλαδή  τον  κόμβο  στον  οποίο  αν 

καταλήξει το ρομπότ η ανταμοιβή του θα μειωθεί σημαντικά. Η δεύτερη, απεικονίζεται με 

γαλάζιο φόντο, αλλά με τη λέξη «Finish» να αναγράφεται στο εσωτερικό του κόμβου, και 

είναι η θέση στην οποία αν καταλήξει το ρομπότ, η ανταμοιβή του θα αυξηθεί κατά μια 

μονάδα. 

Τέλος,  ο κόμβος με τη λέξη «Start» στο εσωτερικό του αποτελεί  και  αυτός έναν 

κόμβο μετάβασης, δηλαδή η επίσκεψη του δεν επιφέρει κάποια περαιτέρω αλλαγή στην 

ανταμοιβή  του  σε  σχέση  με  οποιονδήποτε  άλλο  κόμβο  μετάβασης.  Συμβολίζεται  κατά 

αυτόν  τον  τρόπο  μιας  και  στα  παραδείγματα  που  θα  παρουσιαστούν  στο  τέλος  της 
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ενότητας, για χάριν ομοιομορφίας, το ρομπότ θα ξεκινάει πάντα από αυτόν.

Η διαδικασία με την οποία διαμορφώθηκε το περιβάλλον ήταν σχεδόν εξ' ολοκλήρου 

μέσω του αρχείου «MazeSimulator.Config.xml».  Έτσι,  προκειμένου να δημιουργήσουμε 

μια  πιο  ρεαλιστική  όψη των εμποδίων,  αυξήσαμε  το  ύψος  όλων των αντικειμένων της 

προσομοίωσης που έχουν κίτρινο χρώμα (στην εικόνα 4-6), με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

ως τρισδιάστατοι κύβοι στο τελικό περιβάλλον. Ακόμα,  οι άσπρες γραμμές στην εικόνα 

(καθώς και τα γράμματα μέσα στους κόμβους), που ξεχωρίζουν τον κάθε κόμβο από τους 

γειτονικούς  του,  παρότι  στην  προσομοίωση  θα  εμφανίζονται  ως  «γραμμές»,  στην 

πραγματικότητα είναι εξαιρετικά χαμηλοί τοίχοι (το ύψος τους θα είναι περίπου δέκα φορές 

μικρότερο από αυτό των εμποδίων). 

Με αυτές τις αλλαγές στο αρχείο παραμετροποίησης του περιβάλλοντος, το τελικό 

περιβάλλον της προσομοίωσης θα είναι αυτό που εμφανίζεται στις εικόνες 4-7 και 4-8:

Εικόνα  4-7:  Τελικό  αποτέλεσμα –  προσομοιωμένος  λαβύρινθος  βάσει  της  εικόνας  4-6, 

δημιουργηθέν από  το service MazeSimulator. 
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Εικόνα 4-8:  Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένος λαβύρινθος βάσει της εικόνας 4-6 – 

Διαφορετική οπτική γωνία. 

Δεδομένου πως πλέον είχαμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανάλογο με αυτό του 

παραδείγματος  της  εικόνας  4-3,  σκοπός  μας  τώρα  ήταν  να  προσομοιώσουμε  και  την 

συμπεριφορά του πράκτορα σε αυτό, τόσο των αποφάσεων που παίρνει σε αυτό, όσο και 

του μοντέλου μετάβασης του από τον έναν κόμβο στον επόμενο. Η υλοποίηση αυτής της 

στοχαστικής συμπεριφοράς, καθώς και του αλγορίθμου επανάληψης αξιών που υπολογίζει 

βέλτιστες  πολιτικές  σε  τέτοιου  είδους  περιβάλλοντα,  παρουσιάζονται  στην  επόμενη 

ενότητα.

2) Υλοποίηση service ExplorerSim
 

Οι αλλαγές που επιφέραμε στο  service  του ExplorerSim,  χωρίζονται  σε  τέσσερις 

κατηγορίες:  Αρχικά,  προσθέσαμε  μια  επιπλέον  μεταβλητή  κατάστασης  στο  αρχείο 

παραμετροποίησης  του  service,  «ExplorerSim.Config.xml»,  μέσω  του  αρχείου 

«ExplorerSimState.cs», την  sinAmoivis (τύπου double), η οποία αντιπροσωπεύει την τιμή 

της συνάρτησης ανταμοιβής του ρομπότ, δηλαδή την ποσότητα που προσθαφαιρείται στο 

«σκορ» του ρομπότ κάθε φορά που επισκέπτεται έναν κόμβο μετάβασης. 

Ο λόγος που εισήχθη αυτή τη μεταβλητή στο state του service είναι ότι η τιμή αυτής 

της μεταβλητής επηρεάζει ιδιαίτερα τον υπολογισμό της βέλτιστης πολιτικής, και επομένως 

η διαφοροποίηση της παράγει διαφορετικά αποτελέσματα στην κίνηση του ρομπότ στο πε-

ριβάλλον του. Δεδομένου ότι θα παρουσιάσουμε παραδείγματα στα οποία η τιμής της θα εί-

103



ναι  διαφορετική,  θεωρήσαμε  χρήσιμο  να  μην  χρειάζεται  να  μεταγλωττίζουμε  ξανά  το 

πρόγραμμα κάθε φορά που θα επιφέρουμε μια τέτοια αλλαγή.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την κλάση «Node», στην οποία προσθέσαμε μια επιπλέον 

δημόσια ιδιότητα, την VIDirection, η οποία είναι τύπου string. Μέσω αυτής θα αποθηκεύε-

ται σε κάθε κόμβο μετάβασης του περιβάλλοντος η βέλτιστη ενέργεια την οποία θα πρέπει 

να εκτελέσει το ρομπότ βάσει της εκάστοτε πολιτικής που θα υπολογίζεται από τον αλ-

γόριθμο Value Iteration. Έτσι, στους κόμβους μετάβασης, θα αποθηκεύεται μια εκ των τι-

μών string «North, South, East, West». Κάθε κόμβος που θα είναι μπλοκαρισμένος θα έχει 

τιμή VIDirection ίση με «BLOCKED», ενώ οι τελικοί κόμβοι - ποινής και επιβράβευσης - 

θα έχουν τιμές «PENALTY» και «FINISH» αντίστοιχα.

Οι  τελευταίες  δυο  αλλαγές  στο  service  ExplorerSim  έλαβαν  χώρα  στο  αρχείο 

ExplorerSim.cs, και αφορούσε η μια την ενσωμάτωση μη ντετερμινιστικής εκτέλεσης των 

ενεργειών του ρομπότ και η δεύτερη την υλοποίηση του αλγορίθμου Value Iteration. Όπως 

έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα μέρη της εργασίας, η κίνηση του ρομπότ καθορίζεται 

μέσα στα πλαίσια της μεθόδου LaserRangeFinderUpdateHandler. Σε αυτήν, το μόνο κομ-

μάτι κώδικα που διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα είναι αυτό που αναφέρεται 

στις μοίρες περιστροφής του ρομπότ ανάλογα με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθή-

σει αυτό. 

Αποφασίσαμε το μοντέλο μετάβασης του  πράκτορα στα παραδείγματα μας να είναι 

πανομοιότυπο με αυτό που παρουσιάστηκε στο παράδειγμα του Μέρους 4.1.2, βάσει αυτού 

στο βιβλίο των Russell και Norvig (2004). Αυτό ορίζει ότι για κάθε επιλεγόμενη ενέργεια, 

το ποσοστό επίτευξης της είναι 80%. Άρα, η επιδιωκόμενη ενέργεια θα πραγματοποιείται με 

πιθανότητα 0,8, αλλά με πιθανότητα 0,2 θα εκτελείται κίνηση προς κατεύθυνση κάθετη με 

την επιδιωκόμενη. Συγκεκριμένα, το ρομπότ κατά πιθανότητα 10% θα κινείται προς τη μια 

κατεύθυνση που είναι σε ορθή γωνία με την επιλεχθείσα, και κατά 10% θα κινείται προς 

την άλλη. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα κινείται σε κατεύθυνση αντίθετη από την επιδιωκόμενη 

(δηλαδή σε γωνία 180° σε σχέση με την αρχική), ενώ αν η επιλογή του το οδηγεί τελικώς 

στο να πέσει σε τοίχο ή να βγει εκτός του περιβάλλοντός του, τότε δεν θα μετακινείται κα-

θόλου (θα παραμένει στον κόμβο που βρίσκονταν). Ακόμα, κάθε φορά που θα εκτελεί μια 

ενέργεια, έστω και αν αυτή τελικώς σημαίνει ότι δεν θα κινείται, στην απόδοση του θα προ-

στίθεται η συνάρτηση ανταμοιβής. Η μόνη περίπτωση να επισκεφτεί κόμβο και να μην προ-
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στεθεί στο «σκορ» του η συνάρτηση ανταμοιβής είναι αν ο κόμβος αυτό είναι τελικής κα-

τάστασης, στην οποία περίπτωση η απόδοση του μειώνεται ή αυξάνεται καταλλήλως κατά 

μια μονάδα. 

Για να ενσωματώσουμε την παραπάνω συμπεριφορά κατά την εκτέλεση ενεργειών 

του πράκτορα, επιλέγουμε αρχικά τη διεύθυνση κίνησης του ρομπότ βάσει της βέλτιστης 

πολιτικής που έχει ήδη υπολογίσει ο αλγόριθμος Value Iteration. Στη συνέχεια, μέσω της 

μεθόδου  headingStringToInt που έχουμε ήδη παρουσιάσει στο πρώτο μέρος της εργασίας 

μετατρέπουμε τη διεύθυνση από string τιμή σε ακέραιο αριθμό. Υπενθυμίζουμε ότι η αντι-

στοιχία διευθύνσεων και ακεραίων τιμών υλοποιείται ως εξής: Ξεκινώντας από τον Βορρά 

με τιμή ίση με 0, και αυξάνοντας την τιμή του ακεραίου αριθμού ανά διεύθυνση κινούμενοι 

κατά τη φορά του ρολογιού (άρα η αντιστοιχία είναι Βορράς - 0, Ανατολή - 1, Νότος - 2, 

Δύση - 3). 

Υπολογίζουμε έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ του 1 και του 10, και αν αυτός είναι μέχρι 

και 8 τότε η διεύθυνση που θα ακολουθήσουμε παραμένει ίδια. Εάν  ο τυχαίος αριθμός έχει 

τιμή 9 τότε η τιμή της διεύθυνσης αυξάνεται κατά 1, άρα το ρομπότ θα στρίβει 90 μοίρες 

κάθετα ως προς την αρχική του κατεύθυνση. Αντίθετα, αν ο τυχαίος αριθμός έχει τιμή 10 

τότε η τιμή της διεύθυνσης μειώνεται κατά 1, άρα το ρομπότ θα στρίβει 270 μοίρες κάθετα 

ως προς την αρχική του κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, η προσθαφαίρεση μιας μονάδας 

στη διεύθυνση του ρομπότ οφείλει να διατηρήσει την τελική τιμή αυτής ανάμεσα στις τιμές 

0 και 3, επομένως αν η επιλεγόμενη στοχαστική διεύθυνση είναι μεγαλύτερη από 3 ή μι-

κρότερη από 0, προσθαφαιρούνται καταλλήλως σε αυτήν 4 μονάδες.

Ένα παράδειγμα της προαναφερθείσας διαδικασίας παρουσιάζεται στην εικόνα 4-9, 

όπου η αρχική διεύθυνση που επιλέχθηκε βάσει της βέλτιστης πολιτικής θεωρείται ότι ήταν 

η δυτική, ενώ η τελική – μη ντετερμινιστική – διεύθυνση είναι η βόρεια. 

Βορράς – 0
string μορφή: int μορφή:

Διεύθυνση βάσει πολιτικής π*: Δύση 3
Τυχαίος ακέραιος αριθμός: 9
Προσθαφαίρεση στη διεύθυνση: +1

Δύση – 3 Ανατολή – 1
Στοχαστική διεύθυνση: 4
Προσαρμοσμένη στοχαστική διεύθυνση: Βορράς 4-4 = 0

Νότος – 2

Εικόνα 4-9: Διαδικασία μετατροπής διεύθυνσης βάσει βέλτιστης πολιτικής σε στοχαστική. 
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Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε έναν επιπρόσθετο έλεγχο στη στοχαστική διεύθυνση 

που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να μην βγει λόγω της πορείας που καθορίζει αυτή 

έξω  από  το  περιβάλλον  ο  πράκτορας,  καθώς  και  για  να  μην  προσκρούσει  σε  κάποιο 

εμπόδιο. Συγκεκριμένα, ελέγχουμε αν υπάρχει κόμβος προς τη στοχαστική διεύθυνση που 

«επιλέχθηκε» (μέσω των δημόσιων πεδίων «hasNorth, hasEast, has South και hasWest» του 

κόμβου στον οποίο βρισκόμαστε), καθώς και αν ο κόμβος προς εκείνη τη διεύθυνση είναι 

μπλοκαρισμένος (μέσω του πεδίου του VIDirection που ορίσαμε παραπάνω). Εάν  διαπι-

στωθεί ότι ισχύει κάποια από αυτές τις δυο περιπτώσεις, τότε εμφανίζεται στην κονσόλα 

μήνυμα που ειδοποιεί ότι το ρομπότ θα παραμείνει στη θέση του, δεν εκτελείται καμιά περι-

στροφή του ρομπότ, και τέλος, τίθεται τιμή στις ανανεώσεις τέτοια ώστε να μην εκτελεστεί 

στη συνέχεια και το ευθύγραμμο τμήμα της κίνησης του ρομπότ. 

Για να ολοκληρωθεί η ανάλυση των διαφορών που επιφέραμε στο τμήμα του κώδικα 

που αφορά την κίνηση του ρομπότ, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που το ρομπότ 

βρεθεί σε κάποιον εκ των τελικών κόμβων, τότε εμφανίζεται στην κονσόλα μήνυμα ειδοποί-

ησης του χρήστη ότι το ρομπότ έχει φτάσει είτε στο τέλος είτε στον κόμβο ποινής, και η 

απόδοση αυτού, αφότου έχει προστεθεί ή αφαιρεθεί σε αυτό μια μονάδα. Ακόμα, σταματάει 

να εκτελείται πλέον ο κώδικας που κινεί το ρομπότ μέσα στο περιβάλλον. 

Η τελευταία αλλαγή στο service ExplorerSim είναι και η κυριότερη, δεδομένου ότι 

αποτελεί  την  υλοποίηση  του  αλγορίθμου  Value  Iteration  στο  περιβάλλον  του  Robotics 

Studio.  Η όλη λειτουργία  του αλγορίθμου πραγματοποιείται  στη  μέθοδο  configureVI,  η 

οποία υπολογίζει τη βέλτιστη πολιτική π* και αποθηκεύει στη μεταβλητή VIDirection κάθε 

κόμβου την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει το ρομπότ βάσει αυτής. 

Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  πριν  αναφερθούμε  αναλυτικότερα  στον  τρόπο 

υλοποίησης  της  επανάληψης  αξιών  στο  περιβάλλον  του  MSRS,  ότι  οι  πίνακες  που 

αντιπροσωπεύουν  το  περιβάλλον  της  προσομοίωσης  στον  κώδικα  αυτό  ονομάζουν 

διαφορετικά τους κόμβους σε σχέση με τον τρόπο τον οποίο είχαμε αναφέρει ως τώρα. 

Έτσι, ενώ ως τώρα η αναφορά στους κόμβους του περιβάλλοντος, στην κλάση Gameboard 

και γενικότερα στο service ExplorerSim, γίνονταν βάσει της εικόνας     4-10, μέσα στη 

μέθοδο  οι  υπολογισμοί  γίνονται  αναφερόμενοι  σε  πίνακες  που  «αντιλαμβάνονται»  το 

περιβάλλον όπως αυτό στην εικόνα 4-11:
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66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41

36 35 34 33 32 31 30

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

05 04 03 02 01 00

Τελική θέση 
40

Αρχική θέση 
06

Εικονα  4-10: Απεικόνιση της θεώρησης των λαβυρίνθων στο service ExplorerSim, εκτός 

της μεθόδου configureVI.

00 01 02 03 04 05 06

10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25

30 31 32 33 34 35 36

40 41 42 43 44 45 46

50 51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

Τελική θέση 
26

Αρχική θέση 
60

Εικονα 4-11: Απεικόνιση της θεώρησης των λαβυρίνθων στη μέθοδο  configureVI.

Και  οι  δυο  παραπάνω  εικόνες  απεικονίζουν  το  ίδιο  περιβάλλον,  αυτό  που 

δημιουργήθηκε βάσει της εικόνας 4-6. Οι διαφορές που έχουν οφείλονται στο ότι ο κώδικας 

για  τη  μέθοδο  αυτή  είχε  γραφεί  και  δοκιμαστεί  πριν  την  υλοποίηση  του  service 

ExplorerSim, και το να αλλάξει ριζικά η δομή του δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό, μιας 

και  ήταν  σχετικά  εύκολο  το  να  γίνει  συμβατός  με  το  υπάρχον  περιβάλλον  που  είχαμε 

δημιουργήσει.

Μέσα στη μέθοδο configureVI ορίζουμε τη στήλη και τη σειρά των εμποδίων σε έναν 

πίνακα, θέτοντας τιμές για αυτές τις θέσεις του πίνακα ίσες με -9999. Η τιμή -9999 τίθεται 

αυθαίρετα ως μια τιμή που αποκλείεται να πάρει οποιοσδήποτε κόμβος από την εκτέλεση 

του αλγορίθμου, και επομένως, όποτε ένας κόμβος έχει τιμή χρησιμότητας ίση με -9999, θα 

γνωρίζουμε ότι αποτελεί εμπόδιο στο περιβάλλον.

Ακολούθως,  ορίζουμε τη  θέση των τελικών καταστάσεων με  ανάλογο τρόπο,  θέτο-

ντας τιμές χρησιμότητας ίσες με +1 και -1,  ανάλογα με τον τύπο της τελικής κατάστασης 
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(θέση ποινής ή «επιβράβευσης»), ενώ επιλέγουμε και την τιμή της μέγιστης διαφοράς μετα-

ξύ δυο επαναλήψεων, για οποιοδήποτε διάνυσμα χρησιμότητας, η οποία είναι αρκετά μικρή 

ώστε να συνεχιστεί ο αλγόριθμος και την αποθηκεύουμε στη μεταβλητή d. Αν, δηλαδή, η 

διαφορά για όλες τις καταστάσεις είναι σε κάποια επανάληψη μικρότερη από την τιμή της 

d, ο αλγόριθμος θα σταματήσει να εκτελείται. Στα παραδείγματα μας η μεταβλητή d θα έχει 

τιμή ίση με 0,0011. Τέλος, στη μεταβλητή  g αποθηκεύεται η τιμή του παράγοντα προε-

ξόφλησης, που θα είναι ίση με 1.

Στη συνέχεια, υπολογίζεται για κάθε κόμβο ποιοι είναι οι γειτονικοί του, δεδομένου 

ότι,  για  κάποιους  κόμβους,  ο  γειτονικός  τους  προς  μια  διεύθυνση  είναι  ο  ίδιος  τους  ο 

εαυτός. Για παράδειγμα, στην εικόνα 3-11, για τον κόμβο 00 σαν βόρειο και δυτικό γείτονα 

του υπολογίζουμε τον ίδιο τον κόμβο 00, αφού ο πράκτορας δεν μπορεί να βγει εκτός των 

ορίων του πίνακα, και παραμένει στην ίδια θέση (σε περίπτωση που επιλέγει να κινηθεί 

προς μια εκ των δυο διευθύνσεων). Ανάλογες «ρυθμίσεις» γίνονται εκτός από τους κόμβους 

που βρίσκονται  στα  όρια του πίνακα και  για τους  κόμβους  που έχουν ως γείτονα τους 

κάποιον μπλοκαρισμένο κόμβο.  

Έπειτα, υπολογίζεται για κάθε κόμβο η εξίσωση Bellman του, ανάλογα με τον τρόπο 

που έγιναν οι υπολογισμοί για την κατάσταση (3,1) της εικόνας 4-4 στο παράδειγμα του 

Μέρους  4.1.2.  Βάσει  της  εξίσωσης  Bellman,  λαμβάνει  χώρα  η  ενημέρωση  Bellman 

( ) ( ) ( ) ( ) 




 ⋅⋅+← ∑+ '',,max

'
1 sUsasTsRsU i

sai γ ,  προφανώς  μόνο για  τους   κόμβους 

που δεν αποτελούν εμπόδια ή τελικές καταστάσεις, και αποθηκεύεται η έως τότε βέλτιστη 

ενέργεια για κάθε κόμβο. Τέλος, αποθηκεύεται η διαφορά των χρησιμοτήτων κάθε κόμβου 

μεταξύ των δυο τελευταίων επαναλήψεων. Αν έστω και για έναν κόμβο αυτή η διαφορά 

είναι μεγαλύτερη από την τιμή της μεταβλητής d, τότε ο βρόχος while που περιλαμβάνει 

αυτούς τους υπολογισμούς συνεχίζει να εκτελείται. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται η 

βέλτιστη πολιτική στην κονσόλα, και αποθηκεύεται η καλύτερη ενέργεια για κάθε κόμβο 

στο πεδίο VIDirection του.

Αφού έχει περιγραφεί τόσο η υλοποίηση του αλγορίθμου Value Iteration όσο και οι 

αλλαγές στο περιβάλλον της προσομοίωσης, μπορούμε πλέον να αναλύσουμε στην επόμενη 

ενότητα τα παραδείγματα χρήσης του αλγορίθμου στο Robotics Studio. 
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3) Παραδείγματα εκτέλεσης του αλγορίθμου Value Iteration

σε περιβάλλον Microsoft Robotics Studio

Για να παρουσιάσουμε τα παραδείγματα εφαρμογής του αλγορίθμου της επανάληψης 

αξιών στο Robotics Studio, προσομοιώσαμε το περιβάλλον που φαίνεται στην εικόνα 4-7, 

και σε μεγαλύτερη ανάλυση στην εικόνα 4-12. Στα τρία παραδείγματα που θα αναλυθούν 

παρακάτω, ο πράκτορας θα ξεκινάει πάντα από την ίδια θέση, η οποία θα είναι όμοια με την 

αρχική θέση και στα προηγούμενα μέρη της εργασίας. 

Ακόμα, θα είναι σταθερή η τιμή των μεταβλητών  d και  g,  ίσες με  0,0011 και 1 

αντίστοιχα,  αντιπροσωπεύοντας  όπως έχουμε  αναφέρει  στην  προηγούμενη ενότητα,  την 

τιμη  της  μέγιστης  διαφοράς  μεταξύ  δυο  επαναλήψεων,  για  οποιοδήποτε  διάνυσμα 

χρησιμότητας, η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να συνεχιστεί  ο αλγόριθμος, και την τιμή 

του  παράγοντα  προεξόφλησης.  Επιπρόσθετα,  θα  είναι  σταθερή  και  η  ανταμοιβή  του 

πράκτορα όταν φτάνει σε μια από τις δυο τελικές καταστάσεις, ίση με +1 και -1, ανάλογα 

με τον τύπο της τελικής κατάστασης (θέση ποινής ή «επιβράβευσης»).

Η διαφορά μεταξύ των δυο παραδειγμάτων έγκειται στη διαφορετική τιμή της συ-

νάρτησης ανταμοιβής για καθένα από αυτά. Στο πρώτο αυτή θα είναι ίση με -0,04, ενώ στα 

υπόλοιπα δυο θα είναι ίση με -2,5. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, όπως πρέπει να έχει γίνει 

προφανές από την προηγούμενη ανάλυση μας, τον υπολογισμό μιας διαφορετικής βέλτιστης 

πολιτικής σε κάθε παράδειγμα. 

Για κάθε παράδειγμα, θα παρουσιάζουμε μια σχηματική απεικόνιση της βέλτιστης 

πολιτικής, απεικονίζοντας τη βέλτιστη ενέργεια για κάθε κόμβο, με τον ίδιο τρόπο όπως 

στην εικόνα 4-5. Ακολούθως, θα παραθέτουμε μια εικόνα στην οποία θα εμφανίζονται οι 

κόμβοι τους οποίους έχει επισκεφτεί το ρομπότ κατά τη διάσχιση του περιβάλλοντος του. 

Οι χρωματικοί συμβολισμοί σε αυτό το μέρος της εργασίας θα είναι διαφορετικοί σε σχέση 

με  αυτούς  που παραθέταμε έως τώρα,  λόγω της συσχέτισης του κόκκινου και  κίτρινου 

χρώματος – σε αυτήν την ενότητα – με τη θέση ποινής και τα εμπόδια του περιβάλλοντος 

αντίστοιχα. 

Οι κόμβοι που το ρομπότ έχει επισκεφτεί περισσότερες από μια φορές θα έχουν μπλε 

φόντο,  ενώ αυτούς που έχει  διασχίσει  μόνο μια φορά θα τους εμφανίζουμε με πράσινο 

χρώμα. Τέλος, οι κόμβοι στους οποίους το ρομπότ έπρεπε να ακολουθήσει μια διεύθυνση 

που θα το οδηγούσε είτε σε εμπόδιο είτε εκτός του περιβάλλοντος, θα εμφανίζονται με γκρι 
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φόντο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ η μεν πρώτη εικόνα απεικονίζει - έμμεσα - το 

ποια πορεία θα έπρεπε να ακολουθήσει το ρομπότ αν οι ενέργειες του ήταν ντετερμινιστι-

κές, η δεύτερη απεικονίζει τους κόμβους που όντως επισκέφτηκε το ρομπότ εξαιτίας της 

στοχαστικής φύσης του περιβάλλοντος. 

Τέλος, θα εμφανίζουμε και την πορεία του ρομπότ, βασιζόμενοι στην εικόνα 4-6, 

ενώ, παράλληλα, θα παραθέτουμε και τον χάρτη που δημιουργεί το ρομπότ μέσω του laser 

range finder που έχει ενσωματωμένο, αν και οι πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχει 

αυτό στο συγκεκριμένο περιβάλλον περιορίζονται στο αν το ρομπότ έχει βρεθεί κοντά σε 

κάποιο εμπόδιο κατά την πορεία του, καθώς και μια γενική όψη αυτής.
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Εικόνα 4-12: Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένο περιβάλλον βάσει της εικόνας 4-6. 
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 Παράδειγμα 1:

Εικόνα 4-13: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση της βέλτιστης πολιτικής.
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Τελική θέση 
40

Αρχική θέση 
06

Εικόνα 4-14: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.
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Εικόνα 4-15: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί το 

ρομπότ.

Εικόνα 4-16: Παράδειγμα πρώτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ
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Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου τρία λεπτά για να διανύσει τα περισσότερα από 80 

μέτρα  της  διαδρομής  (αναλυτικότερα,  διάνυσε  81,907  μέτρα  σε  2  λεπτά  και  50 

δευτερόλεπτα).  Η απόδοση του ήταν  ίση με  0,44,  αν  και  η  αναμενόμενη απόδοση του 

κόμβου  06  από  τον  οποίο  ξεκίνησε  είναι  0,508.  Φυσικά,  αν  επαναλαμβάναμε  το  ίδιο 

πείραμα αρκετές  φορές,  περιμένουμε η απόδοση του πράκτορα να συγκλίνει  στην τιμή 

0,508, παρότι σε κάθε μεμονωμένο πείραμα μπορεί να διαφέρει κατά μικρές ποσότητες.

Από την εικόνα 4-13 παρατηρούμε ότι η  βέλτιστη πολιτική αποφεύγει τον κόμβο 

ποινής  σε  κάθε  περίπτωση,  μιας  και  αν  το  ρομπότ  βρεθεί  σε  οποιονδήποτε  από  τους 

γειτονικούς του κόμβους (65, 63, 54) δεν μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να βρεθεί σε 

αυτό. Αν για παράδειγμα βρεθεί στον κόμβο 54, θα επιλέξει να κινηθεί προς τον Νότο, 

επομένως με πιθανότητα 80% θα ακολουθήσει αυτήν την πορεία, και με πιθανότητες 10% 

θα  κινηθεί  είτε  προς  τη  Δύση  είτε  προς  την  Ανατολή.  Δεν  υπάρχει,  λοιπόν,  καμιά 

πιθανότητα να κινηθεί προς τον Βορρά και τη θέση ποινής. 

Αυτή  η  πολιτική  ακολουθείται  προφανώς  λόγω  της  πολύ  μικρής  αρνητικής 

ανταμοιβής που επιβάλλεται στο ρομπότ κάθε φορά που μεταβαίνει από έναν κόμβο σε 

έναν άλλον, σε αντίθεση με τη ποινή που μπορεί να δεχτεί αν επισκεφτεί τον κόμβο ποινής. 

Δεδομένου ότι η «ποινή» - αρνητική ανταμοιβή αν βρεθεί σε αυτόν (κόμβος 64) είναι 25 

φορές  μεγαλύτερη από αυτήν  της  απλής  μετάβασης,  είναι  εύκολα κατανοητό ότι  η  πιο 

αποδοτική  πολιτική  για  το  ρομπότ  είναι  να  κινηθεί  προς  τον  άλλο  κόμβο  τελικής 

κατάστασης, έστω πραγματοποιώντας πολλές περισσότερες κινήσεις από τον έναν κόμβο 

στον επόμενο. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε, ακόμα, ότι ο πράκτορας, λόγω της στοχαστικής φύσης 

του  περιβάλλοντος,  αναγκάζεται  τρεις  φορές  κατά την  πορεία  του να  ακολουθήσει  μια 

διεύθυνση που θα τον οδηγήσει εκτός των ορίων αυτού, και συγκεκριμένα αυτό συμβαίνει 

στους κόμβους 05,10 και 20. Έτσι, εξηγείται και το ότι η απόδοση του πράκτορα είναι λίγο 

πιο χαμηλή από το αναμενόμενο, μιας και θεωρητικά τέτοιες αλλαγές στην επιλεγόμενη 

διεύθυνση του θα έπρεπε να συμβαίνουν δυο φορές στις δέκα κινήσεις του, και όχι τρεις. 

Τέλος,  από  την  εικόνα  4-16  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  τη  γενική  κατεύθυνση  της 

πορείας του ρομπότ, καθώς και το σημείο όπου βρίσκεται το ένα εκ των δυο εμποδίων του 

περιβάλλοντος (κόμβος 11).
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 Παράδειγμα 2:

Εικόνα 4-17: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση της βέλτιστης πολιτικής.
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Τελική θέση 
40

Αρχική θέση 
06

Εικόνα 4-18: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται 

το ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.
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Εικόνα 4-19: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί το 

ρομπότ.

Εικόνα 4-20: Παράδειγμα δεύτερο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ
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Το ρομπότ χρειάστηκε λίγο περισσότερο από  δυο λεπτά για να διανύσει τα περίπου 

80  μέτρα  της  διαδρομής  (αναλυτικότερα,  διάνυσε  78,538  μέτρα  σε  2  λεπτά  και  20 

δευτερόλεπτα).  Η  απόδοση  του  ήταν  ίση  με  -29,  αν  και  η  αναμενόμενη  απόδοση  του 

κόμβου 06 από τον οποίο ξεκίνησε είναι -25,2. 

Από  την  εικόνα  4-17  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  η  βέλτιστη  πολιτική  έχει 

υλοποιηθεί με σκοπό το ρομπότ να φτάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στον πλησιέστερο 

τελικό  κόμβο,  ανεξαρτήτως  αν  αυτός  προσδίδει  θετική  ή  αρνητική  ανταμοιβή.  Είναι 

προφανές  ότι  η  ιδιαίτερα  αρνητική  συνάρτηση  ανταμοιβής  που  ορίστηκε  σε  αυτό  το 

παράδειγμα,  καθιστά την παραμονή στο περιβάλλον  «δυσάρεστη» για  τον  πράκτορα,  ο 

οποίος  για  αυτόν  τον  λόγο  επιθυμεί  να  σταματήσει  να  βρίσκεται  σε  αυτό  το  δυνατόν 

συντομότερο. Δεδομένου του ότι το να καταλήξει στον κόμβο ποινής του κοστίζει -1 στην 

τελική  του  απόδοση,  θεωρείται  προτιμότερη  η  πορεία  προς  αυτόν  παρά  η  διάσχιση 

τουλάχιστον δυο περισσότερων κόμβων. 

Παρόλα  αυτά,   λόγω  της  στοχαστικής  φύσης  του  περιβάλλοντος,  ο  πράκτορας 

καταλήγει  στον  κόμβο  «επιβράβευσης»  (κόμβος  40),  μιας  και  κατά  την  πορεία  του 

αναγκάζεται τέσσερις φορές  να ακολουθήσει μια διεύθυνση διαφορετική από αυτήν που 

είχε επιλέξει βάσει της βέλτιστης πολιτικής. Συγκεκριμένα, φτάνοντας στον κόμβο 45, η 

βέλτιστη ενέργεια θα ήταν να ακολουθήσει βόρεια πορεία προς τον κόμβο ποινής, αλλά 

αντί αυτού ο πράκτορας κινείται ανατολικά, προς τον κόμβο 44, στον οποίο και πάλι αντί να 

ακολουθηθεί η βέλτιστη (βόρεια) διεύθυνση, η κίνηση γίνεται προς τα ανατολικά. 

Έτσι,  έχοντας  επισκεφτεί  πλέον τον κόμβο 43,  η  βέλτιστη πορεία  από εκείνο το 

σημείο  είναι  η  ανατολική,  προς  τον  τελικό  κόμβο  40,  η  οποία  και  ακολουθείται.  Η 

παρέκκλιση  του,  όμως,  από  τη  βέλτιστη  πορεία  προκαλεί  τη  μείωση  στην  τελική  του 

απόδοση,  η  οποία,  όπως  και  προαναφέραμε,  θα  έπρεπε  να  είναι  κατά  3,8  μονάδες 

μεγαλύτερη.
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 Παράδειγμα 3:
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Τελική θέση 
40

Αρχική θέση 
06

Εικόνα 4-21: Παράδειγμα τρίτο - Σχηματική απεικόνιση των κόμβων που επισκέπτεται το 

ρομπότ βάσει του αλγορίθμου.

Εικόνα 4-22:  Παράδειγμα τρίτο -  Σχηματική απεικόνιση της πορείας που ακολουθεί  το 

ρομπότ.
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Εικόνα 4-23: Παράδειγμα τρίτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ

Σε αυτό το παράδειγμα δεν απεικονίζεται  η σχηματική απεικόνιση της βέλτιστης 

πολιτικής που εφαρμόζεται από το ρομπότ, μιας και είναι η ίδια με του προηγούμενου, που 

παρουσιάστηκε στην εικόνα 4-17. Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου δυο λεπτά για να διανύσει 

τα περισσότερα από 60 μέτρα της διαδρομής (αναλυτικότερα, διάνυσε 62,280 μέτρα σε 2 

λεπτά και 12 δευτερόλεπτα). Η απόδοση του ήταν ίση με -23,5, που είναι μεγαλύτερη τόσο 

από αυτή του προηγούμενου παραδείγματος (-29), όσο και από την αναμενόμενη (-25,2).

Μπορούμε  να  αιτιολογήσουμε  αυτή  τη  διαφορά  στην  απόδοση  του  πράκτορα, 

εξετάζοντας την πορεία του ρομπότ (εικόνα 4-22) σε σχέση με τη βέλτιστη διαδρομή που 

θα έπρεπε να ακολουθήσει (εικόνα 4-17). Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση τον κόμβο 56, στον 

οποίο  ο  πράκτορας  ακολουθεί  πορεία  προς  τα  ανατολικά  του  και  όχι  βόρεια  όπως 

υπαγορεύει η βέλτιστη πολιτική, στους υπόλοιπους κόμβους, το ρομπότ κινείται βάσει της 

πολιτικής που υπολόγισε ο αλγόριθμος Value Iteration. Έτσι, η απόδοση του είναι προφανές 

ότι  θα  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  του  προηγούμενου  παραδείγματος,  στο  οποίο  ο 

πράκτορας ακολούθησε πολλές φορές πορεία διαφορετική από αυτή που όφειλε βάσει της 

βέλτιστης  πολιτικής,   ενώ  είναι  φυσικό  αυτή  να  είναι  αρκετά  κοντά  στην  τιμή  της 

αναμενόμενης.
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Μέρος4.3: Συμπεράσματα περί εφαρμογής του αλγορίθμου Value Iteration 

στο περιβάλλον του Robotics Studio

 Το τέταρτο μέρος της εργασίας αφορούσε τον αλγόριθμο της επανάληψης αξιών. 

Στην πρώτη ενότητα  περιγράφηκε η γενική κατηγορία προβλημάτων τα οποία επιλύει ο 

αλγόριθμος, δηλαδή αναφερθήκαμε εκτενώς στις διαδικασίες απόφασης Markov (MDPs). 

Στη  δεύτερη  ενότητα  ασχοληθήκαμε  με  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  του  αλγορίθμου, 

σχολιάσαμε  τον  ψευδοκώδικα  που  τον  περιγράφει,  και  παραθέσαμε  ένα  παράδειγμα 

εφαρμογής του. 

Στη συνέχεια, περιγράψαμε τις αλλαγές που επιφέραμε στην  προσομοίωση ώστε να 

δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την εφαρμογή του αλγορίθμου, καθώς και 

την υλοποίηση του κώδικα στο περιβάλλον του Robotics Studio, ενσωματώνοντας τον στο 

service  ExplorerSim.  Τέλος,  προσομοιώσαμε  τρεις  διαφορετικές  εκτελέσεις  του 

αλγορίθμου, δίνοντας δυο τιμές στη συνάρτηση ανταμοιβής. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του πράκτορα δεν απέκλινε εντυπωσιακά από την 

αναμενόμενη, αν και υπήρξαν διαφορές, οι οποίες οφείλονται στη στοχαστική φύση του 

περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα στον αριθμό των φορών που ο πράκτορας αναγκάζεται να 

ακολουθήσει  πορεία  διαφορετική  από  αυτήν  που  επιβάλλει  η  βέλτιστη  πολιτική. 

Επιπρόσθετα,  παρατηρώντας  τις  διαφορές  μεταξύ  των  πολιτικών  του  πρώτου  και  των 

υπολοίπων δυο παραδειγμάτων, είναι εμφανές ότι η συνάρτηση ανταμοιβής διαδραματίζει 

τον κύριο λόγο στον καθορισμό της βέλτιστης πολιτικής.

Όσο η τιμή αυτής μειώνεται,  τόσο πιο έντονη είναι η «επιθυμία» του ρομπότ να 

σταματήσει  να  βρίσκεται  στο  περιβάλλον  της  προσομοίωσης,  και  για  αυτό  το  λόγο 

κατευθύνεται προς τον πιο κοντινό τελικό κόμβο, όποιος και αν είναι αυτός. Αντίθετα, αν η 

τιμή της συνάρτησης αυξάνεται, ο πράκτορας προσπαθεί να κατευθυνθεί προς τον κόμβο 

«επιβράβευσης» ώστε να αυξήσει τη συνολική απόδοση του, ενώ αν αυτή είναι θετική, τότε 

ο  πράκτορας  δεν  επιθυμεί  πλέον  να  σταματήσει  να  βρίσκεται  στο  περιβάλλον,  και 

περιπλανιέται  ατέρμονα  σε  αυτό.  Αυτό  το  γεγονός  είναι,  μάλιστα,  η  αιτία  που  δεν 

παρουσιάζεται  κάποιο παράδειγμα της  κατηγορίας στη διπλωματική,  δεδομένου ότι  ένα 

τέτοιο ουσιαστικά δεν θα τελείωνε ποτέ.

Τέλος,  συγκρίνοντας  τα  δυο  παραδείγματα  στα  οποία  η  τιμή  της  συνάρτησης 

ανταμοιβής  είναι  η  ίδια  (δεύτερο  και  τρίτο  παράδειγμα),  μπορούμε  να  εξάγουμε  το 
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συμπέρασμα ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο σκοπός της εκάστοτε βέλτιστης πολιτικής, η 

στοχαστικότητα του περιβάλλοντος μπορεί να αναγκάσει το ρομπότ να ακολουθήσει μια 

τελείως  διαφορετική  πορεία.  Ένα  τέτοιο  φαινόμενο  παρατηρήθηκε  στο  δεύτερο 

παράδειγμα,  στο  οποίο  ενώ ο  πράκτορας  θεωρητικά θα έπρεπε,  σε  ένα ντετερμινιστικό 

παράδειγμα, να ακολουθήσει μια πορεία προς τον κόμβο ποινής, ώστε να σταματήσει η 

προσομοίωση το δυνατόν συντομότερο, λόγω των στοχαστικών επιλογών του, κατέληξε να 

βρίσκεται στον κόμβο επιβράβευσης. Μια τέτοια συμπεριφορά, όμως, έχει ως αποτέλεσμα 

η απόδοση του πράκτορα να μειώνεται σημαντικά σε σχέση με την αναμενόμενη, όπως 

φάνηκε και από την σύγκριση με το «σκορ» του πράκτορα στο τελευταίο παράδειγμα.
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Μέρος 5:  Lifelong Planning A*

Η  συνήθης  περίπτωση  στα  προβλήματα  εύρεσης  μονοπατιού  της  Τεχνητής 

Νοημοσύνης είναι η προσπάθεια επίλυσης τους με την πρώτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η  περίπτωση  αλλαγής  του  περιβάλλοντος  στο  οποίο  δρα  ο  πράκτορας.  Παρόλα  αυτά, 

πολλά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται σε αλλαγές 

που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους, ή στο μοντέλο που έχουν για αυτό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, δεν είναι απίθανο η λύση που είχε βρεθεί για το αρχικό πρόβλημα να μην είναι 

πλέον σωστή, και να χρειάζεται να υπολογιστεί μια καινούργια.

Το να επιλυθεί εκ νέου το διαφοροποιημένο πρόβλημα είναι  μεν μια λύση, αλλά 

πιθανώς δαπανηρή, δεδομένου ότι ο χώρος (domain) μπορεί να είναι μεγάλος ή/ και να 

αλλάζει συχνά, ενώ ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι αλλαγές στον 

χώρο συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της επίλυσης του προβλήματος.  Συνήθως,  όμως,  οι 

αλλαγές που συμβαίνουν σε προβλήματα εύρεσης μονοπατιού είναι μικρές,  γεγονός που 

συνεπάγεται ότι μια πλήρης επανάληψη όλων των υπολογισμών θα ήταν υπερβολική από 

την άποψη της σπατάλης πόρων και χρόνου.

Οι Sven Koenig, Maxim Likhachev, και David Furcy ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο, τον 

Lifelong Planning A* (εν συντομία LPA*) με σκοπό να καλύψουν το κενό που υπάρχει 

όσον  αφορά  τις  προαναφερθείσες  συνθήκες  σε  προβλήματα  εύρεσης  συντομότερου 

μονοπατιού. Το όνομα του προέρχεται από την αναλογία με την «δια βίου μάθηση» («life-

long learning»), καθώς και ο ίδιος ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί συνεχώς την πρότερη γνώση 

του για να υπολογίσει νέα συντομότερα μονοπάτια.

Τα προβλήματα στα οποία σχεδιάστηκε να μπορεί να αντεπεξέρχεται είναι αυτά της 

online αναζήτησης. Σε αυτά, ένας πράκτορας online αναζήτησης κάνει πρώτα μια ενέργεια 

και ύστερα παρατηρεί το περιβάλλον για να διαπιστώσει ποιες αλλαγές έχουν επέλθει σε 

αυτό (αν για παράδειγμα η ενέργεια του ήταν να μετακινήσει ένα αντικείμενο),  ή ποιες 

αλλαγές έχει επιφέρει η ενέργεια του στην ίδια του την κατάσταση (αν η ενέργεια του ήταν 

το να μετακινηθεί μέσα στο χώρο), και εν συνεχεία, υπολογίζει την επόμενη ενέργεια του. 

Σε προβλήματα offline αναζήτησης αντιθέτως, οι πράκτορες έχουν εξαρχής έχουν γνώση 

για ολόκληρο το περιβάλλον τους (όλα τα δεδομένα εισόδου), και στη συνέχεια εκτελούν 

όλες τις ενέργειες τους βάσει της αρχικής τους γνώσης.

 Στη συνήθη περίπτωση της online αναζήτησης,  ο πράκτορας έχει  ως σκοπό  να 
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φτάσει σε μία κατάσταση στόχου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος 

της διαδρομής. Το κόστος αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται ίσο με το μήκος 

της διαδρομής (για παράδειγμα με το πόσους κόμβους έχει επισκεφτεί ο πράκτορας). Στα 

παραδείγματα της παρούσας διπλωματικής θα υποθέτουμε ότι το περιβάλλον στο οποίο θα 

δρα  ο  πράκτορας  που  θα  χρησιμοποιεί  τον  αλγόριθμο  LPA*  θα  είναι  ασφαλώς 

εξερευνήσιμο  (επομένως  πάντα  θα  υπάρχει  μια  βέλτιστη  διαδρομή  από  το  σημείο  που 

βρίσκεται ο πράκτορας έως τον κόμβο στόχο), δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο αλγόριθμος 

να βρεθεί σε αδιέξοδη κατάσταση.

Ο  LPA*  συνδυάζει  ιδιότητες  αυξητικών  (incremental)  και  ευρετικών  (heuristic) 

μεθόδων. Συγκεκριμένα, όπως υποδηλώνει και το όνομα του, είναι μια διαφοροποιημένη 

εκδοχή του γνωστού αλγορίθμου A*, που ανήκει στην κατηγορία των ευρετικών μεθόδων, 

σε  συνδυασμό  με  ιδιότητες  και  τεχνικές  που  χρησιμοποιούνται  στον  αλγόριθμο 

DynamicSWSF-FP. 

Στην  πρώτη  περίπτωση,  των  ευρετικών  μεθόδων,  χρησιμοποιούνται  ευρετικές 

συναρτήσεις για να υπολογιστούν προσεγγίσεις των αποστάσεων του κάθε σημείου από το 

τελικό. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους αλγορίθμους της κατηγορίας αυτής να επιλύουν τα 

προβλήματα εύρεσης μονοπατιών πιθανώς συντομότερα από μεθόδους χωρίς πληροφόρηση 

(αν και όχι πάντα, καθώς εξαρτώνται και από την καταλληλότητα της χρησιμοποιούμενης 

ευρετικής  συνάρτησης  σε  σχέση  με  τον  χώρο  δράσης  του  πράκτορα).  Στη  δεύτερη 

περίπτωση,  των  αυξητικών  μεθόδων,  επαναχρησιμοποιούνται  πληροφορίες  από 

προηγούμενους υπολογισμούς ώστε να βρεθούν συντομότερα μονοπάτια για προβλήματα 

που ομοιάζουν μεταξύ τους.

Αρχικά,  θα  περιγράψουμε  συνοπτικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  LPA*,  και  εν 

συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στους δυο αλγορίθμους στους οποίους βασίζεται 

η λειτουργία του. Ακόμα, θα αναλύσουμε εκτενέστερα το πως λειτουργεί ο αλγόριθμος, θα 

παρουσιάσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης του και,  τέλος,  θα εξετάσουμε τον τρόπο 

ενσωμάτωσης του στο Microsoft Robotics Studio στα πλαίσια της διπλωματικής.
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Μέρος 5.1: Θεωρητικό κομμάτι του αλγορίθμου LPA*
1) Συνοπτική παρουσίαση τρόπου λειτουργίας του αλγορίθμου

Ο LPA* έχει ως στόχο να βρίσκει το συντομότερο μονοπάτι δοθέντος ενός κόμβου 

αρχής  και  ενός  κόμβου  τέλους  που  ανήκουν  σε  έναν  γράφο,  καθώς  ακμές  ή  κόμβοι 

προσθαφαιρούνται σε αυτόν, ή καθώς αλλάζει το βάρος σε κάποια από τις ακμές. Μέσω της 

«συγχώνευσης»  των  τεχνικών  των  Α*  και  DynamicSWSF-FP,  ο  LPA*  κατορθώνει  να 

επιλύει τα παραπάνω προβλήματα πιο γρήγορα από ότι καθεμία από τις προαναφερθείσες 

τεχνικές από μόνη της. Συνοπτικά, ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου είναι ο εξής: 

Ο LPA* πραγματοποιεί μια αναζήτηση, και εκτελεί κατ’ ουσία μια επανάληψη του 

αλγορίθμου Α*, ο οποίος στις ισοβαθμίες μεταξύ των κόμβων με ίδιες f-τιμές ευνοεί αυτούς 

που έχουν μικρότερες g-τιμές. Οι επόμενες αναζητήσεις – όταν δηλαδή κάποιο στοιχείο του 

γράφου θα έχει  διαφοροποιηθεί  –  θα εκτελεστούν πολύ πιο γρήγορα από μια απλή Α* 

αναζήτηση, καθώς θα επαναχρησιμοποιηθούν τα κομμάτια του δέντρου αναζήτησης που 

παραμείνουν ίδια και στο νέο δέντρο (με τον LPA* να χρησιμοποιεί μια αποδοτική τεχνική 

ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τα κομμάτια αυτά). Αυτή η μέθοδος μειώνει σημαντικά τον 

χρόνο που διαρκεί η αναζήτηση της συντομότερης διαδρομής στην περίπτωση που μεγάλα 

μέρη των δυο δέντρων αναζήτησης (παλαιού – νέου) είναι όμοια, γεγονός που συναντάται 

κυρίως όταν δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ο γράφος και οι αλλαγές έχουν συμβεί 

κοντά στον στόχο (κόμβο τέλους).

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι με διάφορες τροποποιήσεις – βελτιώσεις του 

αλγορίθμου,  αυτός  μπορεί  να  λειτουργεί  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  δέχεται  και  μη 

παραδεκτές  ευρετικές  συναρτήσεις,  να  βρίσκει  βέλτιστες  διαδρομές  σε  μη 

ντετερμινιστικούς γράφους, ή να εκτελεί πιο αποδοτικά την επίλυση των ισοβαθμιών των f-

τιμών των κόμβων, αλλά στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε μόνο με την αρχική 

εκδοχή αυτού.
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2) Αλγόριθμος Α*

Ο Α* είναι ένας αλγόριθμος «πρώτα στο καλύτερο» που, όπως και ο LPA*, έχει ως 

στόχο να βρει τη βέλτιστη (με το μικρότερο κόστος) διαδρομή ανάμεσα σε δυο κόμβους 

(αρχής και τέλους). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1968 από την ομάδα συγγραφέων των 

Peter  Hart,  Nils  Nilsson  και  Bertram Raphael,  και  αρχικά  ονομάζονταν  απλά  Α,  αλλά 

δεδομένου ότι  για ευρετικές συναρτήσεις  με  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η λύση που 

παράγεται είναι πάντα βέλτιστη, συνηθίζεται να ονομάζεται Α*.  

Χρησιμοποιεί  μια συνάρτηση (f(n))  ώστε  να αποφασίσει  την σειρά με την οποία 

επισκέπτονται («επεκτείνονται») οι κόμβοι του γράφου. Η  f(n) αποτελεί το άθροισμα δυο 

άλλων συναρτήσεων, της g(n), που αναπαριστά το κόστος της μετάβασης στον κόμβο n, και 

της h(n), που είναι μια «ευρετική εκτίμηση» του κόστους της μετάβασης από τον κόμβο n 

στον κόμβο στόχο (f(n)=g(n) + h(n))  (Wikipedia χωρίς ημερομηνία, A* search algorithm).

Επομένως, δεδομένου ότι η  g(n) αναφέρεται στο κόστος διαδρομής από τον αρχικό 

κόμβο στον κόμβο n, και h(n) είναι το εκτιμώμενο κόστος της φθηνότερης διαδρομής από 

τον  κόμβο  n  στον στόχο,  ισχύει  ότι  η  f(n) είναι  κατ’ ουσία  το  εκτιμώμενο κόστος  της 

φθηνότερης λύσης μέσω του κόμβου n.  Ο αλγόριθμος λοιπόν, προσπαθώντας να λύσει το 

πρόβλημα επιστρέφοντας τη διαδρομή με τη φθηνότερη λύση, επεκτείνει κάθε φορά τον 

κόμβο  με  τη  μικρότερη  τιμή  g(n)  +  h(n).  Η  στρατηγική  αυτή,  εφόσον  η  ευρετική 

συνάρτηση  h(n)  ικανοποιεί  ορισμένες  συνθήκες  τις  οποίες  θα  εξετάσουμε  παρακάτω, 

αποδεικνύεται ότι καθιστά την  αναζήτηση Α* πλήρη και βέλτιστη.

Ας δούμε συνοπτικά τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου Α*:
function A*(start,goal)
     var closed := the empty set
     var q := make_queue(path(start))
     while q is not empty
         var p := remove_first(q)
         var x := the last node of p
         if x in closed
             continue
         if x = goal
             return p
         add x to closed
         foreach y in successors(x)
             enqueue(q, p, y)
     return failure

Πίνακας 5-1: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου Α* 

(Wikipedia χωρίς ημερομηνία, A* search algorithm).
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Ο Α* ερευνά αυξητικά όλες τις διαδρομές από τον κόμβο αρχής έως ότου βρει τη 

βέλτιστη διαδρομή για τον κόμβο τέλους, ακολουθώντας πρώτα τις διαδρομές που πιθανώς 

να βρίσκονται πιο κοντά στο τέλος (βάσει της συνάρτησης f(x)). Ξεκινώντας από τον κόμβο 

αρχής, επεκτείνεται ο κόμβος με την μικρότερη τιμή  f(x), με τον Α* να διατηρεί σε μια 

priority queue ένα σύνολο από μερικές λύσεις - τα υπόλοιπα φύλλα των κλαδιών τα οποία 

έχει επισκεφτεί και δεν έχει επεκτείνει (με τη σειρά των κόμβων στην priority queue να 

καθορίζεται βάσει της  μικρότερης τιμής  f(x)  – όσο μικρότερο το f(x) τόσο μεγαλύτερη η 

προτεραιότητα). Ο αλγόριθμος συνεχίζει να επεκτείνει κόμβους έως ότου ο κόμβος τέλους 

έχει  μικρότερη  τιμή  f(x) από  οποιονδήποτε  κόμβο στην  priority queue ή  μέχρι  να  μην 

υπάρχουν άλλοι κόμβοι προς επέκταση (να έχει διασχιστεί πλήρως το δέντρο).

Ο Α* είναι πλήρης αλγόριθμος, υπό την έννοια ότι αν υπάρχει λύση στο πρόβλημα 

στο  οποίο  εκτελείται,  αυτή  θα  βρεθεί.  Ακόμα,  αν  η  συνάρτηση  h(n) είναι  παραδεκτός 

ευρετικός  μηχανισμός  (admissible  heuristic)  και  η  υλοποίηση του Α* δεν περιλαμβάνει 

closed set  (βλ. πίνακα για αναφορά του closed set) η αναζήτηση Α* είναι  βέλτιστη.  Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιείται  closed set,  τότε  η ευρετική  συνάρτηση  h(n) θα πρέπει 

εκτός από παραδεκτή να είναι και συνεπής. Έχουμε ήδη ορίσει σε προηγούμενο μέρος της 

εργασίας (Μέρος 3.1.1) τις έννοιες των παραδεκτών και συνεπών ευρετικών μηχανισμών, 

αλλά θα αναφερθούμε ξανά συνοπτικά στην  έννοια της παραδεκτής ευρετικής συνάρτησης 

στα πλαίσια της αναζήτησης Α*.

 Το να είναι  η ευρετική  συνάρτηση παραδεκτή,  προϋποθέτει  ότι  η  h(n) ποτέ δεν 

υπερεκτιμά  το  κόστος  επίτευξης  του  στόχου.  Οι  παραδεκτοί  ευρετικοί  μηχανισμοί 

θεωρώντας ότι  το κόστος της επίλυσης του προβλήματος είναι  μικρότερο από ότι  είναι 

πραγματικά,  επιτρέπουν  στην  συνάρτηση  f(n) να  μην  υπερεκτιμά  ποτέ  το  πραγματικό 

κόστος  μιας  λύσης  μέσω  του  n,  δεδομένου  ότι  το  g(n) είναι  το  ακριβές  κόστος  της 

μετάβασης  στον  κόμβο  n  (Russell  &  Norvig  2004,  σελίδα  135).  Από  τα  παραπάνω, 

προκύπτει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του αλγορίθμου, όσον αφορά τις ιδιότητες που 

εμφανίζει, είναι η ευρετική συνάρτηση. 
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Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις της h(n):

Αν η h(n):

 Είναι ίση με 0 για κάθε n, τότε μόνο το g(n) παίζει ρόλο στην εκτέλεση του 
αλγορίθμου, και ο Α* μετατρέπεται στον αλγόριθμο του Dijkstra (ο οποίος, όπως 
φαίνεται από τα παραπάνω, είναι ειδική περίπτωση του Α*).

 Είναι πάντα ακριβώς ίση με το κόστος μετακίνησης από τον κόμβο n στον κόμβο 
τέλους, τότε ο Α* θα ακολουθεί μόνο τη βελτίωση διαδρομή, χωρίς να επεκτείνει 
κανέναν περιττό κόμβο. Αν λοιπόν, η ευρετική συνάρτηση είναι τέλεια, τότε τέλεια 
θα είναι και η συμπεριφορά του αλγορίθμου

 Είναι παραδεκτή, αλλά υποεκτιμά υπερβολικά το κόστος μετακίνησης από τον 
κόμβο n στο κόμβο τέλους, τότε ο Α* επεκτείνει πολλούς κόμβους και έτσι 
αυξάνεται ο χρόνος εκτέλεσης του.

 Δεν είναι παραδεκτή, τότε ο Α* δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα βρει τη βέλτιστη 

διαδρομή, αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εκτέλεσης 

του (Patel 2008).

Τέλος,  δυο  σημαντικές  ιδιότητες  για  την  αναζήτηση  Α*  είναι  ότι  η  χρονική 

πολυπλοκότητα  της  είναι  στην  χειρότερη  περίπτωση εκθετική,  και  μπορεί  να  είναι  και 

πολυωνυμική αν η ευρετική συνάρτηση πληροί κάποιες προϋποθέσεις.  Παράλληλα είναι 

βέλτιστα αποδοτική για οποιαδήποτε δοθείσα ευρετική συνάρτηση  h(n), που σημαίνει ότι 

κάνεις άλλος αλγόριθμος με την ίδια συνάρτηση δεν θα επεκτείνει λιγότερους κόμβους από 

ότι ο Α* (εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες της μιας μερικές 

λύσεις,  και  η  h(n) αναπαριστά ακριβώς το  κόστος της  βέλτιστης  διαδρομής (Wikipedia 

χωρίς  ημερομηνία,  A*  search  algorithm)).  Παρακάτω  παρουσιάζεται  ένα  σύντομο 

παράδειγμα αναζήτησης Α* :
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Παράδειγμα 1:

Εικόνα 5-2: Απεικόνιση grid environment με εμπόδια, και εύρεση της βέλτιστης διαδρομή 

σε αυτό με τον αλγόριθμο Α* (A* Trap 2008)

Στο παραπάνω διάγραμμα, απεικονίζεται ένα grid environment, με την αρχική θέση 

του πράκτορα να απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα (κόμβος αρχής), και την τελική με μοβ 

(κόμβος στόχος). Με κίτρινο χρώμα αναπαριστώνται οι κόμβοι που βρίσκονται μακριά από 

τον κόμβο στόχου (h(n)), ενώ με τιρκουάζ απεικονίζονται οι κόμβοι που βρίσκονται μακριά 

από τον κόμβο αρχής (g(n)). Τέλος, οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν τη βέλτιστη 

διαδρομή.

3) Αλγόριθμος DynamicSWSF-FP

Ο  DynamicSWSF-FP (Dynamic Strict Weakly Superior Function –  Fixed Point 

Problem) είναι ένας πλήρως δυναμικός αυξητικός αλγόριθμος που βασίζει την λειτουργία 

του στα παρακάτω: 

Το μήκος της βέλτιστης διαδρομής από τον κόμβο αρχής σε έναν άλλο οποιοδήποτε 

κόμβο ονομάζεται αρχική απόσταση του κόμβου αυτού. Αφότου υπολογιστούν οι αρχικές 

αποστάσεις όλων των κόμβων του γράφου, είναι εύκολο να βρεθεί ένα μονοπάτι από τον 

κόμβο  αρχής  στον  κόμβο  τέλους  αν  η  αρχική  απόσταση  μειώνεται  άπληστα  (greedily) 
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ξεκινώντας τη διαδικασία από τον κόμβο στόχου.

Όταν προκύπτουν αλλαγές σε ένα περιβάλλον – γράφο, παρότι η βέλτιστη διαδρομή 

μπορεί να έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές, ένα σημαντικό μέρος των αρχικών αποστάσεων 

των κόμβων παραμένει το ίδιο.  Από αυτό το στοιχείο προκύπτει και η βασική ιδέα του 

αλγορίθμου  DynamicSWSF-FP:  Εμφανίζεται  η  ευκαιρία  να  επανυπολογιστούν  μόνο 

εκείνες οι αρχικές αποστάσεις που έχουν αλλάξει και όχι όλες, και ο DynamicSWSF-FP 

χρησιμοποιεί  έναν  έξυπνο  τρόπο  να  αναγνωρίζει  τους  κόμβους  των  οποίων  οι  αρχικές 

αποστάσεις δεν έχουν αλλάξει, ώστε να εκτελεί υπολογισμούς μόνο για τους υπόλοιπους. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η απόδοση του είναι βέλτιστη σε περιβάλλοντα που 

δεν υπόκεινται μεγάλες αλλαγές των αρχικών αποστάσεων των κόμβων τους (Koenig et al. 

2004).

Αρχικά,  ας  παρουσιάσουμε  τον  ψευδοκώδικα  του  αλγορίθμου  και  έπειτα  θα 

αναφέρουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται  από τους συγγραφείς του αλγορίθμου για 

την ανάλυση του:

129



Εικόνα 5-3: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου DynamicSWSF-FP (Ramalingam &  Reps 1996).

Οι  Ramalingam  και   Reps  θεωρούν  ένα  κατευθυνόμενο  γράφο  G  ο  οποίος 

αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων V(G) και ένα σύνολο ακμών E(G).  Αν υπάρχει ακμή 

από τον κόμβο u προς τον κόμβο v τότε ο κόμβος u ονομάζεται η προέλευση της ακμής και 

θεωρείται  πρόγονος  (predecessor)  του  v,  ενώ  ο  v ονομάζεται  στόχος  της  ακμής  και 

θεωρείται  απόγονος  (successor)  του  u.  Το  σύνολο  των  προγόνων  ενός  κόμβου  x 

συμβολίζεται με  Pred(x), και το σύνολο των απογόνων του με  Succ(x). Τέλος, η αρχική 

απόσταση κάθε κόμβου x (όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω) συμβολίζεται με d[x].

Ο DynamicSWSF-FP είχε ως στόχο να επιλύσει το πρόβλημα του να διατηρηθεί ένα 

σταθερό σημείο μιας συλλογής SWSF (Strict Weakly Superior Function) εξισώσεων καθώς 
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αυτές υπόκεινται σε αλλαγές,  με μια συνάρτηση να θεωρείται  SWSF αν αυτή είναι της 

μορφής g: Dk → D και είναι μονοτονική, μη μειούμενη για κάθε μεταβλητή και  για κάθε 

i ε [1,k] ισχύει η παρακάτω εξίσωση:

 
(Ramalingam &  Reps 1996)

Αν  υποτεθεί  ένα  σύνολο  εξισώσεων  που  αποτελούνται  από  k εξισώσεις  με  k 

αγνώστους (x1 έως  xk ),  η  i-οστη εξίσωση θεωρείται  ότι  είναι  xi =  gi(x1,…,  xk).  Κάθε 

κόμβος xi θεωρείται ότι έχει μια «δοκιμαστική» τιμή εξόδου d[xi] η οποία υποδηλώνει την 

τιμή  του xi στο  μοναδικό  σταθερό  σημείο  του  συνόλου  των  εξισώσεων  πριν  από 

οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές. 

Η  ανάλυση  των  SWSF εξισώσεων  και  του  προβλήματος  του  σταθερού  σημείου 

ξεφεύγουν από τα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, και για αυτόν τον λόγο δεν θα 

αναλυθούν περαιτέρω. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να αναφερθεί η έννοια της τιμής rhs 

ενός κόμβου, που συμβολίζεται με rhs(xi) και ορίζεται ως  gi(d[x1],…, d[xk]). Υποδηλώνει 

την τιμή του δεξιού μέρους (right hand side - rhs)  της εξίσωσης που συσχετίζεται με την 

μεταβλητή xi. 

Η τιμή rhs καθορίζει και την θεώρηση μας για την κατάσταση κάθε κόμβου: 

• Αν για τον κόμβο xi ισχύει ότι  d[xi] = rhs(xi), 

τότε ο κόμβος ονομάζεται  συνεπής (consistent). 

• Αν για τον κόμβο xi ισχύει ότι  d[xi] > rhs(xi), 

τότε ο κόμβος ονομάζεται  υπέρ-συνεπής (over-consistent). 

• Αν για τον κόμβο xi ισχύει ότι  d[xi] < rhs(xi), 

τότε ο κόμβος ονομάζεται  υπό-συνεπής (under-consistent). 

Η  βασική  ιδέα  στην  οποία  βασίζεται  ο  αλγόριθμος  είναι  να  επεξεργάζεται  τις 

ασυνέπειες των κόμβων του γράφου με τη σωστή σειρά. Ανά πάσα στιγμή διατηρείται η rhs 

τιμή για  κάθε  κόμβο  v του  γράφου  G,  με  την  rhs τιμή  να  καταγράφει  στην  πράξη τη 

μικρότερη αρχική απόσταση που μπορεί να έχει ο κόμβος  v, βάσει όλων των προγόνων p 

του v εκείνη τη στιγμή (αποθηκεύει δηλαδή την ίδια πληροφορία με την τιμή  d[v], με τη 

διαφορά  ότι  είναι  πιθανώς  πιο  ενημερωμένη).  Δοθείσων  των  πληροφοριών  για  τις 
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μικρότερες αποστάσεις  d[v], έχουμε ότι ισχύει  d[v] =  rhs(v) πριν συμβούν οποιεσδήποτε 

αλλαγές στον γράφο. 

Αφού  συμβούν  οι  αλλαγές  στον  γράφο  G,  τότε  ο  DynamicSWSF-FP σταδιακά 

ανανεώνει  τις  αρχικές  αποστάσεις  των  κόμβων  (d[v]) που  έχουν  επηρεαστεί  από  τις 

αλλαγές, και στο τέλος της εκτέλεσης του, όλες οι αρχικές αποστάσεις είναι ίσες με τις 

τιμές  rhs(v)  (Chan &  Yang 2005).  Η  «σωστή  σειρά»  επεξεργασίας  των  ασυνεπειών  – 

ανανέωσης των τιμών, αποδεικνύεται από τους συγγραφείς ότι είναι κατά αυξανόμενη τιμή 

του κλειδιού των κόμβων, με το κλειδί ενός ασυνεπή κόμβου να  συμβολίζεται με key(xi) 

και να ορίζεται ως:

Αποδεικνύεται, επίσης, ότι αν ο ασυνεπής κόμβος με την μικρότερη τιμή κλειδιού 

είναι υπέρ-συνεπής, τότε η τιμή rhs του έχει τη σωστή τιμή. Ανάλογα συμπεράσματα δεν 

μπορούν να εξαχθούν για υπό-συνεπείς κόμβους, αλλά είναι δυνατό να επεξεργαστούν με 

σωστό τρόπο, θέτοντας απλά την rhs τιμή τους σε άπειρη (∞), πράξη η οποία ουσιαστικά 

μετατρέπει τον υπό-συνεπή κόμβο σε συνεπή ή υπέρ-συνεπή (Ramalingam &  Reps 1996).

Όπως και στην ανάλυση του αλγορίθμου Α*, έτσι και για τον  DynamicSWSF-FP, θα 

ολοκληρώσουμε την περιγραφή του με δυο παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Εικόνα 3-4: Παρουσίαση γράφου επιλυμένο με τον αλγόριθμο DynamicSWSF-FP πριν, και 

μετά από την επιβολή αλλαγών σε αυτόν (Ramalingam &  Reps 1996).

Στην  εικόνα  5-4,  στο  αριστερό  μέρος  παρουσιάζεται  ένας  γράφος  ο  οποίος  έχει 

επιλυθεί  με  τον  αλγόριθμο  DynamicSWSF-FP,  και  επομένως  όλοι  οι  κόμβοι  του  είναι 

συνεπείς. Στο δεξιό μέρος της εικόνας παρουσιάζεται ο ίδιος γράφος μετά την διαγραφή της 

ακμής από τον κόμβο αρχή (source) προς τον κόμβο b, και την εισαγωγή μιας νέας ακμής, 
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αυτής  από τον  κόμβο  e στον  κόμβο c.  μετά  από αυτές  τις  αλλαγές  οι  κόμβοι  b και c 

καθίστανται ασυνεπείς, με τον πρώτο να είναι υπό-συνεπής (d[b] = 1 < rhs(b) = 101) και 

τον δεύτερο να είναι υπέρ-συνεπής (d[c] = 101 > rhs(b) = 3). Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι παρότι ο κόμβος c είναι ασυνεπής, η τιμή του (d[c]) είναι σωστή. 

Παράδειγμα 2:

Εικόνα 5-5: Παρουσίαση grid environment πριν και μετά την επιβολή αλλαγών σε αυτό 

(Koenig et al. 2004).

Στην εικόνα 5-5 παρουσιάζεται ένα grid environment 6x4, και μέσα στον κάθε κόμβο 

του εμφανίζεται η αρχική του απόσταση d (με  κόμβο αρχής τον Α3), ενώ το κόστος κάθε 

βήματος από έναν κόμβο σε οποιονδήποτε γειτονικό του ορίζεται ίσο με τη μονάδα, εκτός 

και αν ο ένας από τους δυο κόμβους είναι απροσπέλαστος, οπότε το κόστος ορίζεται να 

είναι άπειρο. Θεωρούμε ως  γεγονός ότι στο αριστερό μέρος της εικόνας δίνονται οι σωστές 

αρχικές αποστάσεις των κόμβων, και μας δίνεται ότι σε αυτό το grid environment ο κόμβος 

D1 γίνεται απροσπέλαστος («μπλοκάρεται»), το οποίο σημαίνει ότι κάθε ακμή προς τον 

κόμβο λαμβάνει άπειρο βάρος. Για να αποδείξουμε το αν οι αρχικές αποστάσεις στο δεξιό 

μέρος της εικόνας παραμένουν σωστές ή όχι, έχουμε δυο επιλογές:

Η  πρώτη  είναι  προφανώς  να  εκτελέσουμε  μια  πλήρη  αναζήτηση  σε  όλους  τους 

κόμβους του γράφου, να βρούμε τις αρχικές αποστάσεις και να τις συγκρίνουμε με αυτές 

που εμφανίζονται ώστε να διαπιστώσουμε το αν  είναι σωστές ή όχι. Σαφώς προτιμότερο 

είναι,  όμως,  να  ελέγξουμε  αν  η  τιμή  της  αρχικής  απόστασης  του  κόμβου  αρχής  είναι 

μηδενική,  και  αν  η  αντίστοιχη  τιμή  κάθε  άλλου κόμβου είναι  ίση  με  το  άθροισμα της 

ελάχιστης από τις αρχικές αποστάσεις που έχουν  οι γειτονικοί του κόμβοι, και του βάρους 

της ακμής μεταξύ του κόμβου και του γειτονικού του με την μικρότερη αρχική απόσταση 

(που  βρέθηκε  προηγουμένως).  Εφόσον  οι  τιμές  των  αρχικών  αποστάσεων  παραμένουν 

αναλλοίωτες, ο κάθε κόμβος συνεχίζει να διατηρεί την προαναφερθείσα ιδιότητα εκτός και 

αν κάποιος από τους γειτονικούς του έχει αλλάξει κατάσταση (ήταν απροσπέλαστος και 
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τώρα δεν είναι, ή το αντίθετο). 

Επομένως, το μόνο που πρέπει να ελεγχθεί είναι αν οι κόμβοι που είναι κοντά σε 

αυτούς  που  έχουν  υποστεί  αλλαγές  συνεχίζουν  να  έχουν  αυτήν  την  ιδιότητα.  Στην 

περίπτωση του χώρου της εικόνας 3-6, τα κελιά τα οποία πρέπει να ελεγχθούν είναι τα C1 

και  E1. Το κελί C1 έχει τιμή αρχικής απόστασης ίση με 3, με την πραγματική τιμή της 

αρχικής  απόστασης  να  είναι  όντως  3,  αφού  ο  μόνος  γειτονικός  του  κόμβος  (B2)  έχει 

αντίστοιχη τιμή ίση με 2, στην οποία προστίθεται και το κόστος της ακμής B2→C1 που 

ισούται με 1. Το κελί E1, όμως, δεν έχει σωστή τιμή αρχικής απόστασης, αφού η αρχική του 

ήταν ίση με 5, και η τιμή του (μόνου) γειτονικού του κόμβου (F1) είναι ίση με 6, στην οποία 

προστίθεται και το κόστος της ακμής F1→E1 που ισούται με 1. Επομένως, ενώ η τιμή του 

E1 θα έπρεπε να είναι ίση με 7, είναι ίση με 5, άρα στο δεξιό μέρος της εικόνας δεν είναι 

όλες οι αρχικές αποστάσεις των κόμβων σωστές. 

Η μέθοδος αυτή είναι σαφώς πιο οικονομική από άποψη κατανάλωσης χρόνου και 

πόρων,  αφού  χρειάζεται  λιγότερες  εκτελέσεις  πράξεων  –  επεκτάσεις  κόμβων,  ενώ 

παράλληλα παρέχει ένα εφαλτήριο σημείο για την νέα, μερική, αναζήτηση, τον κόμβο E1, 

από τον οποίο πρέπει ο αλγόριθμος να συνεχίσει να αναζητεί τους υπόλοιπους κόμβους που 

δεν πληρούν την προαναφερθείσα συνθήκη για την τιμή της αρχικής τους απόστασης. Η 

παραπάνω διαδικασία  είναι  ανάλογη  με  αυτή  που  χρησιμοποιείται  και  στον  αλγόριθμο 

DynamicSWSF-FP, και είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί και  στον αλγόριθμο LPA* 

(Koenig et al. 2004).

4) Αναλυτικότερη παρουσίαση του αλγορίθμου LPA*

Έχοντας ήδη παρουσιάσει τους δυο αλγορίθμους στους οποίους βασίζεται ο LPA*, 

σε αυτό το τμήμα της εργασίας, θα δούμε αναλυτικότερα το πως λειτουργεί ο αλγόριθμος. 

Η  σημειογραφία  που χρησιμοποιείται  στην  περιγραφή του  αλγορίθμου  είναι  σημαντικά 

όμοια  με  αυτή  που  αναφέρθηκε  για  τους  προηγούμενους  αλγορίθμους,  αλλά  αξίζει  να 

αναφερθεί εκτενέστερα για λόγους αποσαφήνισης:

Οι πρόγονοι και οι απόγονοι κάθε κόμβου s αναφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως 

και  στον   DynamicSWSF-FP,  ως  pred(s)  και  succ(s),  ενώ το  σύνολο  των  κόμβων  του 

γράφου  ονομάζεται S.  Ο  κόμβος  αρχής  ονομάζεται  sstart, ενώ  ο  κόμβος  στόχου  sgoal.  Η 

διαφορά στη  σημειογραφία  έγκειται  κυρίως στην ονομασία της αρχικής απόστασης του 
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κάθε κόμβου s (δηλαδή του κόστους της βέλτιστης διαδρομής από το  sstart έως τον κόμβο s), 

η οποία συμβολίζεται με g*(s), και ισούται με:

(Ο συμβολισμός  g(s) έχει ακριβώς την ίδια σημασία και στον αλγόριθμο Α*, ενώ στον 

αλγόριθμο DynamicSWSF-FP αντιστοιχεί στον συμβολισμό του d(s)). Οι υπόλοιπες έννοιες 

παραμένουν όμοιες όπως έχουν ήδη οριστεί στα προηγούμενα κεφάλαια της διπλωματικής 

εργασίας. 

Ας εξετάσουμε σε αυτό το σημείο ποια είναι η συμβολή του καθενός από τους δυο 

προαναφερθέντες αλγορίθμους ( DynamicSWSF-FP, Α*) στον LPA*: Αφού έχει εκτελεστεί 

μια φορά ο LPA*,  που στην ουσία  είναι  μια εκτέλεση του Α*,  ο  αλγόριθμος  αναμένει 

αλλαγές  στον  γράφο  –  λαβύρινθο  στον  οποίο  εφαρμόζεται.  Καθώς  θα  πρέπει  να 

επανυπολογίσει τη νέα βέλτιστη διαδρομή, κάποιες αρχικές αποστάσεις δεν έχουν αλλάξει 

και δεν χρειάζεται να επεξεργαστούν. Αυτή είναι η συμβολή του  DynamicSWSF-FP: Ο 

DynamicSWSF-FP  εκτελεί  μια  αναζήτηση  από  τον  κόμβο  αρχής  προς  όλους  τους 

υπόλοιπους κόμβους και αποθηκεύει εκτιμήσεις για τις αρχικές αποστάσεις. Παράλληλα, 

για να υπολογιστεί μια βέλτιστη διαδρομή από τον  sstart προς τον  sgoal,  δεν χρειάζεται να 

είναι  γνωστές  όλες  οι  αποστάσεις  (ακόμα και  για  αναζήτηση χωρίς  πληροφόρηση).  Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι Koenig, Likhachev και Furcy τροποποίησαν και τον αλγόριθμο 

DynamicSWSF-FP ώστε να τερματίζεται νωρίτερα, αμέσως μόλις βρεθεί ένα συντομότερο 

μονοπάτι,  καθιστώντας τον μια αυξητική εκδοχή της αναζήτησης κατά πλάτος (Koenig, 

Likhachev & Furcy 2004). 

Όσον αφορά το ρόλο της αναζήτησης Α*, αυτή χρησιμοποιείται για να προκύψουν 

ευρετικές εκτιμήσεις των αποστάσεων προς τον κόμβο στόχου, με σκοπό να επικεντρωθεί η 

αναζήτηση  στους  κόμβους  που  είναι  πιθανότερο  να  βρίσκονται  πάνω  στη  βέλτιστη 

διαδρομή και πιθανώς να μη χρειαστεί να υπολογιστούν καν κάποιες αρχικές αποστάσεις. 

Στην εικόνα 5-6 εμφανίζεται ο ψευδοκώδικας του LPA*:
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Εικόνα 5-6: Ψευδοκώδικας αλγορίθμου LPA*(Koenig, Likhachev & Furcy 2004).

Ακόμα και με μια πρόχειρη ανάγνωση του γίνονται φανερές οι ομοιότητες με τους 

προαναφερθέντες αλγορίθμους (παραδείγματος χάριν οι γραμμές 11-16 του LPA* με τις 

γραμμές 10-30 του  DynamicSWSF-FP). Δεδομένου ότι σε επόμενη ενότητα της παρούσας 

εργασίας  ο LPA* θα υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Robotics Studio, θα δοθεί περαιτέρω 

βάρος στην ανάλυση του. Για αυτό το λόγο, θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στις διάφορες 

διαδικασίες του αλγορίθμου, όπως αυτές φαίνονται στην εικόνα 5-6. Η πρώτη κλήση του 

αλγορίθμου  γίνεται  προς  την  διαδικασία  Initialize,  με  την  οποία  αρχικοποιούνται  οι 

μεταβλητές.

Για  την  λειτουργία  του  ο  LPA*  χρησιμοποιεί  μια   priority queue στην  οποία 

περιέχονται μόνο οι κόμβοι που είναι ασυνεπείς, των οποίων δηλαδή οι τιμές  g πιθανώς 

χρειάζονται ανανέωση ώστε να ξαναγίνουν συνεπείς. Η ουρά αρχικά είναι κενή (γραμμή 2), 

ενώ οι κόμβοι ταξινομούνται σε αυτήν βάσει λεξικογραφικής σειράς, με  το κλειδί για κάθε 

κόμβο s στην ουρά να έχει την μορφή: [min(g(s), rhs(s)) + h(s) | min(g(s), rhs(s))]. 

Το πρώτο στοιχείο του ζευγαριού του κλειδιού ανταποκρίνεται στην τιμή f του Α*, 

αφού τόσο η τιμή του rhs όσο και του g στον LPA* αντιστοιχούν στην τιμή g του Α* και η 
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h-τιμή του Α* είναι όμοια με την  h-τιμή του LPA*, ενώ το δεύτερο στοιχείο αντιστοιχεί 

στην τιμή g του Α*. Στη συνέχεια της διαδικασίας Initialize, οι τιμές rhs και g κάθε κόμβου 

τίθενται  ίσες με το άπειρο, έκτος του αρχικού, του οποίου η τιμή  rhs τίθεται  ίση με 0, 

καθιστώντας τον ασυνεπή. Τέλος, υπολογίζεται το κλειδί του sstart, και εισάγεται ο κόμβος 

στην priority queue.

Η  βέλτιστη  διαδρομή  υπολογίζεται  κάθε  φορά  μέσω  της  διαδικασίας 

ComputeShortestPath. Ο βρόχος της διαδικασίας αυτής εκτελείται έως ότου ο κόμβος με 

την ελάχιστη τιμή κλειδιού μέσα στην ουρά έχει μικρότερο κλειδί από ότι ο κόμβος στόχου 

ή μέχρι ο sgoal να καταστεί ασυνεπής. Ο LPA* πάντα αφαιρεί από την ουρά και ανανεώνει 

την τιμή g («επεκτείνει τον κόμβο») του κόμβου με την μικρότερη τιμή κλειδιού στην ουρά 

(γραμμή  10  στην  εικόνα  5-6).  Σε  περίπτωση  που  ο  κόμβος  που  εξήχθη  έχει  τιμή  g, 

μεγαλύτερη από την rhs τιμή του, τότε η τιμή g τίθεται ίση με την rhs (γραμμές 11-12). Σε 

αντίθετη περίπτωση η τιμή g τίθεται ίση με άπειρο.

Έπειτα ανανεώνονται τα στοιχεία των κόμβων που πιθανώς έχουν επηρεαστεί από 

αυτές  τις  αλλαγές  (γραμμές  13  και  16  στην  εικόνα  5-6).  Στην  πρώτη  περίπτωση 

ανανεώνονται  μόνο  οι  απόγονοι  του  κόμβου  που  μόλις  εξήχθη,  ενώ  στη  δεύτερη  οι 

απόγονοι  του  κόμβου  καθώς  και  ο  ίδιος.  Οι  παραπάνω ανανεώσεις  γίνονται  μέσω της 

διαδικασίας  UpdateVertex,  που  εκτελεί  τρεις  συγκεκριμένους  ελέγχους  στον  κόμβο που 

αποτελεί το όρισμα της κατά την κλήση της. 

Ο πρώτος είναι αν ο κόμβος – όρισμα (u) είναι ο ίδιος με τον sstart. Εάν όχι, τότε η 

τιμή  rhs του καθορίζεται να είναι ίση με το άθροισμα της τιμής  g συν του κόστους της 

ακμής από τον  u στον κόμβο αυτό (s'), με τον κόμβο s' να είναι υποχρεωτικά κάποιος από 

τους  προγόνους του u. Δηλαδή η τιμή rhs του u καθορίζεται βάσει της παρακάτω ισότητας: 

 . Ο δεύτερος έλεγχος σχετίζεται με το αν ο 

κόμβος ανήκει στην priority queue. Σε περίπτωση που ανήκει, τότε αφαιρείται από αυτήν 

(γραμμή 7). Ο τελευταίος έλεγχος έχει ως σκοπό να εισάγει τον κόμβο στην priority queue 

σε περίπτωση που αυτός είναι ασυνεπής  (γραμμή 8). 

Η λειτουργία της συνάρτησης  CalculateKey είναι προφανώς το να υπολογισθεί το 

κλειδί του κόμβου όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω, και για αυτό δεν θα αναλυθεί περαιτέρω. 

Η ανάλυση  του  ψευδοκώδικα  ολοκληρώνεται  με  την  επισήμανση  ότι  η  λειτουργία  του 

αλγορίθμου έχει ως εξής: Αρχικά καλείται η Initialize μια και μόνο φορά, την πρώτη φορά 

που  εκτελείται  ο  κώδικας.  Στη  συνέχεια  καλείται  η  ComputeShortestPath,  η  οποία 
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επεκτείνει ακριβώς τους ίδιους κόμβους που θα επέκτεινε  μια αναζήτηση Α* - και  με την 

ίδια σειρά (Koenig,  Likhachev &  Furcy 2004),  και εν συνεχεία το πρόγραμμα αναμένει 

κάποια αλλαγή στον γράφο – λαβύρινθο. Όταν αυτή επέλθει (αλλάξει δηλαδή το κόστος 

μιας ακμής από έναν κόμβο u προς  έναν κόμβο v), τότε επανυπολογίζονται τα κόστη των 

ακμών που επηρεάστηκαν (κάθε ακμής u→v) και καλείται η διαδικασία UpdateVertex για 

κάθε κόμβο που επηρεάστηκε (για κάθε κόμβο v). 

Τέλος, καλείται ξανά η  ComputeShortestPath, και αν το  g(sgoal) είναι διάφορο του 

άπειρου, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη βέλτιστη διαδρομή από το sstart στο sgoal με τον 

εξής τρόπο: Έχοντας ως αφετηρία τον κόμβο τέλους, μετακινούμαστε κάθε φορά από τον 

τωρινό κόμβο (s) στον πρόγονο του (s') που ελαχιστοποιεί το άθροισμα g(s')+c(s',s) (όπου 

c(s',s) το κόστος της ακμής από τον κόμβο s' στον s), έως ότου καταλήξουμε στον κόμβο 

αρχής. 

Πριν εξετάσουμε κάποια παραδείγματα χρήσης του LPA*, αξίζει να αναφέρουμε ότι 

η  αναζήτηση  για  τη  βέλτιστη  διαδρομή  με  τον  LPA*  σε  έναν  χώρο  που  έχει  υποστεί 

αλλαγές  στα  κόστη  των  ακμών  του,  δεν  αποκλείεται  σε  κάποιες  περιπτώσεις  να  είναι 

λιγότερο αποδοτική από μια πλήρη αναζήτηση σε αυτόν τον χώρο. Δεδομένου του ότι ο 

επανασχεδιασμός  του  συντομότερου  μονοπατιού  με  τον  LPA*  είναι  πρακτικά  ένας 

μετασχηματισμός του δέντρου που έχει υπολογιστεί με τον A* για το αρχικό πρόβλημα σε 

ένα  Α*  δέντρο  για  το  καινούργιο,  η  όλη  διαδικασία  προκαλεί  αναγκαστικά  κάποια 

υπολογιστική  επιβάρυνση,  μιας  και  κάποια  μέρη  του  αρχικού  δέντρου  πρέπει  να 

διαγραφούν και κάποια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα των δυο δέντρων (παλαιού – νέου),  τόσο πιο 

αποδοτικός είναι ο  LPA*, σε σχέση με την εξαρχής αναζήτηση με τον Α*. Μάλιστα, τα 

δέντρα δεν θα πρέπει απλά να είναι σχετικά μεταξύ τους, αλλά χρειάζεται να έχουν και 

σχεδόν τις ίδιες αρχικές αποστάσεις οι κόμβοι τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση Α* 

αναζήτησης θα ήταν πιθανώς πιο αποδοτική.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορές στην αποδοτικότητα που προκύπτουν 

όταν χρησιμοποιείται ο LPA* σε σχέση με μια απλή αυξητική μέθοδο (DynamicSWSF-FP) 

ή μια ευρετική (A*), θα αναφερθούμε σε δυο πειραματικά παραδείγματα.

138



Παράδειγμα 1:

Θα συγκρίνουμε την απόδοση των τριών αλγορίθμων που έχουν αναφερθεί σε αυτό 

το μέρος της εργασίας, σε έναν grid environment μεγέθους 15x20 κόμβων, υποθέτοντας ότι 

ένας πράκτορας που βρίσκεται σε κάποιον κόμβου του λαβυρίνθου μπορεί να μετακινηθεί 

προς οποιονδήποτε κόμβο βρίσκεται πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά ή και διαγώνια του (άρα 

ο λαβύρινθος είναι 8-connected), με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι μπλοκαρισμένος. 

Ο  αρχικός  λαβύρινθος,  πριν  τις  αλλαγές  φαίνεται  στην  εικόνα  5-7.  Η  ευθεία  γραμμή 

απεικονίζει την πορεία της βέλτιστης διαδρομής:

Εικόνα 5-7: Αρχικός, 8-connected λαβύρινθος

Στη  συνέχεια,  υποθέτουμε  ότι  στον  λαβύρινθος  συμβαίνουν  οι  ακόλουθες  αλλαγές:  Οι 

κόμβοι  A6,  D2,  and F5 καθίστανται προσπελάσιμοι, ενώ οι  B1,  C4,  E3 μπλοκάρονται. 

Στην εικόνα 5-8 φαίνεται ο λαβύρινθος μετά τις αλλαγές. Όπως και προηγουμένως, η ευθεία 

γραμμή απεικονίζει την πορεία της βέλτιστης διαδρομής:
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Εικόνα 5-8: 8-connected λαβύρινθος, μετά από αλλαγές. 

Στις εικόνες 5-9 α, β, και γ απεικονίζεται ο αρχικός λαβύρινθος, επιλυμένος κάθε 

φορά με έναν διαφορετικό αλγόριθμο, τον Α*, τον DynamicSWSF-FP (τροποποιημένος από 

τους συγγραφείς ώστε να τερματίζεται νωρίτερα από ότι ο αλγόριθμος που περιγράψαμε 

νωρίτερα)  και  τον  LPA*  αντίστοιχα.  Προφανώς,  η  χρήση  οποιουδήποτε  από  τους 

προαναφερθέντες  αλγορίθμους  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  εύρεση  της  ίδιας  βέλτιστης 

διαδρομής, οπότε αυτή δεν απεικονίζεται. Αντιθέτως, τα σκιασμένα γκρι κελιά συμβολίζουν 

τους κόμβους που έχουν επεκταθεί κάθε φορά από τον χρησιμοποιηθέντα αλγόριθμο. 

Εικόνα 5-9α: Αρχικός λαβύρινθος, επιλυμένος με αναζήτηση Α*

(Koenig, Likhachev & Furcy 2004).
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Εικόνα 5-9β: Αρχικός λαβύρινθος, επιλυμένος με αναζήτηση DynamicSWSF-FP (Koenig, 

Likhachev & Furcy 2004).

Εικόνα 5-9γ: Αρχικός λαβύρινθος, επιλυμένος με αναζήτηση LPΑ*.

(Koenig, Likhachev & Furcy 2004)

Στον  αρχικό  λαβύρινθο,  δυο  γεγονότα  είναι  αξιοπρόσεκτα:  Πρώτον,  ότι  οι 

αλγόριθμοι  LPA*  και  Α*  επεκτείνουν  σαφώς  λιγότερους  κόμβους  από  ότι  ο 

DynamicSWSF-FP. Κατά δεύτερον, ότι οι  LPA* και Α* επεκτείνουν ακριβώς τους ίδιους 

κόμβους, στοιχείο που ήταν αναμενόμενο από την έως τώρα ανάλυση μας. Η σημαντική 

διαφορά, παρόλα αυτά, που οδήγησε στη δημιουργία του αλγορίθμου LPA* είναι προφανές 
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ότι θα πρέπει να φανεί στην επέκταση των κόμβων του λαβυρίνθου έπειτα από τις αλλαγές 

σε αυτόν. Αυτές φαίνονται στις εικόνες 5-10α, β, και γ:

Εικόνα 5-10α: Λαβύρινθος έπειτα από αλλαγές, επιλυμένος με αναζήτηση Α*

(Koenig, Likhachev & Furcy 2004).

Εικόνα 5-10β: Λαβύρινθος έπειτα από αλλαγές, επιλυμένος με αναζήτηση DynamicSWSF-

FP (Koenig, Likhachev & Furcy 2004).
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Εικόνα  5-10γ:  Λαβύρινθος έπειτα από αλλαγές, επιλυμένος με αναζήτηση  LPΑ*(Koenig, 

Likhachev & Furcy 2004).

Παρατηρούμε ότι ο  LPA* επεκτείνει σημαντικά λιγότερους κόμβους σε σχέση με 

τους άλλους δυο αλγορίθμους. Σε σύνολο 300 κόμβων, επεκτείνονται μόλις 14 (4,7% του 

συνόλου, ή 7,8% των μη μπλοκαρισμένων).  Σε αντίθεση με τον  LPA*, ο  A* επεκτείνει 

υπερτριπλάσιους  κόμβους  (συγκεκριμένα  43,  ήτοι  το  14,3%  του  συνόλου  ή  24%  των 

ελεύθερων), ενώ ο  DynamicSWSF-FP αν και έχει μια σχετικά βελτιωμένη απόδοση, αυτή 

δεν πλησιάζει καν αυτή του  LPA*, αφού επεκτείνει 37 κόμβους (12,3% του συνόλου ή 

20,67% των ελεύθερων). 

Για  λόγους  οικονομίας,  μάλιστα,  δεν  συμπεριλαμβάνουμε  οπτική  απόδοση  της 

χρήσης ενός αλγορίθμου πλήρους αναζήτησης χωρίς πληροφόρηση στους δυο λαβυρίνθους 

(όπως  ένας  αλγόριθμος  πρώτα  κατά  πλάτος  αναζήτησης)  μιας  και  δεν  έχει  αναλυθεί. 

Εντούτοις, θα αναφέρουμε σύντομα πως – όπως ήταν λογικό μιας και δεν έχει σχεδιαστεί 

για  επανυπολογισμό βέλτιστων διαδρομών –  και  αυτός  δεν αποδίδει  καλύτερα από τον 

LPA*. Μάλιστα, η απόδοση του είναι αισθητά χειρότερη από όλων των υπολοίπων, αφού 

στον αρχικό λαβύρινθο επεκτείνει 129 κόμβους, ενώ στον τροποποιημένο  137 (παραπάνω 

από τα τρία τέταρτα των μη μπλοκαρισμένων κόμβων).
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Παράδειγμα 2:

Οι συγγραφείς του αλγορίθμου προχώρησαν σε πειραματική αξιολόγηση του LPA* 

σε σχέση με τους αλγορίθμους A* και  DynamicSWSF-FP. Τα πειράματα αποτελούνταν από 

ένα grid world μεγέθους 51x51 κελιών, με τον πράκτορα να μπορεί να μετακινείται μόνο 

κάθετα ή οριζόντια σε αυτά (σε αντίθεση με τους 8-connected χώρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, στους οποίους η κίνηση γίνονταν και διαγώνια). Η ευρετική συνάρτηση ήταν η 

απόσταση  Manhattan, όπως αυτή έχει οριστεί  σε προηγούμενα κεφάλαια,  ενώ η δοκιμή 

έγινε σε 100 διαφορετικά grid environments, με κάθε κόμβο σε καθένα από αυτά να έχει 

πιθανότητα είκοσι τοις εκατό να είναι απροσπέλαστος. Ακμές υπάρχουν μόνο ανάμεσα σε 

κόμβους που δεν είναι μπλοκαρισμένοι, και το κόστος καθεμιάς από αυτές είναι ένα. 

Αφού παρήχθησαν τα 100 αρχικά περιβάλλοντα, στη συνέχεια το καθένα από αυτά 

άλλαξε 500 συνεχόμενες φορές, με την αλλαγή κάθε φορά δεκαέξι κόμβων του γράφου. 

Οκτώ  είναι  μπλοκαρισμένοι  και  γίνονται  ξανά  προσπελάσιμοι,  ενώ  άλλοι  οκτώ  είναι 

προσπελάσιμοι και  αλλάζουν κατάσταση,  και  γίνονται  μπλοκαρισμένοι.  Έπειτα από την 

κάθε αλλαγή, υπολογίζεται το καινούργιο συντομότερο μονοπάτι. 

Παρακάτω,  στον  πίνακα  5-11  φαίνονται  οι  μέσοι  όροι  των  αποτελεσμάτων  των 

δοκιμών, βάσει τριών μεταβλητών: Του χρόνου (σε  milliseconds) που χρειάστηκε ο κάθε 

αλγόριθμος  μέχρι  να  βρει  τη  βέλτιστη  διαδρομή (συμβολίζεται  με  t στον  πίνακα),  του 

αριθμού  των  επεκτάσεων  των  κόμβων,  με  τη  διπλή  επέκταση  του  ίδιου  κόμβου  να 

υπολογίζεται ως δυο ξεχωριστές επεκτάσεις (συμβολίζεται με ve – Vertex Expansions στον 

πίνακα),  και  τέλος,  του  αριθμού  των  αλλαγών  που  συμβαίνουν  μέσα  στην  ουρά  που 

χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι (συμβολίζεται με pqc – Priority Queue Changes στον πίνακα): 

A* LPA* DynamicSWSF-FP 
t 0,064 0,018 0,039

ve 241,77 15,56 91,47
pqc 1003,50 137,68 482,87

Πίνακας  5-11:  Αποτελέσματα  πειραματικής  αξιολόγησης  αλγορίθμων  A*,  LPA*  και 

DynamicSWSF-FP. 

Οι  εκδοχές  των  αλγορίθμων  A*  και  DynamicSWSF-FP που  χρησιμοποιήθηκαν  στα 

πειράματα είναι αντίστοιχα εκείνη που λύνει τις ισοβαθμίες των κόμβων με ίσες τιμές  f, 

υπέρ των κόμβων εκείνων με τις μικρότερες τιμές g, και η εκδοχή του αλγορίθμου με την 
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τροποποίηση ώστε να τερματίζει νωρίτερα, αντίστοιχα.

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, ο  LPA* υπερέχει σημαντικά έναντι 

και  των  δυο  άλλων  αλγορίθμων,  σε  όλους  τους  τομείς.  Φυσικά,  τα  αποτελέσματα 

εξαρτώνται και από τον τρόπο υλοποίησης των αλγορίθμων σε γλώσσες προγραμματισμού, 

καθώς και από το ίδιο  το μηχάνημα στο οποίο εκτελούνται.  Για παράδειγμα,  με χρήση 

διαφορετικών μεταγλωττιστών, ή διαφορετική υλοποίηση των priority queues ή των τρόπων 

που  αναπαριστώνται  οι  γράφοι,  υπάρχει  το  ενδεχόμενο  να  αλλάξουν  οι  συσχετισμοί 

ανάμεσα  στους  αλγορίθμους.  Παρόλα  αυτά,  είναι  σαφής  η  ένδειξη  ότι  η  χρήση 

συνδυασμένων μεθόδων αυξητικών και ευρετικών αλγορίθμων είναι  προτιμότερη έναντι 

της χρήσης οποιασδήποτε εκ των δυο μεθόδων από μόνη της. 

Μέρος 5.2: Πρακτικό κομμάτι του αλγορίθμου LPA*
1) Παρουσίαση αρχικής κατάστασης λαβυρίνθου

Ο σκοπός της χρήσης του αλγορίθμου  LPA* στο περιβάλλον του  Robotics Studio 

είναι  να  έχουμε  μια  εκδοχή  ενός  grid environment που  να  αλλάζει  δυναμικά  κατά  τη 

διάρκεια  της  περιπλάνησης  του  ρομπότ  σε  αυτό,  καθιστώντας  έτσι  αναγκαίο  τον 

επανυπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής που πρέπει να ακολουθηθεί. Όπως είναι εύκολα 

διακριτό από την ανάλυση του αλγορίθμου που  προηγήθηκε, ο πράκτορας που λειτουργεί 

στο  περιβάλλον  του  λαβύρινθου  πρέπει  έχει  πλήρη  γνώση  των  συνθηκών  του,  ώστε 

εκτελέσει τους απαραίτητους υπολογισμούς. Έτσι,  από αυτό το σημείο και στο εξής θα 

υποθέτουμε  ότι  το  ρομπότ  που  χρησιμοποιείται  έχει  πλήρη  γνώση της  τοπολογίας  του 

λαβύρινθου (αριθμού και διάταξης των κόμβων αυτού,  καθώς και  ποιοι  εξ  αυτών είναι 

μπλοκαρισμένοι ή προσπελάσιμοι). Επιπρόσθετα, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι το ρομπότ 

γνωρίζει και το πότε συμβαίνει κάποια αλλαγή στο περιβάλλον του. 

Το  αρχικό  περιβάλλον  στο  οποίο  θα  κινείται  ο  πράκτορας,  καθορίζεται  από  το 

χρήστη, μέσω του αρχείου «MazeSimulator.Config.xml». Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολα 

μεταβλητό,  καθώς  δεν  χρειάζεται  να  ξαναγίνει  μεταγλώττιση  του  προγράμματος.  Στο 

προαναφερθέν  αρχείο  ορίζεται  η  μεταβλητή  blockedExplorerNodes,  η  οποία  είναι  ένας 

μονοδιάστατος πίνακας τύπου boolean. Καθεμία από τις 49 μεταβλητές του μπορεί να τεθεί 

είτε  true είτε  false,  με  την  πρώτη  τιμή  να  σημαίνει  ότι  στο  αρχικό  περιβάλλον  του 

λαβύρινθου ο κόμβος που αντιστοιχεί στην τιμή εκείνη θα είναι μπλοκαρισμένος, και τη 
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δεύτερη να σημαίνει το αντίθετο.  

Η  υλοποίηση  της  μεταβλητής  blockedExplorerNodes,  γίνεται  μέσω  κώδικα  C# 

(αρχείο «MazeSimulatorTypes.cs»), ορίζοντας ένα DataMember στην κατάσταση (state) του 

MazeSimulator (και  επομενως  στην  κλαση  MazeSimulatorState).  Θα  ήταν  σαφώς 

προτιμότερο  να  χρησιμοποιηθεί  αντί  για  μονοδιάστατος  πίνακας  49  θέσεων,  ένας 

δισδιάστατος 7 γραμμών  x 7 στηλών, καθώς έτσι θα υπήρχε άμεση αντιστοιχία με τους 

κόμβους όπως αυτοί εμφανίζονται στο simulation του Robotics Studio, αλλά κάτι τέτοιο δεν 

κατέστη  δυνατό,  μιας  και  όταν  επιχειρήθηκε  ολόκληρο  το  αρχείο 

«MazeSimulator.Config.xml» δεν ήταν πλέον λειτουργικό. Σύμφωνα με τη γνώση μας, το 

πρόβλημα προκύπτει λόγω της μη ύπαρξης δυνατότητας χρήσης δισδιάστατων πινάκων σε 

states διαδικασιών (services).

Η  εικόνα  που  ορίσαμε  στο  αρχείο  παραμετροποίησης  ως  αναπαράσταση  του 

περιβάλλοντος του λαβυρίνθου, ώστε να χρησιμοποιηθεί από το service του MazeSimulator 

για να δημιουργηθεί η προσομοίωση, φαίνεται στην εικόνα 5-12:

Εικόνα 5-12: Εικόνα χρήσης για τη δημιουργία της αρχικής κατάστασης του λαβυρίνθου.

Στην εικόνα 5-12 όλοι οι κόμβοι απεικονίζονται με άσπρο χρώμα, εκτός του αρχικού 

και  του  κόμβου  στόχου,  οι  οποίοι  εμφανίζονται  με  μαύρο  χρώμα.  Στους  υπόλοιπους 

κόμβους δεν είναι φανερό, σε αυτό το σημείο, ποιοι θα αποτελούν εμπόδια και ποιοι θα 

είναι ελεύθεροι. Αυτό θα γίνει σαφές όταν αναλύσουμε την κλάση  ColorShape του service 

MazeSimulator παρακάτω.

Με σκοπό τα πειράματα που θα παρουσιαστούν να είναι ομοιόμορφα, προτιμήθηκε 

κάθε φορά η αρχική κατάσταση του λαβύρινθου να είναι η ίδια, όπως αυτή παρουσιάζεται 
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στην εικόνα 5-13:

Εικόνα 5-13: Αρχική κατάσταση λαβύρινθου MSRS.

Προκειμένου να αναλύσουμε περαιτέρω την εικόνα 5-13, και ώστε να υπάρχει ένα 

σαφές πλαίσιο αναφοράς,  θα αναφερθούμε σύντομα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το 

χώρο του λαβύρινθου τόσο το πρώτο service του προγράμματος (MazeSimulator), όσο και 

το δεύτερο (ExplorerSim). Στην  μεν  πρώτη  περίπτωση,  λόγω  ακριβώς  του  περιορισμού 

στον  ορισμού  δισδιάστατων  πινάκων  στο  state των  διαδικασιών,  ολόκληρο  το  service 

λειτουργεί  αντιλαμβανόμενο το  σύνολο των κόμβων ως ένα μονοδιάστατο  πίνακα.  Στο 

πρόγραμμα κατασκευής του λαβύρινθου, λοιπόν, κάθε  κόμβος έχει μια τιμή από 0 έως και 

46 (θα εξηγηθεί στο Μέρος 3.2.2 – υλοποίηση MazeSimulator σε C# γιατί οι τιμές είναι 47 

και όχι 49, όπως στην μεταβλητή  blockedExplorerNodes). Έτσι, η αρχική κατάσταση του 

λαβύρινθου,  όπως  αυτή  φαίνεται  στην  εικόνα  5-13,  για  το  service MazeSimulator θα 

εκφράζεται ως εξής:
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40 41 42 43 44 45 46

33 34 35 36 37 38 39

27 28 29 30 31 32 Έξοδος

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

6 7 8 9 10 11 12

Είσοδος 00 01 02 03 04 05

Eικόνα 5-14: Αριθμητική αναπαράσταση της αρχικής κατάστασης του λαβύρινθου, όπως 

την αντιλαμβάνεται το MazeSimulator service

Aπό  την  άλλη  πλευρά,  το  δεύτερο  service του  προγράμματος  -   ExplorerSim, 

αντιλαμβάνεται  και  αναφέρεται  στους  κόμβους  του  λαβύρινθου  ως  κομμάτια  ενός 

δισδιάστατου πίνακα αποτελούμενου από 7 γραμμές και ίσες στήλες, με την αρίθμηση να 

ξεκινάει  από το  κάτω δεξιά μέρος αυτού (κόμβος  00)  και  να τελειώνει  πάνω αριστερά 

(κόμβος 66). Έτσι, μια οπτική αναπαράσταση της σκοπιάς του ExplorerSim για την αρχική 

κατάσταση του λαβύρινθου θα ήταν η εξής:

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40

36 35 34 33 32 31 30

26 25 24 23 22 21 20

16 15 14 13 12 11 10

Είσοδος 06 05 04 03 02 01 00

Eικόνα 5-15: Αριθμητική αναπαράσταση της αρχικής κατάστασης του λαβύρινθου, όπως 

την αντιλαμβάνεται το ExplorerSim service

Aπό αυτό το σημείο και έπειτα, για το μέρος της διπλωματικής εργασίας αυτής που 

αναλύει την υλοποίηση του αλγορίθμου LPA*, η οπτική γωνία που θα υιοθετήσουμε στην 

αναφορά  μας  στο  λαβύρινθο,  θα  είναι  αυτή  του  ExplorerSim  service,  εκτός  και  αν 

αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Επανερχόμενοι,  επομένως,  στην  ανάλυση  της  εικόνας  5-13,  παρατηρούμε  ότι  το 
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ρομπότ αρχικά ξεκινάει  από το κάτω αριστερά μέρος του λαβύρινθου (κόμβος 06),  και 

πρέπει να  ακολουθήσει τη βέλτιστη διαδρομή μέχρι το πάνω δεξιά μέρος του (κόμβος 40). 

Ενδιάμεσα, μπλοκαρισμένοι είναι οι κόμβοι 00, 11, 15, 33, 35, 41, 43,  51 και 52. Συνολικά 

επομένως  εννέα  κόμβοι  σε  σύνολο  49  (ποσοστό  18,4%).  Το  συντομότερο  μονοπάτι 

(ακριβέστερα:  ένα  εκ  των  εξίσου  σύντομων  μονοπατιών)  για  αυτή  τη  διάταξη  του 

λαβύρινθου είναι αυτό που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 34 33 32 31

26 25 24 23

16 15 14 13 11 10

06 (Είσοδος) 01 00

30 /\

22 > 21 > 20 /\

12 /\

05 > 04 > 03 > 02 /\

Eικόνα 5-16: Βέλτιστη διαδρομή για τον αρχικό λαβύρινθο.

Με  κόκκινο  έχουν  χρωματιστεί  οι  κόμβοι  που  βρίσκονται  πάνω  στη  βέλτιστη 

διαδρομή, ενώ δίπλα από την αρίθμηση του κάθε κόμβου εμφανίζεται και η πορεία που θα 

πρέπει  να ακολουθηθεί  όταν  ο πράκτορας  φτάσει  στον  κόμβο αυτό.  Στις  επόμενες  δυο 

ενότητες θα εξετάσουμε την υλοποίηση της αναζήτησης  LPA* που εκτελέστηκε ώστε να 

βρεθεί η βέλτιστη αυτή διαδρομή,  καθώς και τις διαφορές της έκδοσης του  service του 

MazeSimulator που  χρησιμοποιήθηκε  σε  αυτό  το  τμήμα της  εργασίας,  σε  σχέση με  τα 

προηγούμενα.

2) Υλοποίηση service MazeSimulator

Όπως  και  στην  προηγούμενη  ενότητα,  θα  ξεκινήσουμε  την  ανάλυση  του 

MazeSimulator service αναφερόμενοι  στο  αρχείο  παραμετροποίησης  του,  το 

MazeSimulator.Config.xml,  και  τις  μεταβλητές  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτό  μέσω 

προγραμματισμού σε C#. Η ενσωμάτωση μεταβλητών στο state κάποιου service συμβαίνει 

για  δυο κυρίως λόγους:  Ο πρώτος  είναι  ώστε  να  μπορούν  να  μεταβιβαστούν  αυτές  σε 

κάποιο  άλλο  service όταν  αυτές  ζητηθούν  με  κάποια  DSSP (Decentralized Software 

Services Protocol) εντολή από κάποιο service το οποίο είναι «συνεργατικό» (Partner) με το 
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αρχικό. Ο δεύτερος είναι προκειμένου να μην χρειάζεται να μεταγλωττίζουμε κάθε φορά 

εξαρχής  ολόκληρο το service για συνήθεις αλλαγές μεταβλητών του. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η μεταβλητή  blockedExplorerNodes (μονοδιάστατος 

πίνακας τύπου boolean) που αναφέρθηκε στο Μέρος 3.2.1, και η οποία μεταβιβάζεται προς 

το  service  ExplorerSim προκειμένου να  ενημερωθεί  το  ρομπότ  για  την κατάσταση των 

κόμβων  του  λαβύρινθου,  μέσω  ενός  GET  DSSP μηνύματος,  το  οποίο  επιστρέφει  την 

κατάσταση των μεταβλητών του service του ως δεδομένα XML (για το πρωτόκολλο DSSP 

ανατρέξτε στο πρώτο μέρος της εργασίας). Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η μεταβλητή 

changedMaze που  επίσης  δημιουργήθηκε  μέσω  C#  κώδικα  στο  αρχείο 

MazeSimulatorTypes. Η χρησιμότητα της changedMaze, που είναι μια boolean μεταβλητή 

με  αρχική  τιμή  false,  είναι  να  αλλάζει  τιμές  ανάλογα  με  το  αν  έχει ολοκληρωθεί  η 

διαδικασία  αλλαγής  του λαβυρίνθου  από το  service  MazeSimulator  (σε  περίπτωση που 

ολοκληρωθεί, η μεταβλητή παίρνει την τιμή true, ενώ, αν όχι, την τιμή false). 

Η μεταβλητή changeMazeOnNodeNumX, από την άλλη πλευρά ανήκει στην δεύτερη 

κατηγορία: Η χρησιμότητά της έγκειται στο να μπορεί ο εκάστοτε χρήστης να καθορίζει, 

χωρίς να χρειάζεται να επέμβει στον κώδικα του service, έπειτα από πόσους κόμβους θα 

συμβεί η αλλαγή της διάταξης του λαβυρίνθου. Η αρχική της τιμή είναι 4, επομένως, ο 

λαβύρινθος αλλάζει  μια φορά διάταξη, όταν το ρομπότ φτάσει  στον τέταρτο κόμβο της 

πορείας του. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι αντίστοιχη μεταβλητή υπάρχει και στο 

αρχείο παραμετροποίησης του service ExplorerSim, με τις δυο μεταβλητές να πρέπει να 

έχουν την ίδια τιμή ώστε να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα (άρα οι αλλαγές στο ένα 

πρέπει να «αντικατοπτρίζονται» και στο άλλο αρχείο).

Το δεύτερο αντικείμενο εξέτασης μας, όσον αφορά αυτό το service, είναι το αρχείο 

«ColorShape.cs»,  που  υλοποιεί  την  ομώνυμη  κλάση.  Η  παρούσα  έκδοση  του  Robotics 

Studio δεν επιτρέπει την αλλαγή του χρώματος μιας οντότητας της προσομοίωσης, παρά 

μόνο την αρχικοποίηση του ώστε να εμφανίζεται με ένα συγκεκριμένο χρώμα όταν ξεκινάει 

αυτή.  Προκειμένου,  όμως,  να  επιτύχουμε  τη  διαφοροποίηση  των  κόμβων  που  είναι 

προσπελάσιμοι  σε σχέση με αυτούς που είναι μπλοκαρισμένοι, επιθυμούσαμε να έχουν δυο 

διαφορετικά  χρώματα.  Και  δεδομένης  της  ανάγκης  για  δυναμική   αλλαγή  του 

περιβάλλοντος, απαιτούνταν επιπλέον να μπορούν οι οντότητες να αλλάζουν χρώμα κατά 

τη διάρκεια της προσομοίωσης. 

Αυτό κατέστη δυνατό ενσωματώνοντάς τον κώδικα με τον τίτλο «Changing entity 
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colors dynamically»  (Microsoft Corporation 2008)  που  παρείχε  online στο  forum του 

robotics studio  ο  Kyle Johns (εργαζόμενος της  Microsoft), ο οποίος ορίζει μια νέα υπό-

κλάση οντότητας και ένα νέο αρχείο εφέ (ColorOverride.fx αρχείο). Ο κώδικας λειτουργεί 

προσθέτοντας μια παράμετρο ColorOverride στο αρχικό αρχείο εφέ SimpleVisualizer.fx, το 

οποίο  χρησιμοποιείται  για  να  κάνει  render όλες  τις  οντότητες  της  προσομοίωσης. 

Παράλληλα  δημιουργείται  μια  νέα  κλάση  στο  service,  η   ColorShape,  η  οποία  κάνει 

override την υπάρχουσα μέθοδο  Render, επιτρέποντας στη νέα εκδοχή της να αλλάζει το 

χρώμα της οντότητας πριν αυτή γίνει rendered στην προσομοίωση. 

Η νέα κλάση χρησιμοποιείται όπως αυτή υλοποιήθηκε από τον Kyle Johns, με δυο 

σημαντικές ωστόσο διαφορές: Η πρώτη είναι ότι πλέον ο κώδικας βασίζεται σε μια boolean 

μεταβλητή  changeColor, η οποία αν τεθεί ως  true αλλάζει το χρώμα του αντικειμένου σε 

γαλάζιο, θέτοντας το ως μπλοκαρισμένο κόμβο (αν τεθεί η τιμή false, η οντότητα – κόμβος 

θα έχει το αρχικό της χρώμα, γκρι). 

Η δεύτερη έγκειται στην δυναμική αλλαγή του όγκου των κόμβων που εμφανίζονται 

ως μπλοκαρισμένοι.  Αυτό επιτυγχάνεται  με την αλλαγή της μεταβλητής  MeshScale των 

αντικειμένων  ColorShape,  δηλαδή  της  εμφάνισης  τους  στην  προσομοίωση.  Έτσι 

πετυχαίνουμε να αναπαραστήσουμε οπτικά και δυναμικά την  ύπαρξη τρισδιάστατων (με 

όγκο) εμποδίων τα οποία διαχωρίζονται σαφώς πλέον από τους ελεύθερους κόμβους, τόσο 

λόγω διαφορετικού χρώματος, όσο και εξαιτίας του μεγέθους τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτό που αλλάζει στα αντικείμενα δεν είναι ο 

πραγματικός όγκος τους, παρά μόνο η εμφάνιση αυτών. Δηλαδή, αν το ρομπότ τύχαινε να 

ακολουθούσε πορεία σύγκρουσης με ένα εκ των εμποδίων, δεν θα έπεφτε πάνω σε αυτά, 

αφού ο πραγματικός  τους  όγκος  ειναι  μηδενικός στη  βάση τους.  Τουλάχιστον μέχρι  τη 

στιγμή  που  γράφονταν  η  διπλωματική  αυτή,  η  δυναμική  αλλαγή  του  όγκου  των 

αντικειμένων της προσομοίωσης (από τη στιγμή που αυτά είχαν εισαχθεί σε αυτήν) δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Robotics Studio.

Τέλος, θα αναφερθούμε στις αλλαγές στο αρχείο «MazeSimulator.cs» σε σχέση με 

τις  προηγούμενες  εκδόσεις  του,  που  έχουν  ήδη  αναφερθεί  στα  προηγούμενα  μέρη  της 

εργασίας. Οι αλλαγές εντάσσονται σε δυο βασικές κατηγορίες: Η πρώτη είναι αυτή του 

«συγχρονισμού» των δυο  services,  του  MazeSimulator και  του  ExplorerSim. Η δεύτερη 

είναι  αυτή  που  επέτρεπε  στον  λαβύρινθο  να  αλλάζει  κατάσταση  σε  κάποιους  εκ  των 

κόμβων του, αλλάζοντας έτσι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο πράκτορας. 
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Στην πραγματικότητα τα δυο services δεν συγχρονίζονται, τουλάχιστον με την έννοια 

που  αναφέρεται  συνήθως  ο  συγχρονισμός  στο  Robotics Studio.  Αυτού  του  είδους  ο 

συγχρονισμός απαιτεί να «εγγραφεί» (subscribe) το ένα service στο άλλο, ώστε το πρώτο να 

μπορεί  να  λαμβάνει  ειδοποιήσεις  γεγονότων  (event notifications)  από  το  δεύτερο.  Αν 

υποθέσουμε ότι έχουμε δυο services, το Α και το Β, το πρώτο θα μπορούσε να αναλάβει το 

ρόλο του «εκδότη» και να παρέχει την  state του στο δεύτερο, ενώ το Β θα αποστέλλει 

αιτήσεις στο Α για να λαμβάνει την state του, όποτε αλλάζει η state του Α. Ο κώδικας για 

την υποστήριξη του συγχρονισμού θα ενσωματωθεί και στα δυο services, με το service Α να 

υποστηρίζει  εγγραφές,  και  το  service Β  να  χρειάζεται  να  μπορεί  να  εκκινεί  αιτήσεις 

εγγραφών.  Κατά αυτόν τον τρόπο, το  service Β θα μπορεί  να λαμβάνει  μια ειδοποίηση 

γεγονότος κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση του  service Α, και έπειτα να αποστέλλει 

αίτηση  σε  αυτό  ώστε  να  λάβει  ολόκληρη  τη  νέα  state του.  Οπτικά,  η  σχέση  των  δυο 

services, απεικονίζεται στην εικόνα 5-17:

Εικόνα 5-17:  Οπτική  απεικόνιση  σχέσης  δυο  services με  σχέση εγγραφής  μεταξύ τους 

(Morgan 2008).

Παρότι  η παραπάνω διαδικασία θα ήταν η ιδανική,  δεδομένου ότι  η αλλαγή στο 

λαβύρινθο  θα  συνέβαινε  μόνο  μια  συγκεκριμένη  φορά,  και  ο  συγχρονισμός  των 

διαδικασιών  είναι  μια  αρκετά  περίπλοκη  διαδικασία,  προτιμήθηκε,  για  λόγους 

απλούστευσης,  οι  δυο  services να  συγχρονίζονται  βάσει  χρονομέτρου.  Η  διαδικασία, 

φυσικά, παραμένει αρκετά παρόμοια: 

Τα  δυο  services καταγράφονται  ως  συνεργάτες  το  ένα  του  αλλού  (στο  service 

MazeSimulator καταγράφεται  το  service του  ExplorerSim ως  συνεργάτης,  στην  region 

«ExplorerSim partner»).  Μάλιστα,  λόγω  των  αλλαγών  που  απαιτούνται,  πλέον  το  όλο 

πρόγραμμα  (που  περιλαμβάνει  και  τα  δυο  services)  εκκινείται  μέσω  του  service του 

MazeSimulator,  και  όχι  μέσω  του  ExplorerSim,  όπως  γινόταν  στα  δυο  προηγούμενα 

πειράματα.   Στη  συνέχεια,  τη  στιγμή που το  ένα  service θέλει  να  λάβει  την  τρέχουσα 

κατάσταση (state) του συνεργάτη του, καλεί τη μέθοδο  OnStartup ασύγχρονα, μέσω της 

CCR μεθόδου  SpawnIterator Method (IteratorHandler).  Η μέθοδος  SpawnIterator καλεί 
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ένα  χειριστή  μηνυμάτων  που  βασίζεται  σε  iteraror (iterator-based message handler) 

ασύγχρονα, και ο κώδικας που καλείται μέσω αυτού διαχειρίζεται από το CCR, και έτσι η 

ολοκλήρωση του δεν καθυστερεί τις υπόλοιπες διαδικασίες του service. 

Η  μέθοδος  OnStartup βασίζεται  στον  κώδικα  που  παρέχεται  στα  παραδείγματα 

χρήσης της  Microsoft online, και συγκεκριμένα στο Service «Tutorial 6 (C#) -  Retrieving 

State and Displaying it Using an XML Transform» (Microsoft Corporation 2008). Είναι μια 

μέθοδος τύπου Ienumerator<ITask>, δηλαδή αποτελεί έναν CCR Iterator. Οι iterators είναι 

δυνατότητα της έκδοσης 2.0 της γλώσσας  C#, και χρησιμοποιούνται με έναν πρωτότυπο 

τρόπο  από  το  CCR του  Robotics Studio.  Αντί  να  χρησιμοποιούνται  επανακλήσεις 

(callbacks) για να υλοποιηθεί μια ασύγχρονη συμπεριφορά, ο εκάστοτε προγραμματιστής 

μπορεί  να γράψει κώδικα ακολουθιακά,  κάνοντας κλήσεις με χρήση της λέξης  yield σε 

CCR arbiters όποτε  χρειαστεί.  Έτσι  η  ασύγχρονη  λογική  του  κώδικα  μπορεί  να 

ενσωματωθεί ολόκληρη μέσα σε μια iterator μέθοδο, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητα του 

κώδικα, διατηρώντας την ασύγχρονη συμπεριφορά του και επιτρέποντας στο πρόγραμμα να 

μην μπλοκάρει ποτέ περιμένοντας να τελειώσει το συγκεκριμένο κομμάτι του κώδικα. 

Στην  OnStartup αποστέλλεται ένα αίτημα στο service του ExplorerSim ώστε να του 

επιστραφεί η state του. Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι κενή, ανακαλούνται συγκεκριμένα 

στοιχεία από αυτήν και αποθηκεύονται τοπικά σε μεταβλητές του MazeSimulator service. 

Συγκεκριμένα, αποθηκεύεται η θέση του ρομπότ (σε ποιον κόμβο βρίσκεται – μεταβλητή 

robotOnNode),  σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό (αν κινείται,  στρίβει, ή είναι αδρανές – 

μεταβλητή robotIsDoing ), ποια κατεύθυνση έχει (μεταβλητή robotIsGoingTowards) και αν 

το  service του  ExplorerSim έχει  ζητήσει  την  αλλαγή  του  λαβύρινθου  (αν  δηλαδή  έχει 

φτάσει το ρομπότ στον  changeMazeOnNodeNumX κόμβο – μεταβλητή  changeMaze). Οι 

προαναφερθείσες  μεταβλητές  αναφέρονται  στην  αποθήκευση  τους  στο  service του 

MazeSimulator. Η αντίστοιχη ονομασία τους στο service ExplorerSim θα αναφερθεί στην 

επόμενη ενότητα. 

Σε περίπτωση που  ανακτηθεί  επιτυχημένα  η  κατάσταση  του  service  του 

ExplorerSim,  τότε  αν  η  μεταβλητή  changeMaze έχει  τιμή  true  καλείται  η μέθοδος 

changeColor  προκειμένου  να  αλλάξει  μορφή  ο  λαβύρινθος.  Σε  αντίθετη  περίπτωση, 

καλείται η μέθοδος  waitAndGetExpState. H μέθοδος waitAndGetExpState είναι ιδιαιτέρως 

απλή, και ως σκοπό έχει να περιμένει μέχρι να χρειάζεται να αποσταλεί μήνυμα στο service 

ExplorerSim για την ανάκληση της state του. Έτσι, δέχεται ως όρισμα την παρούσα χρονική 
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στιγμή  και  περιμένει  για (changeMazeOnNodeNumX *  19,96)  δευτερόλεπτα   έως  ότου 

καλέσει  τη  μέθοδο  OnStartup.  Ο χρόνος  που αναμένει  είναι  συνάρτηση της  τιμής  της 

μεταβλητής  changeMazeOnNodeNumX (δηλαδή της  απαίτησης  του χρήστη περί  του  σε 

ποιον κόμβο θα γίνει η αλλαγή του λαβυρίνθου) και του χρόνου που χρειάζεται το ρομπότ 

για  να  μετακινηθεί  από  έναν  κόμβο  στον  επόμενο  του  μονοπατιού τους  (χρόνος  που 

προέκυψε από πειραματική μέτρηση του).

Η μέθοδος  changeColor από την άλλη πλευρά,  είναι μια πολύπλοκη μέθοδος,  με 

σκοπό να αλλάξει τη διαρρύθμιση των εμποδίων στον λαβύρινθο. Αρχικά, «μεταφράζει» τη 

θέση του ρομπότ, όπως αυτή έχει επιστραφεί από την  state του  ExplorerSim (με μορφή 

όπως αυτή στην εικόνα 5-15),  σε  μορφή κατανοητή από το  service του  MazeSimulator 

(όπως αυτή στην εικόνα 5-14). Στη συνέχεια, αν το ρομπότ ακόμα κινείται – η κατάσταση 

του, δηλαδή, είναι διάφορη της «αδράνειας» - υπολογίζεται προς ποιον κόμβο κινείται το 

ρομπότ (βάσει της κατεύθυνσης του), ώστε να μην καταλήξει αυτό να βρίσκεται σε κόμβο 

που είναι μπλοκαρισμένος. 

Ακολούθως, υλοποιείται ένας βρόχος με τον οποίο κάθε κόμβος μπορεί να αλλάξει 

κατάσταση - από μπλοκαρισμένος σε προσπελάσιμος και αντιστρόφως - με πιθανότητα 1 

προς  47,  αλλάζοντας  την  τιμή  της  μεταβλητής  changeColor,  όπως  αυτή  ορίζεται  στην 

κλάση  ColorShape.  Σε  περίπτωση  που  κάποια  στιγμή  μέσα  στον  βρόχο  αλλάξουν 

κατάσταση περισσότεροι του ενός κόμβοι, τότε αυτός διακόπτεται, ώστε οι αλλαγές στον 

λαβύρινθο να είναι περιορισμένες και να έχει νόημα η χρήση του αλγορίθμου LPA*. 

Εάν,  από την άλλη πλευρά,  δεν υπάρξει  καμία αλλαγή,  τότε  εκτελείται  ένας βρόχος 

while, έως ότου αλλάξει ακριβώς ένας κόμβος κατάσταση. Από αυτό το σημείο και έπειτα, 

η υπόλοιπη μέθοδος changeColor υλοποιεί κώδικα που αποτρέπει διάφορες μη επιθυμητές 

καταστάσεις του λαβυρίνθου. 
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Οι περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη με τις ανάλογες «λύσεις» τους είναι:

 Να έχει «αποκλειστεί» η έξοδος.

 Ελευθερώνεται τυχαία ένας εκ των γειτονικών της εξόδου κόμβων.

 Η θέση του ρομπότ είναι η αρχική (είσοδος).

 Ένα από τα γειτονικά της αρχικής θέσης κελιά, πρέπει να είναι ελεύθερο.

 Να έχει «αποκλειστεί» η παρούσα θέση του ρομπότ.

 Ελευθερώνεται τυχαία ένα από τα γειτονικά κελιά.

 Να έχει «αποκλειστεί» μια ολόκληρη γραμμή του λαβυρίνθου.

 Ελευθερώνεται τυχαία ένας εκ των κόμβων της γραμμής.

 Να έχει «αποκλειστεί» μια ολόκληρη στήλη του λαβυρίνθου.

 Ελευθερώνεται τυχαία ένας εκ των κόμβων της στήλης.

Όπως είναι φανερό, αρκετές συνήθεις καταστάσεις αντιμετωπίζονται, αλλά παρόλα 

αυτά, δεν είναι αδύνατο να μην υπάρχει διαδρομή που να οδηγεί από την παρούσα θέση του 

ρομπότ στον κόμβο στόχου. Παραδείγματος χάριν, παρότι όλες οι στήλες και οι γραμμές 

του  λαβυρίνθου  θα  μπορούσαν  να  έχουν  έναν  κενό  κόμβο  (και  επομένως  να  μην 

εντάσσονται σε κάποιον εκ των παραπάνω κανόνων), δεν θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί 

κατάσταση  όπου  όλοι  οι  υπόλοιποι  εκτός  της  παρούσας  θέσης  του  ρομπότ  θα  ήταν 

μπλοκαρισμένοι, και επομένως το ρομπότ δεν θα μπορούσε να φτάσει στον στόχο του.

Αυτές,  όμως,  οι  καταστάσεις  είναι  ιδιαίτερα  απίθανες  εν  γένει,  ειδικά  αν  δεν 

χρησιμοποιούνται υπερβολικά πολλοί μπλοκαρισμένοι κόμβοι στη διάταξη του λαβυρίνθου, 
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και  σίγουρα  είναι  σχεδόν  αδύνατο  να  υπάρξουν  βάσει  της  αρχικής  κατάστασης  του 

λαβυρίνθου  όπως  αυτή  ορίζεται  στα  πειράματα,  και  δεδομένου  του  περιορισμού  που 

εφαρμόζεται  στον βρόχο αλλαγής  των κόμβων (με  μέγιστες  αλλαγές  τις  δυο).  Τέλος,  η 

μέθοδος changeColor καταγράφει τις αλλαγές στους μπλοκαρισμένους κόμβους στην state 

της,  και  συγκεκριμένα στην μεταβλητή  blockedExplorerNodes,  ώστε να μπορεί  αυτή να 

ανακτηθεί από το συνεργατικό service της. 

Εν  κατακλείδι,  όσον  αφορά,  την  αλλαγή  της  κατάστασης  των  κόμβων  του 

λαβυρίνθου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο χρήστης θα μπορούσε εναλλακτικά, αντί για τη 

μέθοδο changeColor, να χρησιμοποιούσε τη μέθοδο manualChangeColor, η οποία αντί να 

αλλάζει τυχαία κόμβους του λαβυρίνθου, περιλαμβάνει διάφορες περιπτώσεις που αξίζουν 

να  εξεταστούν  όταν  εκτελείται  ο  αλγόριθμος  LPA*.  Οι  διάφορες  περιπτώσεις,  με  τα 

αντίστοιχα παραδείγματα οπτικών απεικονίσεων τους είναι:

i. Να μπλοκαριστεί  κάποιος/  οι  κόμβοι  της  βέλτιστης  διαδρομής και  το ρομπότ να 

χρειαστεί να ξαναδιασχίσει κόμβους από τους οποίους είχε ήδη περάσει 

(Εικόνα 5-18α). 

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 34 33 32 31

26 25

16 15 13 11 10

06 (Είσοδος ) 05 02 01 00

30 /\

24 > 23 > 22 > 21 > 20 /\

14 /\ 12 

04 /\ 03 <

(Ο LPA* επεκτείνει 22 κόμβους)

ii. Να μπλοκαριστεί κάποιος/ οι κόμβοι της βέλτιστης διαδρομής που το ρομπότ δεν 

έχει ακόμα διασχίσει, και να μην χρειάζεται να υπαναχωρήσει  (Εικόνα 5-18β).

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 34 33

26 25 24 23 21 20

16 15 14 13 11 10

06 (Είσοδος) 05 04 03 02 01 00

32 > 31 > 30 /\

22 /\

12  /\

(Ο LPA* δεν επεκτείνει κανέναν κόμβο)
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iii. Να μπλοκαριστεί κάποιος/ οι κόμβοι της βέλτιστης διαδρομής που το ρομπότ έχει 

ήδη διασχίσει (Εικόνα 5-18γ). 

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 34 33 32 31

26 25 24 23

16 15 14 13 11 10

06 (Είσοδος) 05 04 03 02 01 00

30 /\

22 > 21 > 20 /\

12  /\

(Ο LPA* δεν επεκτείνει κανέναν κόμβο)

iv. Να απελευθερωθεί κάποιος κόμβος (Εικόνα 5-18δ). 

(Ο LPA* επεκτείνει 2 κόμβους)

v. Να  μπλοκαριστεί  κάποιος  κόμβος  που  δεν  βρίσκεται  πάνω  στο  συντομότερο 

μονοπάτι (Εικόνα 5-18ε). 

66 65 64 63 62 61 60

56 55 54 53 52 51 50

46 45 44 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 34 33 32 31

26 25 24 23

16 15 14 13 11 10

06 (Είσοδος) 05 04 03 02 01 00

30 /\

22 > 21 > 20 /\

12  /\

(Ο LPA* δεν επεκτείνει κανέναν κόμβο)

Στις  εικόνες  5-18  α,  β,  γ,  και  ε,  όπως  και  προηγουμένως,  τα  γκρίζα  κελιά 

συμβολίζουν ελεύθερους κόμβους, τα γαλάζια μπλοκαρισμένους, ενώ τα κελιά με κόκκινο 

φόντο είναι οι κόμβοι που αποτελούν τη (νέα) βέλτιστη διαδρομή. Το λευκό κελί (κόμβος 

02 κάθε φορά) είναι ο κόμβος στον οποίο θεωρητικά βρίσκεται ο πράκτορας τη στιγμή της 

αλλαγής,  ενώ  τα  κελιά  με  έντονο  μπλε  χρώμα  απεικονίζουν  κόμβους  που  έγιναν 
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απροσπέλαστοι με την εκτέλεση της μεθόδου  manualChangeColor.  Στην εικόνα 5-18δ ο 

κόμβος που έχει τόσο γκρίζο όσο και κόκκινο φόντο (κόμβος 00), συμβολίζει τον κόμβο 

που μόλις  κατέστη προσπελάσιμος  από την  εκτέλεση της  μεθόδου,  και  πλέον αποτελεί 

μέρος της βέλτιστης διαδρομής. 

Η τελευταία αλλαγή στο αρχείο MazeSimulator.cs  σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκδόσεις του, είναι μια εκ των κυριότερων, καθώς πρακτικά η όλη προσομοίωση βασίζεται 

στην εμφάνιση του λαβυρίνθου κατά αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 

πειράματα που παρουσιάστηκαν, στα οποία το ρομπότ κινούνταν στο default έδαφος που 

παρέχει η προσομοίωση του Robotics Studio, με εξαίρεση τις γραμμές του λαβυρίνθου που 

αποτελούσαν  τους  τοίχους  του,  ή  σχεδίαζαν  το  πλέγμα  των  κόμβων  του,  σε  αυτά  τα 

πειράματα  το  ρομπότ  κατ'  ουσία  θα  κινείται  πάνω σε  ένα πολύ χαμηλό «τοίχο».  Κάθε 

κόμβος,  επομένως,  θα  αποτελεί  έναν  τοίχο,  ή  καλύτερα  μια  οντότητα  της  κλάσης 

ColorShape που επεκτείνει την κλάση BoxShape. Η σκοπιμότητα της αλλαγής αυτής θα 

πρέπει  να  είναι  εμφανής,  καθώς  αν  οι  κόμβοι  δεν  αποτελούσαν  οντότητες  τύπου 

ColorShape, δεν θα μπορούσαν να αλλάζουν χρώμα δυναμικά.

3) Υλοποίηση service Explorersim

Όπως σε κάθε ενότητα του τρίτου μέρους της παρούσας εργασίας, έτσι και σε αυτήν 

που  αναφέρεται  στο  service  ExplorerSim,  θα  αναλύσουμε  πρώτιστα  το  αρχείο 

παραμετροποίησης  του,  το  ExplorerSim.Config.xml,  και  τις  μεταβλητές  που 

περιλαμβάνονται σε αυτό μέσω προγραμματισμού σε C#.  Κάποιες εκ των μεταβλητών που 

έχουν  αλλάξει  σε  αυτή  την  έκδοση  του  αρχείου  «ExplorerSimState.cs»  έχουν  ήδη 

αναφερθεί  προηγουμένως,  στο  Μέρος  2.2.2.  Συγκεκριμένα,  έχουμε  αναλύσει  την 

χρησιμότητα των μεταβλητών changeMazeOnNodeNumX,  ChangeMaze και  robotOnNode, 

οι οποίες χρησιμοποιούνται με την ίδια ονομασία και σε αυτό το service. 

Παράλληλα,  αναφερθήκαμε  έμμεσα  στις  μεταβλητές  κατάστασης  IsDoing και 

Heading, καθώς αυτές ονομάζονται robotIsDoing και robotIsGoingTowards αντίστοιχα στο 

MazeSimulator Service. Αξίζει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι και οι δυο είναι μεταβλητές 

τύπου  string,  με  τις  δυνατές  τιμές  για  την  πρώτη  να  είναι  οι:  «nothing»,  «aTurn» και 

«aMove», ενώ για τη δεύτερη οι «North», «South», «West», και «East». 

Ιδιαίτερα  σημαντική  ως  προς  τη  λειτουργία  του  αλγορίθμου  LPA*,  είναι  η 
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υλοποίηση  της  priority  queue  στην  οποία  προσθαφαιρούνται  οι  κόμβοι  ανάλογα  με  το 

κλειδί τους. Στην παρούσα εργασία, η ουρά υλοποιείται στο αρχείο «PriorityQueue.cs», με 

την κλάση PriorityQueue να επεκτείνει τις Ienumerable και Icloneable. Το γεγονός ότι η 

PriorityQueue  επεκτείνει  την  κλάση  Ienumerable  μας  παρέχει  τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιήσουμε έναν enumerator στην ουρά, ώστε να υποστηρίζεται μια iteration στο 

σύνολο  των  κόμβων  που  αυτή  περιέχει.  Ακόμα,  το  ότι  η  PriorityQueue  έχει  όλες  τις 

δυνατότητες  της  κλάσης  Icloneable  παρέχει  τη  δυνατότητα  κλωνοποίησης  ενός 

στιγμιότυπου (instance)  της  κλάσης,  δηλαδή μας  επιτρέπει  να  δημιουργήσουμε ένα νέο 

στιγμιότυπο με ακριβώς τις ίδιες τιμές με ένα παλαιό.

Η ουρά υλοποιείται ως μια ArrayList, δηλαδή ως έναν πίνακα του οποίου το μέγεθος 

αυξομειώνεται δυναμικά ανάλογα με το τον αριθμό των αντικειμένων που εισάγονται σε 

αυτό. Η ουρά παρέχει τις βασικές δυνατότητες που είναι αναμενόμενο να υλοποιεί κάθε 

priority queue, και συγκεκριμένα κάθε αντικείμενο έχει πρόσβαση στις ακόλουθες μεθόδους 

και ιδιότητες: 

Count CopyTo(Array array, 

int index)

PeekSmallest() BinarySearch(Node nd) TopKey()

Clear() TrimToSize() PeekLargest() Enqueue(Node str) TopKey(int 

firstOrSecond)

Clone() IndexOf(Node nd) DequeueSmallest() Remove(Node nd) GetEnumerator()

ToArray() Contains(Node nd) DequeueLargest() ElementAt(int index)

Πίνακας 5-19: Μέθοδοι και ιδιότητες αντικειμένου PriorityQueue

Η λειτουργία των πιο πολλών από τις παραπάνω μεθόδους είναι προφανής, και για 

αυτό το λόγο δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτές. Αξίζει να σημειώσουμε πάντως, ότι 

στις  μεθόδους  PeekLargest,  PeekSmallest,  DequeueSmallest και  DequeueLargest,  το 

Largest/ Smallest αναφέρεται στον κόμβο με την μεγαλύτερη – μικρότερη τιμή κλειδιού 

αντίστοιχα, όπως αυτή υπολογίζεται από τη μέθοδο CalculateKey της κλάσης Node που θα 

δούμε παρακάτω. 

Επίσης, η μέθοδος  TopKey(int  firstOrSecond),  επιστρέφει είτε τον πρώτο είτε τον 

δεύτερο  όρο  του  μικρότερου  κλειδιού  στην  PriorityQueue,  ανάλογα  με  την  τιμή  του 

ορίσματος  στην  κλήση  της.  Η  overloaded  μέθοδος  TopKey,  από  την  άλλη  πλευρά, 

επιστρέφει έναν πίνακα δυο θέσεων με πρώτο στοιχείο τον πρώτο όρο του κλειδιού (και 

αντίστοιχα τον δεύτερο) του κόμβου με την μικρότερη τιμή κλειδιού. Και οι δυο μέθοδοι, 

στην περίπτωση που η ουρά είναι κενή, επιστρέφουν – με την κατάλληλη μορφή – τιμές 
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κλειδιού ίσες με το άπειρο. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  οι  τιμές  των  κλειδιών  των κόμβων  υπολογίζονται  από τη 

μέθοδο CalculateKey της κλάσης Node. Η κλάση Node έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, 

αφού τώρα πλέον έχουν προστεθεί  στα αντικείμενα της αρκετές επιπλέον ιδιότητες,  και 

επιπρόσθετα υλοποιούνται σε αυτήν μέθοδοι που αφορούν το κλειδί του εκάστοτε κόμβου. 

Στον πίνακα 5-20 παρουσιάζονται κάποιες από αυτές, μαζί με μια σύντομη αναφορά στον 

ρόλο τους: 

Μεταβλητή Ρόλος Μεταβλητή Ρόλος Μεταβλητη Ρόλος
bool InPath Ορίζει αν ο 

κόμβος 

ανήκει στη 

βέλτιστη 

διαδρομή.

bool 

IsBlocked

Ορίζει αν ο 

κόμβος είναι 

μπλοκαρισμένος 

μετά από μια 

αλλαγή του 

λαβυρίνθου.

int 

PriorityK1

         

Το πρώτο 

από τα δυο 

μέρη ενός 

κλειδιού 

ενός 

κόμβου.
string 

PathDirection

Η 

κατεύθυνση 

στην οποία 

βρίσκεται ο 

επόμενος 

κόμβος της 

βέλτιστης 

διαδρομής.

bool 

WasBlocked

         

Ορίζει αν ο 

κόμβος ήταν 

μπλοκαρισμένος 

πριν από μια 

αλλαγή του 

λαβυρίνθου.

int 

PriorityK2

Το δεύτερο 

από τα δυο 

μέρη ενός 

κλειδιού 

ενός 

κόμβου.

int RHS Η rhs-τιμή 

του κόμβου.

int G

       

Η g-τιμή του 

κόμβου.
Πίνακας 5-20: Σημαντικές νέες ιδιότητες των αντικειμένων της κλάσης Node

Εκτός από τις προαναφερθείσες νέες ιδιότητες των αντικειμένων της κλάσης Node, 

όλες οι υπόλοιπες αλλαγές στην κλάση αφορούν το κλειδί του εκάστοτε κόμβου. 

Στην  κατηγορία  αυτών  των  αλλαγών  ανήκουν  οι  μέθοδοι  CalculateKey και 

Compare(Node  lhsNode,  Node  rhsNode).  Η  μέθοδος  CalculateKey υπολογίζει  (και 

επιστρέφει)  το  κλειδί  ενός  κόμβου,  αποθηκεύοντας  στις  μεταβλητές  PriorityK1  και 

PriorityK2 το πρώτο και δεύτερο μέρος του κλειδιού του κόμβου, βάσει του τύπου min(g(s), 

rhs(s)) + h(s) για το PriorityK1 και του min(g(s), rhs(s)) για το PriorityK2, με το h(s) να 

αντιστοιχεί στην ιδιότητα ManhattanDistance του κόμβου. 
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Η μέθοδος Compare(Node lhsNode, Node rhsNode) συγκρίνει τον κόμβο lhsNode με 

τον  rhsNode  και  επιστρέφει  έναν  ακέραιο  αριθμό που υποδηλώνει  ποιος  από τους  δυο 

κόμβους  έχει  μικρότερη  τιμή  κλειδιού.  Εάν  το  πρώτο  μέρος  του  κλειδιού  του  κόμβου 

lhsNode είναι μικρότερο από αυτό του  rhsNode, τότε η τιμή που επιστρέφεται είναι ίση με 

-1. Αν ισχύει το αντίστροφο, τότε επιστρέφεται η τιμή 1. Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος 

του κλειδιού και των δυο κόμβων είναι ίσο, τότε η σύγκριση γίνεται με τον ίδιο τρόπο για 

τα δεύτερα μέρη των κλειδιών των κόμβων (με τις ίδιες επιστρεφόμενες τιμές). Αν και εκεί 

οι κόμβοι έχουν ίδιες τιμές, τότε επιστρέφεται η τιμή 0, που υποδηλώνει ότι οι κόμβοι έχουν 

ίδια κλειδιά. 

Τέλος,  ο  κύριος όγκος  της προσθετής  λειτουργικότητας  του service  ExplorerSim, 

προστέθηκε στο αρχείο ExplorerSim.cs, το οποίο όπως έχει φανεί και από τα προηγούμενα 

παραδείγματα, καθορίζει τον τρόπο κίνησης του ρομπότ στον λαβύρινθο. Αρχικά, όπως και 

προηγουμένως, ορίζεται ένας συνεργάτης του ExplorerSim, ο «MazeSim» (ο οποίος όπως 

φανερώνει  το όνομα του αντιστοιχεί  στο service MazeSimulator),  στην περιοχή κώδικα 

«MazeSimulator  partner»  του  αρχείου  κώδικα  «ExplorerSim.cs».  Το  συνεργατικό  αυτό 

service απαιτείται να δηλωθεί ώστε όταν κληθεί η μέθοδος OnStartup (κατά τον ίδιο τρόπο 

που  έχει  ήδη  αναλυθεί)  να  μπορέσει  να  γίνει  δυνατή  η  ανάκτηση  των  μεταβλητών 

blockedExplorerNodes (ο πίνακας που περιέχει μια bool τιμή για κάθε κόμβο ανάλογα με το 

αν είναι προσπελάσιμος ή όχι) και  changedMaze (που δηλώνει αν ο λαβύρινθος άλλαξε 

μορφή) του service MazeSimulator. 

Στη συνέχεια, ανανεώνεται η τιμή της ιδιότητας  IsBlocked κάθε κόμβου βάσει των 

νέων πληροφοριών από το state του συνεργατικού service, και τέλος, αν η OnStartup έχει 

κληθεί  χωρίς  να  έχει  αρχικοποιηθεί  ακόμα  ο  αλγόριθμος  LPA*,  καλείται  η  μέθοδος 

configureLPAStar. Η μέθοδος OnStartup καλείται μια φορά με την έναρξη του service – η 

κλήση της γίνεται στην μέθοδο Start του service – καθώς και τη στιγμή που το ρομπότ θα 

φτάσει στον κόμβο που έχει δηλώσει ο χρήστης ότι επιθυμεί να αλλάξει η διαρρύθμιση των 

εμποδίων του λαβυρίνθου. 

Η μέθοδος configureLPAStar που καλείται από την OnStartup για να αρχικοποιήσει 

τον λαβύρινθο, υλοποιεί την λειτουργικότητα της μεθόδου Initialize του ψευδοκώδικα του 

αλγορίθμου LPA* όπως αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 5-6. Αρχικά εισάγει τον κόμβο 

αρχής στην ουρά προτεραιότητας, και την αρχικοποιεί τη τιμή rhs του (η αρχικοποίηση των 

τιμών rhs και g των υπολοίπων κόμβων έχει ήδη γίνει από τον κατασκευαστή του καθενός). 
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Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, η μέθοδος αρχικοποιεί μέσω της  initializePredsAndSuccs 

τους προγόνους και τους απογόνους   κάθε κόμβου βάσει του παρόντος λαβυρίνθου, δηλαδή 

ανάλογα με το αν υπάρχει προσπελάσιμος κόμβος σε κάθε διεύθυνση σε σχέση με αυτόν. 

Επίσης,  υπολογίζει  την  παρούσα  απόσταση  Manhattan  κάθε  κόμβου  (μέθοδος 

CalculateManhattanDistance),  και  εμφανίζει  στην κονσόλα τον λαβύρινθο με τις θέσεις 

των  εμποδίων  του,  τόσο  χωρίς  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  κόμβο  (μέθοδος 

printazeOnlyObstacles),  όσο και  με  αυτόν  (μέθοδος  printMazeNamesAndObstacles),  και 

τελικά καλεί τις δυο κύριες μεθόδους που αποτελούν την υλοποίηση του αλγορίθμου LPA*, 

τις ComputeShortestPath και LPAStar. 

Η μέθοδος ComputeShortestPath, όπως φανερώνει το όνομα της, είναι η υλοποίηση 

της  ομώνυμης  μεθόδου  του  ψευδοκωδικα  της  εικόνας  5-6,  βάσει  των  ιδιοτήτων  και 

μεθόδων  που  προστέθηκαν  πλέον  στην  κλάση  Node  (ιδιότητες  g και  rhs,  και  μέθοδοι 

σχετικές με  τους  προγόνους και  απογόνους του κάθε κόμβου),  και  της υλοποίησης της 

Priority Queue όπως αυτή αναλύθηκε προηγουμένως. Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι της 

βασίζεται  στην  υλοποίηση  της  μεθόδου  UpdateVertex,  η  οποία,  όπως  και  η 

ComputeShortestPath,  είναι  ακριβείς  υλοποιήσεις  του  ψευδοκωδικα  της  εικόνας  5-6  σε 

γλώσσα προγραμματισμού C#. 

Η  LPAStar από  την  άλλη  πλευρά,  είναι  μια  μέθοδος  η  οποία  δεν  έχει  ακριβή 

αντιστοίχιση  με  κάποια  άλλη  στον  ψευδοκωδικα  της  αναζήτησης  LPA*.  Είναι  μια 

«βοηθητική» μέθοδος, που ως κύριο σκοπό έχει να καλεί τις απαραίτητες μεθόδους για τον 

υπολογισμό  του  συντομότερου  μονοπατιού  (μέθοδοι  ComputeShortestPath και 

calculatePath),  την  εμφάνιση  του  λαβυρίνθου  στην  κονσόλα  κατά  την  εκτέλεση  του 

simulation  από το  Robotics  Studio  (printMazePath),  καθώς  και  για  την  ανανέωση των 

κόμβων και των μεταβλητών του προγράμματος που σχετίζονται με τον αλγόριθμο όταν 

αλλάζει ο λαβύρινθος (γραμμές 22-23 της εικόνας 5-6).

Η  μέθοδος  printMazePath εμφανίζει  στην  κονσόλα  το  μονοπάτι  όπως  αυτό 

υπολογίζεται  από την  μέθοδο  calculatePath.  Συγκεκριμένα αλλάζει  σε  κάθε  κόμβο του 

μονοπατιού την τιμή της μεταβλητής  PathDirection (πίνακας 5-20) ανάλογα με το αν ο 

επόμενος  κόμβος  της  ακολουθίας  της  βέλτιστης  διαδρομής  βρίσκεται  βόρεια,  νότια, 

ανατολικά ή δυτικά του, ώστε να φαίνεται και οπτικά σε ποια διεύθυνση βρίσκεται αυτός 

(αν ο επόμενος κόμβος βρίσκεται στις διευθύνσεις που αναφέρθηκαν, τότε η αντίστοιχη 

τιμή που αποθηκεύεται για τον παρόντα κόμβο είναι: «/\», «\/», «>», «<»). Ακόμα, αλλάζει 
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την  τιμή  PathDirection και  σε  όλους  τους  υπόλοιπους  κόμβους.  Εάν  ο  κόμβος  είναι  ο 

κόμβος αρχής τότε ως τιμή του αποθηκεύεται το string «St» (Start),  αν είναι  ο κόμβος 

στόχου το string «End» , ενώ αν είναι μπλοκαρισμένος το «XX».

Η  calculatePath υπολογίζει  τη  βέλτιστη  διαδρομή  για  την  εκάστοτε  μορφή  του 

λαβυρίνθου, αφού πρώτα έχει εκτελεστεί η  ComputeShortestPath, και την αποθηκεύει σε 

μια στοίβα. Ο τρόπος υπολογισμού των κόμβων που ανήκουν στο συντομότερο μονοπάτι 

έχει ήδη αναφερθεί: Έχοντας ως αφετηρία τον κόμβο τέλους, μετακινούμαστε κάθε φορά 

από τον τωρινό κόμβο (s) στον πρόγονο του (s') που ελαχιστοποιεί το άθροισμα g(s')+c(s',s) 

(όπου  c(s',s) το κόστος της ακμής από τον κόμβο s' στον  s), έως ότου καταλήξουμε στον 

κόμβο αρχής. Αυτή η μεθοδολογία ακολουθείται και από την μέθοδο calculatePath, με μια 

διαφοροποίηση: 

Ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου LPA*, όπως αυτός έχει περιγράφει παραπάνω, 

είναι να ξεκινάει από έναν κόμβο αρχής και να προσπαθεί να φτάσει σε έναν κόμβο τέλους. 

Λειτουργεί,  δηλαδή,  ως ένας  forward  (προς  τα  εμπρός)  αλγόριθμος  αναζήτησης.  Λόγω, 

όμως, του ότι λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον, στο οποίο κινείται ένα ρομπότ, είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι από την πρώτη εκτέλεση του έως τη διαφοροποίηση του αλγορίθμου, το 

ρομπότ θα έχει μετακινηθεί  σε έναν διαφορετικό κόμβο. Επομένως, ο κόμβος αρχής θα 

είναι διαφορετικός από τον αρχικό, και για αυτόν τον λόγο οι αρχικές αποστάσεις πλέον δεν 

θα είναι σωστές, αφού έχουν υπολογιστεί για άλλον κόμβο αρχής. 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται  με  μια απλή αντιστροφή της λειτουργίας του 

αλγορίθμου. Αντί της «προς τα εμπρός» λειτουργίας του, επιδιώκουμε την «προς τα πίσω», 

χρησιμοποιώντας ως κόμβο αρχής τον κόμβο τέλους και τον κομβο στόχου ως κόμβο αρχής. 

Για παράδειγμα, εάν θεωρήσουμε δυο κόμβους, τους s1 και s2, με τον s1 να είναι ο κόμβος 

από τον οποίο θέλουμε να ξεκινήσει ο πράκτορας τη βέλτιστη διαδρομή προς τον s2, τότε 

θέτουμε τον  s2  ως κόμβο αρχής και τον  s1 ως κόμβο τέλους. Δεδομένου ότι η βέλτιστη 

διαδρομή δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος της (απλά 

απαιτεί να είναι σταθερά), το συντομότερο μονοπάτι θα παραμείνει ίδιο παρά την αλλαγή 

μας. 

Η  μέθοδος  calculatePath λαμβάνει  υπόψη  της  αυτή  την  αλλαγή  στον  τρόπο 

λειτουργίας του αλγορίθμου, και υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή και την αποθηκεύει στην 

στοίβα  PathStack αντιστρέφοντας  τη  σειρά  των  κόμβων.  Αυτό  συμβαίνει,  μιας  και  το 

ρομπότ  θα  πρέπει  να  έχει  στη  μνήμη  του  τους  κόμβους  με  τη  σωστή  σειρά  για  να 
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λειτουργήσει ανάλογα. 

Παρότι  ο  αλγόριθμος  δεν επηρεάζεται  από την εναλλαγή των κόμβων αρχής  και 

τέλους, το ρομπότ θα πρέπει να έχει ως δεδομένα εισόδου τους κόμβους με την αρχική τους 

σειρά,  δεδομένου ότι  ξεκινάει  από συγκεκριμένο κόμβο και καταλήγει σε συγκεκριμένο 

κόμβο. Τέλος, σε περίπτωση που το συντομότερο μονοπάτι  δεν διαφοροποιείται από τις 

αλλαγές  στον  λαβύρινθο,  τότε  η  calculatePath  καλεί  την  μέθοδο 

deleteNodesInPathAlreadyCrossed για  να  αφαιρέσει  από  την  στοίβα  PathStack  όσους 

κόμβους της βέλτιστης διαδρομής έχει ήδη διασχίσει το ρομπότ. 

Όσον  αφορά  την  μέθοδο  LPAStar,  το  τελευταίο  κομμάτι  της,  του  οποίου  την 

υλοποίηση  δεν  έχουμε  εξετάσει  ακόμα,  αφορά  την  ανανέωση  των  κόμβων  και  των 

μεταβλητών  του  προγράμματος  που  σχετίζονται  με  τον  αλγόριθμο  όταν  αλλάζει  ο 

λαβύρινθος. Αφότου έχει αλλάξει ο λαβύρινθος και έχει υπολογιστεί το νέο μονοπάτι, η 

μεταβλητή WasBlocked του κόμβου παίρνει την νέα τιμή της μεταβλητής IsBlocked, ώστε 

την  επόμενη  φορά  που  θα  αλλάξει  η  δομή  του  λαβυρίνθου  –  σε  περίπτωση  που  το 

πρόγραμμα  τροποποιηθεί  ώστε  να  δέχεται  περισσότερες  της  μιας  αλλαγές  του 

περιβάλλοντος – να έχει την τρέχουσα τιμή, και όχι κάποια παλαιότερη (η λειτουργία αυτή 

παρέχεται από την μέθοδο prepMaze που θα αναλυθεί και παρακάτω). 

Εάν κληθεί η LPAStar και ο λαβύρινθος μόλις έχει αλλάξει, τότε καλείται η μέθοδος 

clearPath ώστε να αρχικοποιηθούν οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον υπολογισμό του 

συντομότερου μονοπατιού από την calculatePath. Έτσι, κάθε κόμβος ορίζεται να μην είναι 

μέρος της βέλτιστης διαδρομής (η μεταβλητή InPath παίρνει τιμή false), και να έχει κενή 

τιμή  στην  μεταβλητή  PathDirection,  δεδομένου  ότι  ακόμα  δεν  έχει  υπολογιστεί  το 

συντομότερο  μονοπάτι  οπότε  δεν  γνωρίζουμε  ποιος  κόμβος  ακολουθεί  στη  διαδρομή. 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι δεν έχει κάποιον γονέα (η ιδιότητα Parent του κόμβου τίθεται 

ίση με null), ενώ η στοίβα  PathStack που περιέχει τη βέλτιστη διαδρομή καθορίζεται να 

είναι κενή. 

Έπειτα από την κλήση της clearPath, και τον υπολογισμό του μονοπατιού από την 

calculatePath, καλείται η μέθοδος prepMaze. Εάν ο λαβύρινθος έχει αλλάξει, και κάποιος 

κόμβος  ήταν  μπλοκαρισμένος  και  έγινε  προσπελάσιμος  ή  το  αντίθετο,  τότε 

προσθαφαιρούνται  οι  κατάλληλοι  γειτονικοί  του  κόμβοι  στις  λίστες  προγόνων  και 

απογόνων  του  (μέσω  της  μεθόδου  defineSuccsAndPreds).  Ειδικά  αν  ο  κόμβος  ήταν 

μπλοκαρισμένος και έγινε προσπελάσιμος τότε καλείται  η μέθοδος  UpdateVertex για να 
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ανανεωθεί, ενώ η ίδια μέθοδος καλείται ούτως ή άλλως, για κάθε γειτονικό του κόμβο που 

δεν είναι μπλοκαρισμένος.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η ανάλυση μας για τον τρόπο υλοποίησης του 

αλγορίθμου  LPA*.  Aυτό  που  απομένει  πριν  να  προχωρήσουμε  στην  παρουσίαση  των 

παραδειγμάτων στο περιβάλλον του Robotics Studio είναι να αναφερθούμε στις αλλαγές 

στον τρόπο υπολογισμού της κίνησης του ρομπότ μέσω των ανανεώσεων του αισθητήρα 

laser που χρησιμοποιεί. 

Αρχικά,  αυξάνεται  ο  αριθμός  των  ανανεώσεων  του  αισθητήρα  laser  στον  οποίο 

ξεκινάει ένας νέος κύκλος υπολογισμού της κίνησης του ρομπότ σε 73. Αυτό εξυπηρετεί 

στο να γίνει  δυνατή η προσθήκη μιας ακόμα κατηγορίας υπολογισμού της κίνησης του 

πράκτορα, πριν από όλες τις υπόλοιπες. 

Έτσι τώρα απλουστευτικά το σχήμα του υπολογισμού αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

i. (0 ανανεώσεις αισθητήρα laser) 

Υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής βάσει αλγορίθμου LPA*.

ii. (2 ανανεώσεις αισθητήρα laser) 

Υπολογισμός πρόσθετων μοιρών και απόστασης (για την επόμενη κίνηση)

iii. (5 ανανεώσεις αισθητήρα laser) 

Στροφή ρομπότ γύρω από τον άξονά του

iv. (43 ανανεώσεις αισθητήρα laser) 

Κίνηση ρομπότ 

Τα  μπλοκ  κώδικα  που  αναφέρονται  στις  κατηγορίες  ii,  iii και  iv παραμένουν 

απολύτως όμοια με αυτά που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες,  με εξαίρεση τις 

εξής δυο διαφορές: Στην αρχή του καθενός ανανεώνεται η τιμή της μεταβλητής IsDoing του 

state του service, και ορίζεται ίση με «nothing», «aTurn», και «aMove» αντίστοιχα. Κατά 

δεύτερον, στην κατηγορία iii, το κομμάτι κώδικα που επισπεύδει την κίνηση του ρομπότ αν 

αυτό δεν έπρεπε να περιστραφεί γύρω από τον άξονα του (οι μοίρες περιστροφής μαζί με τη 

διόρθωση τους ήταν ίσες με 0) αλλάζει, και ορίζεται να ισχύει μόνο μετά την αλλαγή του 

λαβυρίνθου. 

Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται, καθώς δεν γνωρίζουμε εξαρχής πόσες φορές θα ισχύσει 

η  επίσπευση  της  κίνησης  του  ρομπότ,  οπότε  δεν  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  σε  ποια 

χρονική  στιγμή  ακριβώς  θα  πρέπει  να  συγχρονιστούν  τα  services  MazeSimulator  και 

ExplorerSim. Μετά την αλλαγή του λαβυρίνθου,  φυσικά,  και  δεδομένου του ότι δεν θα 
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χρειαστεί να συγχρονιστούν ξανά τα δυο services, η επίσπευση της κίνησης του ρομπότ 

εφαρμόζεται κανονικά. 

Η βασική όμως αλλαγή στον κώδικα της μεθόδου LaserRangeFinderUpdateHandler, 

προκύπτει από την προσθήκη της κατηγορίας i στις λειτουργίες της. Ο κώδικας αυτής ορίζει 

ως  true  την  τιμή  της  μεταβλητής  ChangeMaze,  ώστε  όταν  ανακτηθεί  από  το  service 

MazeSimulator  η  κατάσταση  του  ExplorerSim  αυτή  να  ορίζει  ότι  είναι  έτοιμο  για  να 

αλλάξει ο λαβύρινθος, και πράττει το ίδιο και για την μεταβλητή programStop, προκειμένου 

να μην εκτελούνται οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες υπολογισμού της κίνησης του ρομπότ. 

Στη  συνέχεια,  όταν  επανεκτελεστεί  το  μπλοκ  κώδικα της  κατηγορίας  αυτής,  το  service 

λαμβάνει την κατάσταση του λαβυρίνθου από το MazeSim (ζητώντας του state του μέσω 

της SpawnIterator(OnStartup)), και αν στο state του τελευταίου η μεταβλητή changedMaze 

(αποθηκεύεται  ως  mazeHasChanged στο  service  ExplorerSim)  έχει  τιμή  true,  τότε 

καλούνται οι μέθοδοι prepMaze και LPAStar.

 Με  αυτές υπολογίζεται  η  βέλτιστη  διαδρομή  βάσει  της  νέας  διάταξης  του 

λαβυρίνθου που έχει ληφθεί από το συνεργατικό service, με τον κόμβο αρχής να ορίζεται 

ίσος με  αυτόν που το MazeSimulator  θεωρεί  κόμβου τέλους,  και  τον κόμβο αρχής του 

MazeSimulator  να  είναι  ο  κόμβος  στόχου του  ExplorerSim (λόγω της  «προς  τα  πίσω» 

λογικής  της  λειτουργίας  του  αλγορίθμου  LPA*  στην  υλοποίηση  μας).  Επιπρόσθετα, 

τίθενται τιμές false στις μεταβλητές ChangeMaze και programStop, ώστε να μην ξαναδοθεί 

εντολή στο service MazeSimulator να αλλάξει ο λαβύρινθος, και παράλληλα να αρχίσουν 

να εκτελούνται ξανά τα υπόλοιπα μπλοκ κώδικα για την κίνηση του ρομπότ. Τέλος, έχουν 

τεθεί κατάλληλες συνθήκες στους βρόχους if που περιέχονται στον κώδικα της κατηγορίας 

αυτής, ώστε να μην ξαναεκτελεστεί κανένα κομμάτι του από τη στιγμή που ο λαβύρινθος 

έχει αλλάξει και έπειτα. 
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4) Παραδείγματα εκτέλεσης του αλγορίθμου LPA* 

σε περιβάλλον Microsoft Robotics Studio

Για τον παρόντα αλγόριθμο δημιουργήθηκαν τρία παραδείγματα, στο καθένα εκ των 

οποίων οι αλλαγές στον λαβύρινθο είναι διαφορετικές. Οι αλλαγές αυτές επέρχονται στον 

λαβύρινθο όταν το ρομπότ φτάσει στον τέταρτο κόμβο της αρχικής βέλτιστης διαδρομής, 

όπως  αυτή  έχει  υπολογιστεί  από  τον  αλγόριθμο  LPA*.  Και  στις  τρεις  εκτελέσεις  του 

προγράμματος, παρόλα αυτά, το αρχικό περιβάλλον είναι το ίδιο, και όμοιο με αυτό που 

φαίνεται  στην  εικόνα  5-13,  και  σε  μεγαλύτερη  ανάλυση παρακάτω στην  εικόνα   5-21. 

Αξίζει να αναφέρουμε, επίσης, ότι για την αρχική κατάσταση του αλγορίθμου ο αλγόριθμος 

LPA*  επεκτείνει  21  κόμβους  και  υπολογίζει  τη  βέλτιστη  διαδρομή  που  φαίνεται  στην 

εικόνα 5-16. 

Για  λόγους  επίδειξης,  τα  πρώτα  δύο  εκ  των  παραδειγμάτων  εκτελέστηκαν  με 

προκαθορισμένες αλλαγές στον λαβύρινθο, ενώ στο τελευταίο οι αλλαγές ήταν τυχαίες. Σε 

κάθε ένα από τα παραδείγματα, θα αναφέρουμε ποιες ήταν οι αλλαγές στον λαβύρινθο, 

πόσοι κόμβοι επεκτάθηκαν από τον LPA* για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής και 

το  μήκος  αυτής,  καθώς και  περίπου ποια  απόσταση και  σε  ποιον χρόνο τη  διένυσε το 

ρομπότ έως ότου φτάσει στον κόμβο στόχου. 

Περαιτέρω, σε κάθε παράδειγμα θα περιλαμβάνονται εικόνες του λαβυρίνθου όπως 

αυτός  απεικονίζεται  στο  simulation  του  Robotics  Studio,  καθώς  και  μια  σχηματική 

απεικόνιση του, ανάλογη με αυτές των εικόνων 5-18. Επιπλέον, θα παρουσιάζουμε και τον 

χάρτη που σχηματίζεται από τις ακτίνες laser του ρομπότ, παρότι η ποιότητα αυτού δεν 

είναι  ικανοποιητική,  μιας και  οι  πληροφορίες  που μπορούμε να αποκομίσουμε ελλείψει 

ογκωδών  εμποδίων  είναι  λίγες  –  στην  πραγματικότητα  μπορούμε  μόνο  να  διακρίνουμε 

σχετικώς την πορεία του πράκτορα.  
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Εικόνα 5-21: Τελικό αποτέλεσμα – προσομοιωμένο περιβάλλον βάσει της εικόνας 3-13α. 
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Παράδειγμα 1:

Στο πρώτο παράδειγμα η αλλαγή του λαβυρίνθου έχει επέλθει επιλέγοντας μια από 

τις κατηγορίες τροποποίησης της διάταξης του λαβυρίνθου που φαίνονται στις εικόνες 5-18, 

και  συγκεκριμένα βάσει  της  κατηγορίας της  εικόνας  5-18β.  Μπλοκάρεται,  λοιπόν,  ένας 

κόμβος  της  βέλτιστης  διαδρομής  που  το  ρομπότ  δεν  έχει  ακόμα  διασχίσει,  και 

συγκεκριμένα ο κόμβος 22 (βάσει της αντίληψης του service ExplorerSim για το λαβυρινθο 

–  εικόνα  5-15),  και  το  συντομότερο  μονοπάτι  αλλάζει,  δίχως,  όμως,  το  ρομπότ  να 

χρειάζεται να υπαναχωρήσει σε κάποιον κόμβο που έχει ήδη διανύσει. 

Το περιβάλλον μετά την αλλαγή των εμποδίων εμφανίζεται στην εικόνα 3-22, ενώ 

στην εικόνα 5-23 απεικονίζεται σχηματικά ο λαβύρινθος με τη νέα βέλτιστη διαδρομή που 

πρέπει  να  ακολουθηθεί  (με  τις  εξηγήσεις  για  τις  χρωματικές  απεικονίσεις  να  έχουν 

προηγηθεί  στο  Μέρος  3.2.2).  Τέλος,  στην  εικόνα  5-24  εμφανίζεται  ο  χάρτης  που 

σχηματίστηκε από τις ακτίνες  laser του αισθητήρα, με τη μορφή που αυτός έχει όταν το 

ρομπότ φτάσει στον κόμβο στόχου (κόμβο 40):

Εικόνα 5-22: Παράδειγμα πρώτο - Λαβύρινθος μετά από την αλλαγή του – Περιβάλλον 

MSRS.
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66 65 64
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46 45 43 42 41 40 (Έξοδος)

36 35 33 32 31 30

26 25 22 21 20

16 15 14 11 10

06 (Είσοδος) 05 04 03 02 01 00

63 > 62 > 61 > 60 \/

54 > 53 /\ 50 \/

44 /\

34 /\

24 /\ 23 <

13 /\ 12  <

Εικόνα 5-23: Παράδειγμα πρώτο - Σχηματική απεικόνιση νέας βέλτιστης διαδρομής.

Εικόνα 5-24: Παράδειγμα πρώτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ. 

Το ρομπότ χρειάστηκε περίπου 7 λεπτά για να διανύσει τα περισσότερα από 140 

μέτρα  της  διαδρομής  (αναλυτικότερα,  διάνυσε  141,455  μέτρα  σε  6  λεπτά  και  38 

δευτερόλεπτα), με τον αλγόριθμο LPA* να επεκτείνει 44 κόμβους για να προσαρμόσει την 

υπάρχουσα  βέλτιστη  διαδρομή  στις  αλλαγές  του  λαβυρίνθου.  Η  μόνη  αλλαγή  που 

επιφέραμε στον λαβύρινθο ήταν το μπλοκάρισμα του  κόμβου 22, ο οποίος άνηκε στην 

βέλτιστη διαδρομή, και του οποίου η αλλαγή κατάστασης, όπως θα δείξουμε παρακάτω είχε 

σημαντική  επίδραση  στη  δομή  του  λαβυρίνθου.  Τέλος,  η  βέλτιστη  διαδρομή  που 

υπολογίστηκε,  είχε μήκος 14 κόμβους,  συμπεριλαμβανόμενου του κόμβου τέλους,  αλλά 
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χωρίς τον νέο αρχικό (κόμβο 02).

  Οι 44 επεκτάσεις φαίνονται αρχικά ως υπερβολικά πολλές σε σχέση με τις 49 που 

χρειαζόταν ένας πλήρης, χωρίς πληροφόρηση, αλγόριθμος. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι 

αλλαγές  που  επιβάλλαμε  στον  λαβύρινθο  ήταν  ριζικές,  από  την  άποψη  ότι  άλλαξε 

ολοκληρωτικά η βέλτιστη διαδρομή έχοντας μόλις έναν κόμβο κοινό με την προηγούμενη, 

ενώ παράλληλα η κατεύθυνση της ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη σε σχέση με τη αυτήν. 

Είναι  φανερό,  ότι  ο  αποκλεισμός  ολόκληρης  της  νοτιοανατολικής  πλευράς  του 

λαβυρίνθου και ο  εξαναγκασμός στον ρομπότ να ακολουθήσει  μια τελείως διαφορετική 

πορεία, είχε και αξιοσήμαντη επίδραση στην αποδοτικότητα του αλγορίθμου. Ο αριθμός 

των επεκτάσεων, τελικώς, κρίνεται θετικός, δεδομένου ότι παρά τις σημαντικές αλλαγές οι 

επεκτάσεις δεν ξεπέρασαν αυτές ενός πλήρη αλγορίθμου, και αναλογιζόμενοι ότι θεωρητικά 

– στην χειρότερη περίπτωση – ο  LPA* μπορεί  να επεκτείνει  μέχρι  και δυο φορές κάθε 

κόμβο. 

 Παράδειγμα 2:

Στο δεύτερο παράδειγμα η αλλαγή του λαβυρίνθου γίνεται και πάλι βάσει  επιλογής 

του χρήστη και όχι τυχαία, και συγκεκριμένα ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτήν στην 

εικόνα 5-18δ. Επομένως, ένας κόμβος που προηγουμένως ήταν μπλοκαρισμένος, με την 

αλλαγή  του  λαβυρίνθου  καθίσταται  προσπελάσιμος,  και  για  αυτό  το  λόγο  η  βέλτιστη 

διαδρομή  επανυπολογίζεται,  μιας  και  τώρα  υπάρχει  η  πιθανότητα  αυτή  να  μπορεί  να 

περιέχει και τον κόμβο που άλλαξε κατάσταση. Παράλληλα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 

εκτός  της  απελευθέρωσης  ενός  κόμβου,  μπλοκάρεται  επιπρόσθετα  και  ένας  ακόμη,  ο 

κόμβος 22, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πορεία που είχε υπολογίσει ο πράκτορας αρχικά 

θα αλλάξει.

Η κατάσταση του λαβυρίνθου μετά την αλλαγή των εμποδίων φαίνεται  στην εικόνα 

5-25, με τον κόμβο 00 να μην είναι πλέον μπλοκαρισμένος, σε αντίθεση με τον κόμβο 22 ο 

οποίος ορίζεται να είναι μη προσπελάσιμος. Επιπρόσθετα, στην εικόνα 5-26 απεικονίζεται 

σχηματικά ο λαβύρινθος με τη νέα βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί, και στην 

εικόνα 5-27 ο χάρτης στον οποίο εμφανίζεται η πορεία που ακολουθήθηκε από το ρομπότ, 

όπως αυτή καταγράφηκε από τους αισθητήρες laser του ρομπότ.
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Εικόνα 5-25: Παράδειγμα δεύτερο - Λαβύρινθος μετά από την αλλαγή του – Περιβάλλον 

MSRS.

Εικόνα 5-26: Παράδειγμα δεύτερο - Σχηματική απεικόνιση νέας βέλτιστης διαδρομής.
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Εικόνα 5-27: Παράδειγμα δεύτερο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ. 

Το ρομπότ χρειάστηκε 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να διανύσει τα 79,236 μέτρα 

της διαδρομής, με τον αλγόριθμο LPA* να επεκτείνει 4 κόμβους για να προσαρμόσει την 

υπάρχουσα βέλτιστη διαδρομή στις  αλλαγές του λαβυρίνθου.  Η βέλτιστη διαδρομή που 

υπολογίστηκε είχε μήκος 6 κόμβους, συμπεριλαμβανόμενου του κόμβου τέλους, αλλά χωρίς 

τον νέο αρχικό (κόμβο 02). 

Στο  παράδειγμα  αυτό  φαίνεται  καθαρά  η  χρησιμότητα  του  αλγορίθμου  LPA*. 

Παρότι  μπλοκαρίστηκε  ο  κόμβος  22  που  αποτελούσε  μέρος  της  αρχικής  βέλτιστης 

διαδρομής,  και  παράλληλα  επιφέραμε  και  μια  επιπρόσθετη  αλλαγή  στον  λαβύρινθο 

απελευθερώνοντας τον κόμβο 00, ο αλγόριθμος χρειάστηκε να επεκτείνει μόλις 4 κόμβους. 

Δεδομένου  ότι  η  νέα  διαδρομή  δεν  έχει  κανέναν  κοινό  κόμβο  με  την  παλαιότερη  η 

επέκταση μόλις  του 8,16% του συνόλου των κόμβων (ή εναλλακτικά του 10% των μη 

μπλοκαρισμένων  κόμβων)  είναι  αξιοσημείωτη  βελτίωση  σε  σχέση  με  έναν  πλήρη, 

απληροφόρητο αλγόριθμο. 
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 Παράδειγμα 3:

Στο  παράδειγμα  αυτό  οι  αλλαγές  στη  διάταξη  των  εμποδίων  του  λαβυρίνθου 

εκτελέστηκαν  τυχαία  από την  μέθοδο  changeColor του  service του  MazeSimulator (σε 

αντίθεση  με  τις  προηγούμενες  αλλαγές  που  εκτελούνταν  μέσω  της  μεθόδου 

manualChangeColor).  Μοιάζει  με  το  προηγούμενο  (παράδειγμα  2)  ως  προς  το  ότι 

απελευθερώνεται κάποιος κόμβος, όμως, αυτή τη φορά δεν συνδυάζεται με μια αλλαγή της 

κατάστασης κάποιου κόμβου που ήταν προσπελάσιμος. Έτσι, η μόνη αλλαγή που επέρχεται 

στον λαβύρινθο είναι αυτή του κόμβου 15, που καθίσταται προσπελάσιμος. 

Ο  λαβύρινθος,  όπως  αυτός  διαμορφώθηκε  έπειτα  από  τις  τυχαίες  αλλαγές 

εμφανίζεται στην εικόνα 5-28. Στην επόμενη εικόνα (εικόνα 5-29) απεικονίζεται σχηματικά 

ο λαβύρινθος με τη βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί, από την οποία γίνεται 

εμφανές  ότι  η  διαδρομή  παραμένει  η  ίδια.  Σε  αυτήν,  ο  κόμβος  15  που  μόλις  κατέστη 

προσπελάσιμος  συμβολίζεται  με  σκούρο  γκρίζο  φόντο,  ώστε  να  φαίνεται  ότι  είναι  μεν 

προσπελάσιμος,  αλλά  δεν  ήταν  αρχικά  (σε  αντίθεση  με  τους  υπόλοιπους  –  εξαρχής  – 

προσπελάσιμους  κόμβους  που  έχουν  ανοιχτό  γκρίζο  φόντο).  Τέλος,  στην  εικόνα  5-30 

παρουσιάζεται  ο  χάρτης  στον  οποίο  εμφανίζεται  η  πορεία  που  ακολουθήθηκε  από  το 

ρομπότ. 

Εικόνα  5-28:  Παράδειγμα τρίτο  -Λαβύρινθος  μετά  από την  αλλαγή  του  –  Περιβάλλον 

MSRS.
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Εικόνα 5-29: Παράδειγμα τρίτο - Σχηματική απεικόνιση νέας βέλτιστης διαδρομής.

Εικόνα 5-30: Παράδειγμα τρίτο - «Χάρτης» της πορείας του ρομπότ.  

Το ρομπότ χρειάστηκε 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για να διανύσει τα 78,866 μέτρα 

της  διαδρομής,  με  τον  αλγόριθμο  LPA*  να  μην  επεκτείνει  κανέναν κόμβο  για  να 

προσαρμόσει την υπάρχουσα βέλτιστη διαδρομή στις αλλαγές του λαβυρίνθου. Η βέλτιστη 

διαδρομή που υπολογίστηκε,  είχε  μήκος  6  κόμβους,  συμπεριλαμβανόμενου του κόμβου 

τέλους, αλλά χωρίς τον νέο αρχικό (κόμβο 02).

Γίνεται κατανοητό ότι ο αλγόριθμος είναι αρκετά «ευφυής» ώστε να αντιληφθεί ότι 

εφόσον η βέλτιστη διαδρομή που είχε υπολογίσει δεν έχει υποστεί κάποια αλλαγή, και ο 

κόμβος που απελευθερώθηκε βρίσκεται μακριά από αυτήν και δεν έχει σχέση ουσιαστικά 

με τον κόμβο στόχου, δεν χρειάζεται να επεκτείνει κανέναν επιπλέον κόμβο. Η σύγκριση με 
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κάποιον πλήρη αλγόριθμο είναι προφανώς ευνοϊκή για τον LPA* σε αυτήν την περίπτωση, 

δεδομένου ότι  ουσιαστικά ο  LPA* είναι  κατά μια επανάληψη πιο σύντομος από αυτόν, 

αφού  επεκτείνει  100%  λιγότερους  κόμβους  σε  σχέση  με  αυτόν.  Θα  πρέπει,  τέλος,  να 

αναφέρουμε  ότι  η  ίδια  απόδοση  θα  επιτυγχάνονταν  και  αν  αντί  να  απελευθερώνονταν 

κάποιος κόμβος μη σχετικός με τη βέλτιστη διαδρομή, μπλοκάρονταν κάποιος ο οποίος δεν 

περιλαμβάνονταν σε αυτήν.

Μέρος 5.3: Συμπεράσματα περί εφαρμογής του αλγορίθμου LPA* στο 

περιβάλλον του Robotics Studio

Το πέμπτο μέρος της εργασίας ασχολήθηκε με τον αλγόριθμο Lifelong Planning A* 

και την εφαρμογή του στο περιβάλλον του Microsoft Robotics Studio. Αρχικά αναλύθηκε 

το  θεωρητικό  υπόβαθρο  που  οδήγησε  στην  ανάπτυξη  του,  και  δείχθηκε  μέσω  των 

πειραμάτων που διεξήγαγαν οι συγγραφείς του αλγορίθμου η ανωτερότητα του σε σχέση με 

τους  αλγορίθμους  A*  και   DynamicSWSF-FP.  Στη  συνέχεια,  αναπτύξαμε  τον  τρόπο 

υλοποίησης του στο Robotics Studio, σε συνάρτηση με την αλλαγή του περιβάλλοντος της 

προσομοίωσης αυτού. Τέλος, παρουσιάσαμε τρία παραδείγματα εφαρμογής του αλγορίθμου 

στο simulation που είχαμε αναπτύξει. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι  τα παραδείγματα που εκτελέσαμε 

επιβεβαίωσαν  πλήρως  τις  προσδοκίες  που  είχαμε  ασχολούμενοι  θεωρητικά  με  τον 

αλγόριθμο. Στα δύο από τα τρία παραδείγματα η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου ήταν 

εντυπωσιακή, με επέκταση πολύ λίγων ή κανενός κόμβου, ενώ και στο τρίτο παράδειγμα ο 

αλγόριθμος συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά δεδομένων των αλλαγών που επιφέραμε στον 

λαβύρινθο.

Ακόμα,  η  ενσωμάτωση  του  αλγορίθμου  στο  περιβάλλον  του  Robotics  Studio 

κρίνεται  ικανοποιητική,  δεδομένου  του  ότι  κατορθώσαμε  να  προσδώσουμε  δυναμικό 

χαρακτήρα σε αυτό και να αλλάζουμε την κατάσταση των εμποδίων του λαβυρίνθου κατά 

βούληση.  Παράλληλα  επιτεύχθηκε  η  επικοινωνία  των  δυο  services που  αποτελούν  το 

πρόγραμμα ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κατάσταση του λαβυρίνθου και 

του πράκτορα που κινούνταν σε αυτό.

Το πρόγραμμα θα μπορούσε να βελτιωθεί  ακόμα περισσότερο σε περίπτωση που 

επιζητούσαμε  περισσότερες  της  μιας  αλλαγές  στον  λαβύρινθο,   συγχρονίζοντας  τα  δυο 
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services με subscriptions του ενός στο άλλο, καθώς και αν υπήρχε η δυνατότητα δυναμικής 

αλλαγής του πραγματικού όγκου των  εμποδίων  του λαβυρίνθου, ώστε να καταστεί πιο 

ρεαλιστική  η  προσομοίωση  και  παράλληλα  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα  του  χάρτη  που 

δημιουργείται με τη βοήθεια του lrf. Από τις παραπάνω αλλαγές, η πρώτη μεν είναι εφικτή 

αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητη η υλοποίηση της για λόγους απλούστευσης του κώδικα, η δε 

δεύτερη δεν μπορεί να υλοποιηθεί καν στο περιβάλλον του Robotics Studio, τουλάχιστον 

στην παρούσα έκδοση του. 
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Τελικά συμπεράσματα

Θα διαχωρίσουμε τα συμπεράσματα μας περί της υλοποίησης των παραδειγμάτων 

μας σε δυο τομείς: Ο πρώτος θα αφορά την απόδοση των αλγορίθμων και τα σχόλια μας για 

αυτούς,  ενώ ο δεύτερος το περιβάλλον του Robotics  Studio και την άποψη μας για τις 

δυνατότητες του. 

Σχετικά με  την  απόδοση  των αλγορίθμων,  και  συγκεκριμένα αναφερόμενοι  στον 

αλγόριθμος της αναζήτησης πρώτα κατά βάθος (χωρίς τη χρήση ευρετικής συνάρτησης), η 

άποψη  μας  είναι  ότι  απέδωσε  ικανοποιητικά,  αλλά  αυτή  η  απόδοση  του  είναι  καθαρά 

εξαρτώμενη  από  την  αρχική  και  τελική  θέση  του  ρομπότ  στο  λαβύρινθο,  και  την 

διαρρύθμιση αυτού. Έτσι, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια σαφή εικόνα της απόδοσης 

του αλγορίθμου  σε οποιοδήποτε περιβάλλον. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας, υλοποιήσαμε και πάλι τον αλγόριθμο της αναζήτησης 

πρώτα κατά βάθος, με τον πράκτορα, όμως, αυτή τη φορά να συνυπολογίζει στις αποφάσεις 

του και την τιμή μιας ευρετικής συνάρτησης. Παρότι τα συμπεράσματα μας από το δεύτερο 

μέρος  της  εργασίας  συνεχίζουν  να  ισχύουν,  διαπιστώσαμε  ότι  η  χρήση  μιας  ευρετικής 

συνάρτησης  ευνοεί  την  αποτελεσματικότητα  του  πράκτορα,  καθώς  οι  αποφάσεις  που 

παίρνει αυτός σε σχέση με την πορεία του τείνουν να είναι καλύτερες από ότι αν δεν υπήρχε 

αυτή.

Στο επόμενο μέρος της εργασίας - το τέταρτο - , υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο της 

επανάληψης αξιών. Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής δεν διέφεραν σημαντικά από τα 

θεωρητικώς αναμενόμενα, και οι οποίες διαφορές από την μέση αναμενόμενη απόδοση του 

πράκτορα  οφείλονταν  στη  στοχαστική  φύση  του  περιβάλλοντος,  και  το  γεγονός  ότι  η 

απόδοση του πράκτορα αναφέρονταν σε καθένα μεμονωμένο πείραμα μας, και όχι σε μια 

μέση τιμή πολλών επαναλαμβανόμενων. Οφείλουμε να αναφέρουμε, ωστόσο, ότι σε ένα 

μεμονωμένο παράδειγμα είναι  δυνατό  να  συμβούν  πολλές  αλλαγές  στις  αποφάσεις  του 

πράκτορα, τόσες ώστε να αλλάξουν ριζικά την πορεία του σε σχέση με τη βέλτιστη, και έτσι 

να διαφέρει  ουσιωδώς η τελική του απόδοση από την μέση αναμενόμενη. Ακόμα,  είναι 

εμφανές, ακόμα και από αυτόν τον μικρό αριθμό παραδειγμάτων που διεξάγαμε, ότι τον πιο 

κρίσιμο  ρόλο  στον  καθορισμό  της  βέλτιστης  πολιτικής  έχει  η  τιμή  της  συνάρτησης 

ανταμοιβής.
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Τέλος, το πέμπτο μέρος της εργασίας ήταν αυτό που κατά τη γνώμη του συγγραφέα 

της εργασίας είχε την πιο εντυπωσιακή απόδοση. Η εκτέλεση του αλγορίθμου  επιβεβαίωσε 

πλήρως  τις  προσδοκίες  που  είχαμε  ασχολούμενοι  θεωρητικά  με  τον  αλγόριθμο.  Ενώ ο 

λαβύρινθος  ήταν  ο  πιο  σύνθετος  από  όλα  τα  παραδείγματα,  δεδομένου  ότι  άλλαζε 

τοπολογία  κατά  τη  διάρκεια  της  κίνησης  του  ρομπότ,  ο  αριθμός  των  κόμβων  που 

εξετάζονταν για να επανυπολογιστεί  η πορεία αυτού ήταν πολύ μικρός, και σε κάποιες 

περιπτώσεις μηδενικός. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  το  περιβάλλον  του  Robotics  Studio  μας  άφησε  με 

αμφιλεγόμενες εντυπώσεις. Είναι βέβαιο ότι προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες, ειδικά 

αν αναλογιστούμε ότι υποστηρίζει πληθώρα ρομπότ και η προσομοίωση των «κόσμων» που 

παρουσιάζεται  είναι  ιδιαίτερα αληθοφανής, ενώ παράλληλα ακόμα και σε υπολογιστή ο 

οποίος δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας η εκτέλεση του ήταν ανεκτή, ακόμα και κατά την 

περιήγηση μας σε  αυτό ελευθέρα σε  πραγματικό χρόνο κατά τη διαδρομή του ρομπότ.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση των αλγορίθμων σε αυτό  κρίνεται σχετικά απλή, με την 

διαμόρφωση  του  «κόσμου»  που  δημιουργήσαμε  να  είναι  εξίσου  προσιτή,  μιας  και 

κατορθώσαμε  να  προσδώσουμε  δυναμικό  χαρακτήρα  σε  αυτό  και  να  αλλάζουμε  την 

κατάσταση  των  εμποδίων  του  κατά  βούληση,  ή  να  υλοποιήσουμε  έναν  πολύπλοκο 

λαβύρινθο  χωρίς  να  συναντήσουμε  ανυπέρβλητες  δυσκολίες.  Η  ίδια  η  προσομοίωση, 

μάλιστα είναι,  επίσης,  εξαιρετικά παραμετροποιήσιμη, τόσο όσον αφορά τη φυσική που 

χρησιμοποιεί, όσο και σχετικά με τα αντικείμενα που μπορούν να εισαχθούν σε αυτήν  και 

τις ρυθμίσεις του καθενός εξ αυτών. 

Ωστόσο, πιθανώς λόγω του ότι η έκδοση που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση 

των  παραδειγμάτων  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  μόλις  η  τρίτη  που  διαθέτει  η 

Microsoft στους χρήστες, συναντήσαμε αρκετά προβλήματα – bugs. Τα πιο σημαντικά εξ 

αυτών σχετίζονταν με την κίνηση του ρομπότ, στον τομέα της ακρίβειας αυτής, όσο και με 

τη  δυναμική  αλλαγή  του  όγκου  των  αντικειμένων  που  περιέχονταν  στο  περιβάλλον. 

Επιπλέον,  ορισμένες  φορές  το  πρόγραμμα  τερματίζονταν  χωρίς  λόγο,  πρόβλημα  που 

αναφέρθηκε στην Microsoft, και εξ'  όσων γνωρίζουμε επιλύθηκε στην τελευταία έκδοση 

του Robotics Studio. 

Κατά την άποψη του συγγραφέα, το Robotics Studio είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

όντας ακόμα στις αρχικές του εκδόσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλήρες εργαλείο, 

ικανό να αντεπεξέλθει στις ανάγκες τόσο του μέσου χρήστη όσο και του επαγγελματία. 
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Λόγω, όμως,  της δωρεάν διάθεσης του, αλλά και της υποστήριξης που ενδεχομένως θα 

λάβει από την Microsoft, και με τη βοήθεια νέου υποστηρικτικού υλικού που θα διατίθεται 

στο μέλλον στην αγορά, θα κατορθώσει να εξελιχθεί σε ένα πανίσχυρο εργαλείο για όποιον 

θελήσει να ασχοληθεί με τον τομέα της ρομποτικής. 

 Τελικά, αναφερόμενοι και σε πιθανές βελτιώσεις των παραδειγμάτων της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, μπορούμε να προτείνουμε - για το δεύτερο και τρίτο μέρος της 

εργασίας - την υλοποίηση ενός πραγματικά αυτόνομου πράκτορα, ο οποίος θα αναγνωρίζει 

το περιβάλλον του μέσω των αισθητήρων που ενσωματώνει και όχι προσομοιώνοντας αυτή 

τη  λειτουργία.  Ακόμα,  στο  τελευταίο  μέρος  της  εργασίας,  θα  μπορούσαμε  να 

ενσωματώσουμε  περισσότερες  της  μιας  αλλαγές  στον  λαβύρινθο,  υποστηρίζοντας 

subscriptions μεταξύ των services, ενώ γενικά, αν διορθωθούν κάποια προβλήματα με την 

ακρίβεια  του  ρομπότ  στο  περιβάλλον  της  προσομοίωσης  θα  καταστεί  δυνατή  και  η 

απλοποίηση του κώδικα που αφορά την κίνηση αυτού. 
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Παράρτημα – Α: 

Παραδοτέα

 Κείμενο διπλωματικής εργασίας σε μορφή:

• Αρχείο Microsoft Word (.doc)

• OpenOffice.org Writer (.odt)

• Adobe Acrobat Reader (.pdf)

 Βίντεο των παραδειγμάτων χρήσης που παρουσιάστηκαν στο κείμενο. 

• Ανά φάκελο περιέχονται τα παραδείγματα του εκάστοτε μέρους της εργασίας.

• Μαζί με κάθε παράδειγμα υπάρχει και η εικόνα του χάρτη που σχηματίστηκε.

• Στα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος DFS (με και χωρίς 

ευρετική συνάρτηση), επειδή έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια, περιλαμβάνεται και 

μια εναλλακτική τους εκδοχή με περισσότερα frames ανά δευτερόλεπτο, ώστε να 

διαρκούν λιγότερο. 

 Κώδικας που υλοποιήθηκε για τα παραδείγματα χρήσης που παρουσιάστηκαν στο 

κείμενο. 

• Ανά φάκελο περιέχονται ο κώδικας σε C#  για τα παραδείγματα του εκάστοτε 

μέρους της εργασίας, μαζί με τα αρχεία παραμετροποίησης τους. 

 Αρχεία εγκατάστασης Microsoft Robotics Studio και του αρχικού MazeSimulator 

και ExplorerSim. 

• Οδηγίες για την εγκατάσταση αυτών και την εκτέλεση των παραδειγμάτων 

χρήσης παρέχονται στην επόμενη ενότητα (Παραρτημα:Β: Οδηγίες 

εγκατάστασης του MSRS και των παραδειγμάτων χρήσης)
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Παράρτημα – Β: 
Οδηγίες εγκατάστασης του MSRS και των παραδειγμάτων χρήσης

 Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο ένα εκ των παρακάτω προγραμμάτων:

• Microsoft Visual Studio 2005
• Microsoft Visual Studio 2008
• Microsoft Visual C# 2008 Express Edition

 Εγκατάσταση του Microsoft Robotics Studio 1.5 Refresh 

• Το πρόγραμμα εγκατάστασης του περιλαμβάνεται στα παραδοτέα.
• Επιλέξτε πλήρη εγκατάσταση.

 Προαιρετικά  : Για να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας είναι ικανός να εκτελέσει 

το  πρόγραμμα Robotics Studio, καθώς και ότι αυτό έχει εγκατασταθεί επιτυχώς, 

επιλέξτε: Start  Programs  Microsoft Robotics Studio (1.5)  

      Visual Simulation Environment  Pioneer 3DX Simulation. 

• Αν εμφανιστεί το περιβάλλον της προσομοίωσης με το ρομπότ Pioneer 3DX, η 
εγκατάσταση ήταν επιτυχής.

 Μεταφέρετε το φάκελο «Apps» από τα παραδοτέα στη θέση «C:\Microsoft Robotics 

Studio (1.5)».

 Μεταφέρετε το αρχείο «SimulatedDifferentialDriveTT.2007.M06.dll» από τα 

παραδοτέα στη θέση «C:\Microsoft Robotics Studio (1.5)\bin».

 Μεταφέρετε τα αρχεία «cellfloor.jpg» και «ColorOverride.fx» από τα παραδοτέα στη 

θέση «C:\Microsoft Robotics Studio (1.5)\store\media».

 Μεταφέρετε τους φακέλους «Config», «ExplorerSim»,  «MazeSimulator» από το 

φάκελο  «Κώδικας MSRS» των παραδοτέων στη θέση «C:\Microsoft Robotics 

Studio (1.5)\Apps\QUT»

• Ανάλογα με το ποιο παράδειγμα θέλετε να τρέξετε μεταφέρετε τους φακέλους 
«Config», «ExplorerSim»,  «MazeSimulator» από το ανάλογο project που 
φαίνεται στον φάκελο  «Κώδικας MSRS».
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 Μεταφέρετε τον φάκελο «QUT_Textures» από τη θέση «C:\Microsoft Robotics 

Studio (1.5)\Apps\QUT\MazeSimulator» στη θέση «C:\Microsoft Robotics Studio 

(1.5)\store\media».

 Μεταγλωττίστε ξανά («Rebuild») τα projects «Dashboard», «DifferentialDriveTT»,  

«MazeSimulator», «ExplorerSim».

 Αν έχετε μεταφέρει το εσωτερικό των φακέλων  «Value Iteration»,  «DFS - No 

heuristic» ή  «Heuristic DFS», εκτελέστε μέσα από το περιβάλλον του Visual Studio 

το project ExplorerSim. Αλλιώς,  εκτελέστε μέσα από το περιβάλλον του Visual 

Studio το project MazeSimulator.

• Σε περίπτωση που εκτελώντας το project MazeSimulator του φακέλου LPAStar οι 

κόμβοι που είναι μπλοκαρισμένοι έχουν ίδιο χρώμα με τους υπόλοιπους, τότε 

αλλάξτε τη γραμμή 72 του αρχείου «ColorShape.cs», 

«State.Assets.Effect = 

"ColorOverride.fx";», με τον εξής κώδικα: 

      «State.Assets.Effect = 

"C:\\Microsoft Robotics Studio (1.5)\\bin\\ColorOverride.fx";».
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