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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ευφυείς οικιακές συσκευές μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Το εύρος 

των κατηγοριών στις οποίες εντάσσονται από πλευράς λειτουργικότητας είναι μεγάλο. 

Επιπροσθέτως, υπάρχει η τάση για ενσωμάτωση γνωσιακών χαρακτηριστικών σε αυτά, 

κυρίως σε περιβάλλοντα όπου η σημασιολογία της γνώσης είναι περίπλοκη, όπως π.χ. 

οι κατοικίες. Οι κατοικίες θεωρούνται ένα ιδανικός χώρος για την ανάπτυξη των σύγ-

χρονων ευφυών συσκευών, μιας και απαιτείται αμεσότητα καθώς και σαφήνεια στην 

αναπαράσταση της γνώσης καθώς και στις μεθοδολογίες συλλογισμού, ώστε να επιτευ-

χθεί η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ. Οι μεθοδολογίες αναπαράστασης γνώσης 

στη βάση γνώσης των ευφυών συστημάτων είναι ποικίλες. Μελετώνται  οι μεθοδολο-

γίες αναπαράστασης γνώσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ευφυείς οικιακές συσκευές  

καθώς και τα γνωστικά πεδία στα οποία έχουν αξιοποιηθεί αυτές, όπως στα γνωσιακά 

ρομπότ. Γίνεται προσπάθεια υλοποίησης και εφαρμογής στην περίπτωση ενός συνδυα-

σμού ευφυούς οικιακής συσκευής και αυτόνομου ρομπότ, της ρομποτικής σκούπας. 

Αναλύονται οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής σκούπας. Τέλος, ει-

σάγεται ένας καινοτόμος σχεδιασμός ρομποτικής σκούπας καθώς και νέες μεθοδολογίες 

για την αναπαράσταση γνώσης, αποφυγή εμποδίων και συλλογισμού-λήψη αποφάσεων, 

με εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν τα Τε-

χνητά Νευρωνικά Δίκτυα, την Ασαφή Λογική και Finite State Machines, με αποτέλεσμα 

το σχεδιασμό μιας οικονομικότερης και αποδοτικότερης ευφυούς οικιακής ρομποτικής 

σκούπας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αναπαράσταση γνώσης, αυτόνομο κινούμενο ρομπότ, ρομποτική 

σκούπα, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα,  Ασαφής Λογική, Finite State Machines. 
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ABSTRACT  

There is an invasion of intelligent domestic appliances into our lives, with a broad func-

tion and application variety. Moreover, there is the tendency to implement cognitive 

features to those appliances especially in environments where knowledge acquisition is 

rather complex, such as a domestic environment. Domestic environments are considered 

to form an ideal candidate for the development and implementation of contemporary 

intelligent appliances, since there is the need for clarity and directness in terms of 

knowledge representation, inference and reasoning mechanisms, under the scope of hu-

man-robot interaction. There is a variety of knowledge representation methodologies 

implemented to the robots knowledge base. Several intelligent domestic appliances’ 

knowledge representation methodologies, as well as their cognitive features and cogni-

tive implementations such as cognitive robots, are discussed. Furthermore, we 

demonstrate an attempt to design and realize a combination of intelligent domestic ap-

pliance and autonomous robot known as the robotic vacuum cleaner. The state of the art 

of domestic robotic vacuum cleaners is being discussed. Finally, an innovative robotic 

vacuum cleaner design is proposed combined with new obstacles avoidance methodol-

ogy, knowledge representation, methodologies as well as inference – decision making 

formulation with implemented cognitive features. Those implementations take account 

of Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic and Finite State Machines thus resulting in 

the design of a more cost-effective and efficient intelligent robotic vacuum cleaner. 

 

Keywords: knowledge representation, autonomous mobile robot, robotic vacuum 

cleaner, Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic, Finite State Machines. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατασκευή ευφυών ρομπότ είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τεχνητής 

νοημοσύνης. Τα ρομπότ δεν είναι τίποτα άλλο παρά άψυχες μηχανές με αισθητήρες και 

κινητήρες.  Για να ενεργοποιηθεί η μηχανή αυτή και να χρησιμοποιήσει ενεργά το ηλε-

κτρομηχανολογικό της μέρος χρειάζεται να προγραμματιστεί κατάλληλα. Ο 

προγραμματισμός αυτός μετατρέπει τις μηχανές σε αυτόνομα ρομπότ. Από τα μέσα της 

δεκαετίας του ‘90 και ύστερα έχουμε θεαματική εξέλιξη στον προγραμματισμό τους, με 

αποτέλεσμα την υλοποίηση ρομπότ που μπορούν να προσανατολιστούν και να περιη-

γηθούν ελεύθερα σε εσωτερικό περιβάλλον ή ακόμα και σε εξωτερικά περιβάλλοντα, 

να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν απλούς χειρισμούς αντικειμένων [1].   Για την 

κατασκευή ενός αυτόνομου ευφυούς ρομπότ, δηλαδή ενός ρομπότ που αντιλαμβάνεται, 

μαθαίνει και κυρίως αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, χρειάστηκε 

να συνεργαστούν πάρα πολλοί επιστημονικοί τομείς όπως αυτοί της Τεχνητής Νοημο-

σύνης, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτική, Αυτόνομα Οχήματα κ.α. Ένα 

αυτόνομο σύστημα αποτελείται από τους ακόλουθους διακριτούς όμως διασυνδεδεμέ-

νους τομείς [2]: 

i. Αισθητήρες 

ii. Μοντελοποίηση και Αυτόματο Έλεγχο 

iii. Κατασκευή χαρτών και Σχεδίαση  Πορείας 

iv. Λήψη Αποφάσεων και Αυτονομία. 

Τα γνωσιακά ρομπότ (cognitive robotics) είναι ένας τομέας επιστημονικός που ασχο-

λείται κυρίως με την μελέτη, έρευνα και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που 

προκύπτουν σε θέματα αντίληψης καθώς και αναπαράστασης της γνώσης και συλλογι-

στικής αυτόνομων ρομπότ σε δυναμικά περιβάλλοντα για τα οποία έχουν ημιτελή 

γνώση. Για να γίνει δυνατή η υλοποίηση ενός τέτοιου ρομπότ είναι σημαντικό να μπο-

ρούμε να κατανοήσουμε το συσχετισμό μεταξύ της γνώσης,  της αντίληψης και των 

πράξεων ενός τέτοιου ρομπότ. Στην προσπάθεια κατανόησης των συσχετισμών αυτών, 

προκύπτει πως ο κύριος στόχος είναι ρομποτικός  έλεγχος υψηλού επιπέδου [3] [4]. 

1.1 Περιεχόμενο 

Σε αυτή τη Διπλωματική έγινε προσπάθεια να μελετηθούν θεωρητικά τα γνωσιακά ρο-

μπότ και συγκεκριμένα να γίνει μελέτη της αναπαράστασης γνώσης καθώς και της 
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λήψης αποφάσεων ενός τέτοιου ρομπότ. Στης συνέχεια έγινε η μελέτη μιας περίπτωσης 

οικιακού ρομπότ σκούπας και σχεδιάστηκε ο υψηλού επιπέδου ελεγκτής του με τη βο-

ήθεια Fuzzy Logic, FIS και  Artificial Neural Networks. Στο Κεφάλαιο 2  ασχολήθηκα 

με τις μεθοδολογίες αναπαράστασης γνώσης των γνωσιακών ρομπότ και στο Κεφάλαιο 

3 ασχολήθηκα με τις τεχνικές συλλογιστικής και λήψης αποφάσεων αυτόνομων ευφυών 

ρομπότ. Στο Κεφάλαιο 4 παραθέτω τις Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές οι οποίες στηρίχθη-

καν στα Γνωσιακά συστήματα και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση των αρχιτεκτονικών 

των Γνωσιακών Ρομπότ. Στο Κεφάλαιο 5  γίνεται παράθεση των εξελίξεων στην επι-

στήμη σχετικά με τα ευφυή αυτόνομα ρομπότ καθαριστές.  Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η 

μελέτη της περίπτωσης του ευφυούς αυτόνομου ρομπότ οικιακής σκούπας και η τεχνική 

περιγραφή του καθώς και παρατίθεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ελέγχου για το 

συλλογισμό και λήψη απόφασης. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρατίθενται τα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα της πτυχιακής αυτής. 

1.2 Σκοπός και Στόχοι  

Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η σύνδεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαί-

σια του ΜΠΣ Γνωσιακή Επιστήμη με την πρακτική εφαρμογή τους σε διαφορετικό 

επιστημονικό τομέα της Τεχνολογίας και Πληροφορικής και συγκεκριμένα τη μελέτη 

των γνωσιακών ρομπότ. Στόχος ήταν η μελέτη μιας περίπτωσης αυτόνομου κινούμενου 

ευφυούς ρομπότ, μιας οικιακής σκούπας και ο σχεδιασμός του υψηλού επιπέδου ελε-

γκτή του για τη λήψη αποφάσεων. Επιμέρους στόχοι ήταν η εκμάθηση αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης, Fuzzy Logic, FIS και Neural Networks καθώς και η εκμάθηση ενός 

υπολογιστικού προγράμματος, του MATLAB και η υλοποίηση του ελεγκτή στο περι-

βάλλον αυτό. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Τα γνωσιακά ρομπότ χρειάζονται ένα ειδικό σύστημα βασισμένο στη γνώση για την 

αναπαράσταση του κόσμου στον οποίο  βρίσκονται. Αυτό που ξεχωρίζει στα γνωσιακά 

ρομπότ είναι πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική του συστήματος και στις πρά-

ξεις του ίδιου του ρομπότ στο περιβάλλον αυτό. Ανεξάρτητα από το είδος της 

εφαρμογής του γνωσιακού ρομπότ, το κλειδί του σχεδιασμού είναι πως η εφαρμογή 

λαμβάνει χώρα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μία κατάλληλη γλώσσα αναπαρά-

στασης της γνώσης θα πρέπει να περιέχει μεταβλητές, κατηγορήματα ή λειτουργικά 

σύμβολα,  που οι τιμές τους θα μπορούν να μεταβάλλονται αντίστοιχα με τις αλλαγές 

που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον [5] . Οι Μεθοδολογίες Αναπαράστασης Γνώ-

σης (ΜΑΓ) θα πρέπει να χρησιμοποιούν έναν μονοσήμαντο και τυποποιημένο 

συμβολισμό έτσι ώστε να ορίζουν μία σαφή γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, με καλά 

ορισμένη σύνταξη και σημασιολογία ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

με αυτόματο τρόπο. 

 

2.1 Λογική 

Παραδείγματα όπου χρησιμοποιούν τη Λογική ως μεθοδολογία Αναπαράστασης Γνώ-

σης για οικιακά ρομπότ είναι το ρομπότ Caesar, όπου χρησιμοποιείται ως γλώσσα 

προγραμματισμού η READYLOG (παραλλαγή της Golog) [6]. 

 Προτασιακή λογική (propositional logic)  

Η προτασιακή λογική είναι η απλούστερη μορφή μαθηματικής λογικής. Στην προτα-

σιακή λογική, κάθε γεγονός του πραγματικού κόσμου αναπαρίσταται με μια λογική 

πρόταση, η οποία στην συνέχεια χαρακτηρίζεται είτε ως αληθής (True) ή ως ψευδής 

(False). Οι προτάσεις αυτές συμβολίζονται συνήθως με τα λατινικά γράμματα P,Q,R και 

συνδυάζονται σε πιο πολύπλοκες «προτάσεις» με την χρήση «λογικών» συμβόλων [7] 

[6] [8] και ένα τέτοιο παράδειγμα αποτυπώνεται ακολούθως: 
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 Κατηγορική Λογική (predicate logic) 

Η κατηγορική λογική είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της γνώσης που αποτελεί επέ-

κταση της προτασιακής λογικής. Η κατηγορική λογική χρησιμοποιεί ένα σύνολο 

«σχέσεων», τα κατηγορήματα, τα οποία συνδέουν ένα συγκεκριμένο πλήθος οντοτήτων 

μεταξύ τους, που μπορεί να είναι είτε μεταβλητές είτε σταθερές, είτε πάλι σύνθετες 

οντότητες. Προσφέρει μια εκφραστικότητα κοντινότερη στον ανθρώπινο τρόπο σκέ-

ψης, σε σχέση με την προτασιακή λογική [6] [7] και ένα τέτοιο παράδειγμα 

αποτυπώνεται ακολούθως:  

 

 Λογική Περιγραφών  (description logic) 

Αποτελεί υποκατηγορία της κατηγορικής λογικής. Αποτελείται από ατομικές έννοιες 

(atomic concepts) C , ατομικούς ρόλους (atomic roles) ή αλλιώς σχέσεις (relations) R 

και άτομα (individuals) Ι.  Οι περιγραφές εννοιών (concept descriptions) ή περίπλοκες 

έννοιες (complex concepts) δημιουργούνται από τις ατομικές έννοιες και τους ρόλους 

με τους κατασκευαστές εννοιών. Οι Ορισμοί στιγμιότυπων (instances) πραγματοποιού-

νται μέσω της σύνδεσης ατόμων με έννοιες. Περιγραφές ρόλων (role descriptions) ή 

περίπλοκοι ρόλοι (complex role) δημιουργούνται από τους ατομικούς ρόλους με τους 

κατασκευαστές ρόλων. Συνήθως χρησιμοποιούνται λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαία 

για την αναπαράσταση εννοιών, πρωτογενών ή μη, π.χ. Άνθρωπος, ενώ λέξεις που ξε-

κινούν με μικρό για την αναπαράσταση ρόλων, π.χ. έχει Παιδί, όπως στο παράδειγμα 

που ακολουθεί:  

 

 Ασαφής Λογική (fuzzy logic) 

Η ακριβής και πλήρης γνώση δεν είναι πάντα δυνατή. Οι εμπειρογνώμονες πολλές φο-

ρές παίρνουν αποφάσεις από αβέβαια, ημιτελή ή και αλληλοσυγκρουόμενα δεδομένα. 

H κλασσική λογική επιτρέπει μόνο ακριβή συλλογισμό (exact reasoning), δηλαδή κάτι 

είναι αληθές ή ψευδές χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Επομένως προκύπτει η 

ανάγκη για μία μεθοδολογία αναπαράστασης αβέβαιης γνώσης. H Ασαφής Λογική 

(fuzzy logic) αφορά την αναπαράσταση ανακριβούς (imprecise) ή αδιευκρίνιστης 

(ambiguous) γνώσης (Σχήμα 2.1) (π.χ. ο Γιάννης είναι ψηλός).  
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Σχήμα 2.1 Αναπαράσταση Γνώσης με Ασαφή Λογική  για το ύψος 

Στηρίζεται στη θεωρία των ασαφών συνόλων του Zadeh [9]. Χρησιμοποιεί την έννοια 

του βαθμού συμμετοχής/αλήθειας (degrees of membership /truth)και όχι τον κάθετο 

διαχωρισμό αλήθεια-ψεύδος και ασχολείται με την ασάφεια (fuzziness) της γνώσης (θε-

ωρία δυνατοτήτων) [10] [9]. 

2.2 Δομημένες Αναπαραστάσεις Γνώσης 

 Πλαίσια (frames) του Minsky 

Τα πλαίσια (frames) είναι δίκτυα που αποτελούνται από κλάσεις και κόμβους. Τα πλαί-

σια είναι  ιεραρχικά δομημένα. Μπορούν να παρομοιαστούν με ένα γράφο εννοιών, 

όπου κάθε κόμβος περιέχει από μόνος του μία σύνθετη δομή καθώς αποτελείται από 

σχισμές (slots) που περιγράφουν κάποια ιδιώματα της έννοιας, και τιμές (Σχήμα 2.2) 

[11].   

 

Σχήμα 2.2 Παράδειγμα Πλαισίων-Frames [11] 
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Είναι δυνατόν η τιμή μιας σχισμής να είναι ένα άλλο πλαίσιο, να περιορίζεται και σε 

περίπτωση απουσίας πληροφορίας να παίρνει αυτόματα μία αναμενόμενη τιμή (default 

value). Υπάρχουν μηχανισμοί κληρονομικότητας, γενίκευσης και ειδίκευσης. Χρησιμο-

ποιούνται για περιπτώσεις όπου έχουμε περιγραφή αντικειμένων [7] [6]. 

 Αντικείμενα (objects)  

Τα Αντικείμενα είναι οντότητες που έχουν κάποιες ιδιότητες (properties-fields) οι ο-

ποίες αντιστοιχούν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και έχουν ένα σύνολο από 

μεθόδους (methods) που ορίζουν τη συμπεριφορά του αντικειμένου. Αντιδρούν σε προ-

καθορισμένα μηνύματα ή γεγονότα (messages or events) που λαμβάνουν από τον 

εξωτερικό κόσμο [12]. 

 Σενάρια (scripts) των Schank και Abelson.  

Τα σενάρια έχουν ενσωματωμένη την έννοια του χρόνου και έτσι αποτελούν καλή 

μορφή αναπαράστασης γνώσης σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να περιγράψουμε γεγο-

νότα ή φαινόμενα που εξελίσσονται στο χρόνο (Σχήμα 2.3).  

 

Σχήμα 2.3 Αναπαράσταση Γνώσης με Σενάρια 

Αποτελούνται από στερεοτυπικά δομημένη σειρά αιτιατών ή χρονικών αλυσωτών γε-

γονότων. Τα αντικείμενα είναι οργανωμένα σε κλάσεις (class) που αντιπροσωπεύουν το 

σύνολο των ιδιοτήτων και των μεθόδων [7]. 
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2.3 Σημασιολογικά Δίκτυα (semantic networks)  

Τα δεδομένα σε ένα σημασιολογικό δίκτυο σχηματίζουν έναν γράφο που αποτελείται 

από κόμβους και δεσμούς ανάμεσά τους. Οι κόμβοι (nodes) σε ένα σημασιολογικό δί-

κτυο μπορεί να συμβολίζουν κλάσεις αντικειμένων, αντικείμενα, έννοιες, ιδιότητες και 

τιμές ιδιοτήτων. Αντίθετα, οι δεσμοί (links) συμβολίζουν τις σχέσεις που μπορεί να υ-

πάρχουν μεταξύ των παραπάνω και συνοδεύονται από ετικέτες σε φυσική γλώσσα. 

Χρησιμοποιούνται για να δώσουν τον ορισμό μιας έννοιας, αντικειμένου, ιδιότητας, 

κλπ μέσω της σχέσης της με άλλες έννοιες, αντικείμενα, ιδιότητες, κλπ. [13]. Υπάρχουν 

δύο ειδικά είδη σχέσεων [6] [14]: 

 η σχέση ΑΚΟ (a kind of) που ορίζει μια κληρονομική σχέση μεταξύ δυο εννοιών 

 η σχέση ISA (is a)  που ορίζει μια σχέση κλάσης και στιγμιότυπου μεταξύ μιας 

κλάσης αντικειμένων και ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. 

Στο ακόλουθο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται ένα ιεραρχικό σημασιολογικό δίκτυο που με 

τη σειρά αναπαριστά τα δεδομένα σχετικά με το προσωπικό ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύ-

ματος. 

University 
Personel

Teaching Staff
Administrative 

Staff

Faculty 
Member

Teaching 
Assosiate

Administrator Secretary

Dr. Karali Dr. Jones Mrs. Pattison Mr. Smith

AKO AKO

AKO
AKO AKO

AKO

ISA ISA ISA ISA

 

Σχήμα 2.4 Παράδειγμα Ιεραρχικού Σημασιολογικού Δικτύου 
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 Εννοιολογικοί Γράφοι (conceptual graphs) του Sowa 

Ένας εννοιολογικός γράφος είναι ένας πεπερασμένος γράφος που αποτελείται από δια-

συνδεδεμένους κόμβους (nodes) εννοιών και συνδέσεις (links) σχέσεων που 

εναλλάσσονται. Τα τόξα ανήκουν στις σχέσεις και είναι προσκολλημένα στις έννοιες 

[7]. 

 

Σχήμα 2.5 Σχηματική Αναπαράσταση Εννοιολογικού Γράφου 

 

 Δένδρα Απόφασης (decision trees) 

Είναι υποκατηγορία των σημασιολογικών δικτύων και έχουν ιεραρχική δομή. Αποτε-

λούνται από κόμβους (nodes) που αναπαριστούν στόχους και δεσμούς(links) που 

αναπαριστούν αποφάσεις ή αποτελέσματα. Διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά 

ή από πάνω προς τα κάτω. (από τη ρίζα προς τα φύλλα). Η ρίζα είναι ο κύριος στόχος 

και τα φύλλα είναι στιγμιότυπα του κύριου στόχου. Επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση 

και χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου έχουμε σύνθετα προβλήματα με πολλές συν-

θήκες αλλά λίγες ενέργειες [15] [14] 

 

Σχήμα 2.6 Παράδειγμα Δένδρου Απόφασης 
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 Πίνακες Απόφασης (decision tables) 

Μοιάζουν με φύλλο εργασίας. Έχουν μία λίστα από συνθήκες και τις αντίστοιχες 

τιμές και μία λίστα από συμπεράσματα. Οι συνθήκες αντιπαρατίθενται με τα συ-

μπεράσματα [7]. 

 

Σχήμα 2.7 Πίνακας Απόφασης 

 

2.4 Διαδικαστικές Μεθοδολογίες Αναπαράστασης (procedural 

schemes)  

Οι Διαδικαστικές Μεθοδολογίες Αναπαράστασης αντιμετωπίζουν τη βάση γνώσης 

ως μια συλλογή από ενεργούς πράκτορες και διαδικασίες. Η γνώση αναπαρίσταται 

ως μία ομάδα εντολών στοχευμένη στην επίλυση προβλημάτων. Η μεταβολή της 

βάσης γνώσης (knowledge base) είναι εύκολη και μπορεί να διαχωριστεί εύκολα 

από το μηχανισμό συμπερασμού (inference mechanism).Χρησιμοποιούνται σε πε-

ριπτώσεις όπου έχουμε επίλυση προβλημάτων καθώς και σε περιπτώσεις όπου 

έχουμε αναπαράσταση χώρου [16]. 

 Κανόνες (rules) 

Είναι από τις πιο προσφιλείς μεθόδους αναπαράστασης γνώσης μιας και η γνώση 

αναπαρίσταται με τρόπο που πλησιάζει την ανθρώπινη γνώση για τις περισσότερες 

δραστηριότητες που απαιτούν νοημοσύνη αλλά και γιατί γίνεται εύκολα η εξαγωγή 

συμπερασμάτων (επάρκεια συνεπαγωγής) [14] 

 Συμπερασματικοί Κανόνες (deductive rules)  

Οι κανόνες αυτοί αποτελούνται από ζεύγη συνθήκης-συμπεράσματος (condition-

outcome) τα οποία ορίζουν μία συγκεκριμένη κατάσταση η οποία εάν ικανοποιηθεί 
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υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τότε προκαλεί την πυροδότηση του συμπερασματι-

κού κανόνα, δηλαδή εκτελείται το συμπέρασμα. Η Μορφή είναι  IF συνθήκες THEN 

συμπέρασμα. [15] [6] [7]. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ακόλουθο: 

IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά AND τα χρώματα δεν τυπώνονται σωστά THEN 

έχει τελειώσει το έγχρωμο μελάνι. 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής συστήματος εξαγωγής συμπερασμάτων είναι η γλώσσα 

προγραμματισμού Prolog. 

 

 Κανόνες Παραγωγής (production rules) (if- then) (situation-action) 

Οι κανόνες αυτοί αποτελούνται από ζεύγη συνθήκης-δράσης (condition-action) τα 

οποία ορίζουν μία συγκεκριμένη κατάσταση η οποία εάν ικανοποιηθεί υπό συγκε-

κριμένες συνθήκες, τότε προκαλεί την πυροδότηση του παραγωγικού κανόνα, 

δηλαδή εκτελείται η δράση. Η Μορφή είναι IF συνθήκες THEN ενέργεια [15]. Α-

κολούθως παρουσιάζονται τρεις προτάσεις που αποτελούν παράδειγμα κανόνων 

παραγωγής: 

If waiting at the bus stop and the bus turns up, then get on the bus 

If on the bus, then pay the driver 

If on a bus and have just paid the driver, then find a seat 

Γλώσσες προγραμματισμού για ανάπτυξη αναπαραστάσεων με χρήση κανόνων πα-

ραγωγής είναι η CLIPS  (NASA), η Flex και η OPS5 [15] 

2.5 Υβριδικές Μεθοδολογίες 

Μέσα από τη μελέτη των παραπάνω Μεθοδολογιών Αναπαράστασης Γνώσης, συμπε-

ραίνουμε πως εξαιτίας της πολυπλοκότητας και ιδιαίτερων απαιτήσεων στην 

αναπαράσταση γνώσης στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται συνδυα-

σμοί μεθοδολογιών Αναπαράστασης. Τέτοια παραδείγματα είναι οι γλώσσες 

προγραμματισμού Ontolingua, OCML, Flogic που συνδυάζουν τα πλαίσια με την κα-

τηγορική λογική και η SHOE που συνδυάζει τα πλαίσια με τους κανόνες. 
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2.6 Κριτήρια Αξιολόγησης ΜΑΓ 

Τα κριτήρια με  βάση τα οποία αξιολογούνται οι Μεθοδολογίες Αναπαράστασης Γνώ-

σης (ΜΑΓ) και επιλέγεται μία εκ των οποίων για την χρήση σε συγκεκριμένες 

εφαρμογές, είναι τα ακόλουθα [7] [6]:  

 Επάρκεια αναπαράστασης (representational adequacy). Χαρακτηρίζει την ικανό-

τητα μιας μεθόδου να αναπαριστά μεγάλη ποικιλία και είδη γνώσης, αλλά και την 

ικανότητα να αναπαριστά τις αλλαγές που προκαλούνται στην αναπαριστώμενη 

γνώση. 

 Επάρκεια συνεπαγωγής (inferential adequacy). Χαρακτηρίζει τη δυνατότητα μιας 

χρησιμοποίησης της υπάρχουσας γνώση για την εξαγωγή γενικευμένων συμπερα-

σμάτων και κατ’ επέκταση την ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης. 

 Αποδοτικότητα συνεπαγωγής (inferential efficiency). Χαρακτηρίζει την ικανότητα 

μιας μεθόδου να ενσωματώνει τρόπους κατεύθυνσης και βελτιστοποίησης της δια-

δικασίας εξαγωγής συμπερασμάτων με αποτέλεσμα την ταχύτερη και ακριβέστερη 

εξαγωγή συμπερασμάτων 

 Αποδοτικότητα απόκτησης (acquisitional efficiency). Χαρακτηρίζει την ικανότητα 

μιας μεθόδου τόσο να ενσωματώνει νέα γνώση όσο και την ταχύτητα της ενσωμά-

τωσης. 

 Οικονομία Αναπαράστασης: Χαρακτηρίζει την ικανότητα μιας μεθόδου να είναι α-

κριβής με όσο το δυνατόν λιγότερα εκφραστικά μέσα. 
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3 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Σημαντικό μέρος στην έρευνα για τα γνωσιακά ρομπότ είναι το πώς θα χρησιμοποιηθεί 

η κεκτημένη γνώση μέσω των μεθοδολογιών που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφά-

λαιο για το συλλογισμό και λήψη αποφάσεων και πως αυτός ο συλλογισμός θα 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του ρομπότ. Βασική γνωστική ιδιό-

τητα των αυτόνομων ρομπότ είναι η ικανότητά τους να χειρίζονται την πληροφορία που 

αποκτούν σε μορφές που θα επιδέχονται ανάλυση και συλλογιστική. Το ρομπότ πρέπει 

να επιλέξει ποια απόφαση θα εκτελέσει και πότε θα την εκτελέσει. Δεν υπάρχει μία και 

μόνο σωστή απάντηση για το πότε πρέπει να γίνει η λήψη απόφασης και ούτε  καλύτερη 

τεχνική για την κάθε περίπτωση. Στην πράξη, τα γνωσιακά ρομπότ συνδυάζουν τεχνικές 

για την επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς [2]. Ακολούθως παρουσιάζονται οι δη-

μοφιλέστερες τεχνικές λήψης αποφάσεων. 

 

3.1 Υπολογιστικός Έλεγχος Κλειστού Βρόχου (computation-based 

closed-loop control 

Το μεγαλύτερο βάρος τίθεται στο σχεδιασμό της απόφασης. Οι τεχνικές αυτές προσπα-

θούν να διατηρήσουν την ευστάθεια σε ένα σύστημα υπό λειτουργία με το να 

πραγματοποιούν διορθωτικές κινήσεις κάθε φορά που υπάρχει απόκλιση από μία επι-

θυμητή τιμή, τον στόχο. Το είδος της διορθωτικής κίνησης καθορίζεται από διάφορες 

τεχνικές όπως είναι: 

3.2 Fuzzy Logic (Ασαφής Λογική) 

Η Ασαφής Λογική είναι μία μεθοδολογία για την αναπαράσταση γνώσης και πληροφο-

ριών σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ασάφειας [9] [17]. Η έννοια του ασαφούς 

συνόλου αποτελεί μια νέα πιο ρεαλιστική κατηγοριοποίηση των στοιχείων, με μη κα-

θαρά αλλά ασαφή όρια. Η Ασαφής Συνολοθεωρία στηρίζεται στην επέκταση της 

έννοιας της χαρακτηριστικής συνάρτησης (characteristic function) ενός κλασικού συ-

νόλου A (ως προς το σύνολο αναφοράς) στη συνάρτηση συμμετοχής (membership 

function) ενός ασαφούς συνόλου A. H συνάρτηση συμμετοχής (membership function) 

αποδίδει το βαθμό συμμετοχής στο σύνολο οποιουδήποτε στοιχείου. Αντιστοιχεί τα 

στοιχεία του συνόλου με αριθμητικές τιμές από το διάστημα  [0, 1]. Μία συνάρτηση 

συμμετοχής με την τιμή «μηδέν», αντιστοιχεί στη βεβαιότητα του ότι το αντίστοιχο 

στοιχείο δεν αποτελεί μέλος του Ασαφούς Συνόλου, ενώ μία τιμή ίση με τη μονάδα 
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αντιστοιχεί στο γεγονός ότι το στοιχείο ανήκει με βεβαιότητα στο σύνολο. Όλες οι εν-

διάμεσες τιμές αντιστοιχούν στην ασαφή συμμετοχή των στοιχείων στο σύνολο [18] 

[19]. 

 Οι στρατηγικές Ασαφούς Ελέγχου (Fuzzy control strategies) αποτελούν κυρίως εμπει-

ρικές στρατηγικές, παρά μαθηματικά μοντέλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι 

κατάλληλες για γλωσσολογικές εφαρμογές. Εμπεριέχουν, συνήθως, ένα μεγάλο αριθμό 

εισόδων, σχετικών με κάποιες ιδιαίτερές συνθήκες. Οι είσοδοι αυτοί ενεργοποιούνται 

μόνο όταν η σχετική συνθήκη κυριαρχεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μία δομή βασι-

σμένη σε κανόνες, που θα είναι κατανοητή και θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό 

προγραμματισμό. Για τις τιμές των εισόδων, χρειάζεται οι τιμές τους να είναι σε ασαφή 

μορφή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ασαφοποίησης (fuzzification), μιας διαδικασίας 

μετατροπής των τιμών ενός συστήματος σε ασαφή σύνολα. Πολλοί και διαφορετικοί 

τύποι (Σχήμα 3.1) συναρτήσεων συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με πιο δη-

μοφιλή εξαιτίας της ευκολίας στη χρήση τους, τις τριγωνικές και τις τραπεζοειδείς. Οι 

συναρτήσεις συμμετοχής πρέπει να επικαλύπτονται με σκοπό την ομαλή αναπαρά-

σταση του συστήματος [20] [21] 

 

Σχήμα 3.1 Τύποι συναρτήσεων συμμετοχής [22] 

Όταν ο ελεγκτής που βασίζεται στην ασάφεια (fuzzy controller)  προβεί σε συλλογισμό, 

το αποτέλεσμα του συλλογισμού είναι μια γλωσσική έξοδος η οποία πρέπει να μετα-

φραστεί σε μία διακριτή τιμή. Η διαδικασία από-ασαφοποίησης (defuzzification) έχει 

ως σκοπό να παράγει μία διακριτή αριθμητική τιμή για κάθε ασαφή τιμή που δίνει το 
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σύστημα συλλογισμού. Είναι η αντίστροφη διαδικασία της ασαφοποίησης, που αντι-

στοιχεί μία ασαφή τιμή από το ασαφές σύνολο στο κλασικό σύνολο [21]. Κάποιες 

μεθοδολογίες από-ασαφοποίησης, είναι οι ακόλουθες [21]:  

 Center-of-Area (C-o-A) – Η μεθοδολογία αυτή αναφέρεται συχνά και ως Cen-

ter-of-Gravity, επειδή υπολογίζει το κέντρο βάρους της περιοχής που αποτελεί 

την ασαφή τιμή εξόδου.  

 Center-of-Maximum (C-o-M) – Στην C-o-M μεθοδολογία χρησιμοποιούνται 

μόνο τα μέγιστα της συνάρτησης συμμετοχής. Η διακριτή τιμή της εξόδου υπο-

λογίζεται ως ο μέσος όρος των μέγιστων τιμών συνυπολογίζοντας τα σχετικά 

βάρη. 

 Mean-of-Maximum (M-o-M) – Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που δεν 

είναι αποτελεσματική η C-o-M. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

περισσότερα μέγιστα στη συνάρτηση συμμετοχής. 

 

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα Fuzzy Controller (Ασαφούς Ελεγκτή) [23] 

 

Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 3.2, υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακο-

λουθηθούν για τη δημιουργία ενός ασαφούς συστήματος ελέγχου (fuzzy system) [23]: 

1. Αναγνώριση του εύρους των τιμών των εισόδων και ονοματοποίησή τους.  

2. Αναγνώριση του εύρους των τιμών των εξόδων και ονοματοποίησή τους  

3. Καθορισμός και δημιουργία των συναρτήσεων συμμετοχής  των εισόδων και εξόδων. 

4. Κατασκευή της Βάσης Κανόνων του συστήματος, υπό το πρίσμα της οποίας θα λει-

τουργεί.  

5. Απόδοση βαρών στους κανόνες με σκοπό να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης των 

δράσεων. 

 6. Συνδυασμός των κανόνων και απο-ασαφοποίηση του αποτελέσματος. 
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3.3 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (artificial neural networks) (ANN) 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι μέθοδοι που επεξεργάζονται πληροφορίες. Συνήθως 

εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά στοιχεία ή λογισμικό προσομοίωσης. Ο 

κύριος σκοπός των νευρωνικών δικτύων είναι η βελτίωση της ικανότητας των υπολογι-

στών να πάρουν αποφάσεις, με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό του ανθρώπινου 

εγκεφάλου, για τον οποίο οι συμβατικοί υπολογιστές είναι ακατάλληλοι . Τα νευρωνικά 

δίκτυα αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων επεξεργασίας αποκαλούμενων 

νευρώνες ή κόμβοι. Τα στοιχεία επεξεργασίας συνδέονται μεταξύ τους με άμεσες συν-

δέσεις γνωστές ως συναπτικά βάρη. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων είναι η ικανότητά τους να προσαρμό-

ζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα αλλάζοντας τις τιμές των συνδέσεών τους [10].  

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από έναν αριθμό αλληλοσυνδεδεμένων νευρώνων 

με μη γραμμικές συναρτήσεις μεταφοράς. Επομένως, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να 

πραγματοποιήσουν μη γραμμικές απεικονίσεις. Αποτελούν ισχυρές μεθόδους υπολογι-

σμών λόγω της ευμεγέθους παράλληλης δομής τους. Ένα άλλο σημαντικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των νευρωνικών δικτύων είναι η δυνατότητά τους να μαθαί-

νουν και να γενικεύουν. Τα βάρη του νευρωνικού δικτύου εκπαιδεύονται με ένα μέρος 

των στοιχείων που αποκαλείται σύνολο εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας είτε εποπτευό-

μενους είτε μη εποπτευόμενους αλγορίθμους μάθησης. Τα εκπαιδευμένα βάρη του 

δικτύου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να προβλέψουν τιμές που δεν περιλαμβά-

νονται στο σύνολο εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εκπαιδευμένα βάρη 

μπορούν να παρέχουν μία αποδεκτή γενίκευση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρί-

σματα έδωσαν τα κίνητρα στους ερευνητές να μελετήσουν και να εφαρμόσουν τα 

νευρωνικά δίκτυα στους ψηφιακούς υπολογιστές [24]. 

Ο νευρώνας αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ένα σύνολο συνα-

πτικών βαρών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα ή τη σύνδεση του νευρώνα. 

Τα βάρη εκπαιδεύονται και μπορούν να είναι θετικά, εάν η σχετική σύναψη είναι διε-

γερτική ή αρνητικά, εάν η σύναψη είναι ανασταλτική. Η αθροιστική μονάδα αποτελεί 

το δεύτερο συστατικό του νευρώνα, η οποία προσθέτει τις σταθμισμένες εισόδους και 

μεταβιβάζει τα αποτελέσματα συνήθως σε μια μη γραμμική συνάρτηση μεταφοράς. Τέ-

λος το τρίτο βασικό στοιχείο αποτελεί η συνάρτηση ενεργοποίησης [25]. 
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 Δομή νευρώνων 

Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται μια γραφική απεικόνιση του νευρώνα, με το σύνολο ει-

σόδων x1, x2..., xp, το σύνολο βαρών wk1, wk2,..., wkp  και τη συνάρτηση 

ενεργοποίησης F. Τέλος το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης μια πολωμένη τιμή bk που 

προστίθεται στην καθαρή είσοδο του νευρώνα. Κατά συνέπεια, η έξοδος του kιοστού 

νευρώνα καθορίζεται από τις εξισώσεις (3.1) [24] [25]: 
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Σχήμα 3.3 Το μοντέλο ενός τεχνητού νευρώνα. 

 

Η πολωμένη τιμή μπορεί να συμπεριληφθεί ως άμεση είσοδος στο νευρώνα με την προ-

σθήκη μιας πρόσθετης γραμμής εισόδου τιμής 1. Τόσο τα βάρη, όσο και η πολωμένη 

τιμή του νευρώνα είναι προσαρμοζόμενες κλιμακωτές παράμετροι. 

 Συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι συνήθως μια μη γραμμική συνάρτηση που συγκρα-

τεί το εύρος των εξόδων του νευρώνα σε ένα εύρος τιμών. Υπάρχουν τρεις βασικοί 

τύποι συναρτήσεων ενεργοποίησης. Ο πρώτος είναι η συνάρτηση κατώτατων ορίων. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η έξοδος του νευρώνα μπορεί να είναι 1, εάν το άθροισμα των 

σταθμισμένων εισόδων και της πολωμένης τιμής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0. Διαφο-

ρετικά, η έξοδος του νευρώνα είναι 0. Επομένως [26]: 
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όπου W στην εξίσωση(4.2) είναι το διάνυσμα των σταθμισμένων τιμών και Χ είναι το 

διάνυσμα των εισόδων. 

 Αρχιτεκτονικές δικτύων 

Ένας και μόνο νευρώνας δεν μπορεί συνήθως να προβλέψει τις λειτουργίες ή να κατορ-

θώσει να επεξεργαστεί τους διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, λόγω του ότι η 

αποτελεσματικότητα του νευρωνικού δικτύου βασίζεται στη μαζική παράλληλη δομή 

του και στα διασυνδεόμενα βάρη του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν προταθεί πα-

γκοσμίως πολλές διαφορετικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων. Οι κυριότερες 

αρχιτεκτονικές είναι τα μονοστρωματικά, τα πολυστρωματικά και τα ανατροφοδοτού-

μενα νευρωνικά δίκτυα [25]. 

 Διαδικασία μάθησης 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν δυνατότητα μάθησης με προσαρμοστική ρύθμιση 

των συναπτικών βαρών τους χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης. Η διαδι-

κασία μάθησης ρυθμίζει τα βάρη του νευρωνικού δικτύου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

όταν εισάγονται συγκεκριμένα δεδομένα στο δίκτυο, να παράγεται η επιθυμητή έξοδος. 

Η διαδικασία μάθησης αρχίζει με την εισαγωγή των δεδομένων εισόδου στο δίκτυο. Το 

σύνολο όλων των δεδομένων εκπαίδευσης καλείται σύνολο εκπαίδευσης. Τα βάρη ρυθ-

μίζονται και το δίκτυο αναμένεται να παράγει μια συγκεκριμένη έξοδο για κάθε 

δεδομένου εισόδου. Το σύνολο των επιθυμητών εξόδων καλείται τελικό σύνολο. Κάθε 

εισαγωγή των δεδομένων του συνόλου εκπαίδευσης στο δίκτυο μία φορά ονομάζεται 

εποχή (epoch) [10] [26].  

Υπάρχουν δύο τύποι διαδικασιών για την μάθηση των νευρωνικών δικτύων, η μάθηση 

ανά δεδομένο (on-line) και η μάθηση ανά εποχή (off-line). Στη μάθηση ανά δεδομένο, 

τα βάρη ενημερώνονται έπειτα από την εισαγωγή κάθε δεδομένου στο δίκτυο. Στη μά-

θηση ανά εποχή, τα βάρη ενημερώνονται έπειτα από την εισαγωγή στο δίκτυο 

ολόκληρου του συνόλου δεδομένων της εποχής. Η μάθηση ανά δεδομένο είναι αυτή 

που συνήθως προτιμάται. Το είδος του προβλήματος είναι αυτό που καθορίζει την κα-

ταλληλότερη μορφή μάθησης [24].  

3.3.4.1 Μάθηση «σφάλμα-διόρθωση» (error-correction)  

Η μάθηση σφάλμα-διόρθωση είναι η ελαχιστοποίηση μιας συνάρτησης κόστους βασι-

σμένη στο σήμα σφάλματος ανάμεσα στην επιθυμητή τιμή και την τιμή εξόδου του 

νευρωνικού δικτύου. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της μάθησης σφάλμα-διόρθωση είναι να 
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ταυτιστεί η τιμή εξόδου του δικτύου με αυτή της επιθυμητής τιμής. Μια ευρέως χρησι-

μοποιημένη συνάρτηση κόστους είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα [24]. 

3.3.4.2  Μάθηση με επίβλεψη 

Στη μάθηση με επίβλεψη ή μάθηση με δάσκαλο, το δίκτυο θεωρείται ότι έχει ένα εξω-

τερικό δάσκαλο, ο οποίος έχει γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έξοδος του 

δικτύου συγκρίνεται με τη σωστή απαιτούμενη τιμή. Έπειτα, τα συναπτικά βάρη του 

δικτύου ενημερώνονται χρησιμοποιώντας το σήμα σφάλματος. Ένας από τους δημοφι-

λέστερους και πιο ισχυρούς αλγορίθμους μάθησης με επίβλεψη είναι ο backpropagation 

(αλγόριθμος ανάστροφης διάδοσης σφάλματος), που χρησιμοποιείται για να εκπαιδεύ-

σει τα πολυστρωματικά πρόσθια δίκτυα (feedforward). Ο αλγόριθμος έχει δύο φάσεις, 

την πρόσθια και την ανάστροφη φάση. Στην πρόσθια φάση, τα δεδομένα εισόδου εισά-

γονται στο δίκτυο και οι έξοδοι του κρυμμένου στρώματος αποτελούν εισόδους στο 

επόμενο στρώμα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου υπολογιστεί η τελική έξοδος. 

Στην ανάστροφη φάση, το σήμα σφάλματος υπολογίζεται και διαδίδεται προς τα πίσω 

για να ρυθμίσει τα βάρη, έτσι ώστε το άθροισμα του τετραγωνικού σφάλματος να ελα-

χιστοποιείται. Η μαθηματική πολυπλοκότητα και οι χρονικές απαιτήσεις του 

αλγορίθμου αυξάνονται ανάλογα με το πλήθος του αριθμού των νευρώνων στα κρυμ-

μένα στρώματα και στα στρώματα εξόδου, όπως επίσης και του αριθμού των εισόδων. 

Αυτό αποτελεί και το μεγάλο μειονέκτημα του backpropagation και πολλών άλλων τε-

χνικών μάθησης. Το πρόβλημα αυτό υπερκεράζεται, χρησιμοποιώντας τη μάθηση χωρίς 

επίβλεψη [24] [26]. 

3.3.4.3 Μάθηση χωρίς επίβλεψη 

Σε αντίθεση με τη μάθηση με επίβλεψη, αυτή η οικογένεια των αλγορίθμων δεν απαιτεί τη 

χρήση των σωστών εξωτερικών τελικών τιμών για να ρυθμίσει τα βάρη του δικτύου. Επομένως, 

το δίκτυο λαμβάνει δεδομένα εισόδου και παράγει την έξοδο, χωρίς να δέχεται πληροφορίες 

από το εξωτερικό περιβάλλον, παρέχοντας όμως πληροφορίες στο δίκτυο για την ορθότητα των 

παραγόμενων αποτελεσμάτων ή για το πώς αυτά θα έπρεπε να ήταν. Για να είναι σε θέση να 

ταξινομήσει τα δεδομένα εισόδου, η μάθηση χωρίς επίβλεψη απαιτεί κάποιες επιπλέον πληρο-

φορίες στα δεδομένα εισόδου. Η μάθηση χωρίς επίβλεψη είναι επίσης γνωστή και ως αυτό-

οργανωμένη μάθηση, όπου μόνο οι τιμές εισόδου χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση [24] [25]. 
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3.4 PID Controllers  

Η τεχνική αυτή πήρε το όνομά της από τις χρήσεις των PID (Proportional- Integral-

Derivative) ελεγκτών. Με τη χρήση των PID ελεγκτών, η τρέχουσα κατάσταση του κό-

σμου είτε καταγράφεται μέσω αισθητήρων, είτε υπάρχει ήδη στην αναπαράσταση της 

γνώσης και στη συνέχεια συγκρίνεται με την επιθυμητή τιμή, στόχο. Εάν υπάρξει 

σφάλμα, τότε η κίνηση που θα πραγματοποιηθεί είναι αποτέλεσμα συνυπολογισμού του 

σφάλματος ( proportional =αναλογικά), το άθροισμα όλων των προηγούμενων λαθών 

(integral=ολοκλήρωμα) και του ρυθμού μεταβολής του λάθους (derivative = παράγω-

γος)  [27]. 

3.5 Cost-Based Search Strategies 

Το μεγαλύτερο βάρος για τη λήψη της απόφασης ρίχνεται στην αναπαράσταση της γνώ-

σης. Η αναπαράσταση της γνώσης πρέπει να περιέχει μία διακριτή «μειωμένη» 

αναπαράσταση του  state-space συστήματος σε συνδυασμό με ένα χάρτη που αναπαρι-

στά την κάθε μετάβαση του συστήματος ως συνάρτηση μίας τιμής κόστους ή κέρδους. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να είναι ήδη γνωστή η αναπαράσταση 

του συστήματος στην state space μορφή, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που οικοδο-

μούν την γνώση κατά τη διάρκεια της αναζήτησης  [28]. 

3.6 Finite State Machines (FSM) 

Οι FSM ελεγκτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις που έχουν χτίζοντας μία αναπαράσταση του 

κόσμου με βάση τα γεγονότα (event space). Λειτουργούν με βάση ένα προσχεδιασμένο 

διάγραμμα καταστάσεων όπου η κάθε κατάσταση αντιπροσωπεύει την εσωτερική κα-

τάσταση του ρομπότ και η λήψη απόφασης για τις μεταβάσεις της κατάστασης 

λαμβάνεται με βάση την περιοδική είσοδο γεγονότων από την αναπαράσταση της γνώ-

σης. Προκύπτει πως η λήψη απόφασης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της 

επεξεργασίας των σημάτων των αισθητήρων, κάτι που θα αποφανθεί εάν ένα συγκεκρι-

μένο γεγονός έχει λάβει χώρα ή όχι και του εκ των προτέρων σχεδιασμού, που θα 

αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με αυτό το γεγονός. Πρέπει να σημειωθεί πως στο 

σχεδιασμό του FSM ελεγκτή, πριν από την πρώτη λειτουργία του, ο αρχικός προγραμ-

ματισμός αποφάσεων γίνεται από έναν ειδικό του ανάλογου τομέα. Ο σχεδιαστής του 

συστήματος πρέπει να έχει προβλέψει και να περιμένει κάθε συνδυασμό γεγονότων που 

μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία [29]. 
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3.7 Rule-Based Systems.  

Η τεχνική με συστήματα βασισμένα σε κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για 

τη λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό όσο και στην αναπαράσταση γνώσης. Ένα τέτοιο 

σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να λάβει αποφάσεις για τις τιμές κόστους /κέρ-

δους  οι οποίες με τη σειρά τους θα αποτελέσουν την είσοδο σε μία cost-based μηχανή. 

Τέτοια συστήματα εξετάζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την εφαρμογή ενός κανόνα 

και στη συνέχεια τις συνθήκες που θα επακολουθήσουν αφού εκτελεστεί ο κανόνας. Ο 

σχεδιασμός γίνεται με βάση την αναζήτηση ενός συνδυασμού κανόνων οι οποίοι εκ-

πλήρωσαν τους στόχους του ρομπότ [30].  

  

 Σχήμα 3.4 Αναπαράσταση αρχιτεκτονικής αυτόνομων κινούμενων ρομπότ 
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4 ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τη νόηση και τα κύρια σημεία διαφοροποίησης είναι 

σχετικά με τη φύση της νόησης, την ακριβή λειτουργία ενός γνωσιακού συστήματος, 

τη μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και τον τρόπο ανασύνθεσης ενός γνωσιακού συστή-

ματος.  

4.1 Γνωσιακά Συστήματα 

Μεταξύ των θεωριών της νόησης μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις βασικότερες δύο, εκ-

φραστές των οποίων είναι οι συνδετιστές και οι συμβολιστές αντίστοιχα. Ειδικότερα, 

υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις ως προς τα Γνωσιακά Συστήματα: 

 Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information processing approach to 

cognition):  

Βασίζεται  στη θεώρηση των συμβολιστών για τη  νόηση: Η νόηση είναι ένα είδος υ-

πολογιστικής διαδικασίας σε συμβολικές αναπαραστάσεις και τα γνωσιακά συστήματα 

ενσωματώνουν αυτές τις αναπαραστάσεις με τη μορφή κώδικα και η συμπεριφορά τους 

είναι αιτιατό αποτέλεσμα διαδικασιών με βάση τους κώδικες αυτούς [31]. Στο Γνω-

σιακό Σύστημα Επεξεργασίας πληροφοριών, η νόηση αντιμετωπίζεται ως μέρος 

διαδικασιών όπου οι πληροφορίες για το περιβάλλον αντλούνται μέσω αντίληψης, ανα-

παρίστανται με τα κατάλληλα σύνολα συμβόλων, χρησιμοποιούνται για συλλογισμό 

και τέλος χρησιμοποιούνται για να προγραμματίσουν και να δράσουν στο περιβάλλον. 

Περιέχει ένα αυτόνομο αφηρημένο μοντέλο, άψυχο, όπου η υλοποίηση στον φυσικό 

κόσμο του δεν παίζει κανένα ρόλο στο μοντέλο της νόησης [32] 

 Αναδυόμενα Συστήματα (Emergent Systems approach to cognition) 

Βασίζεται στη θεώρηση των συνδετιστών για τη νόηση, απορρίπτοντας τη θεώρηση 

των συμβολιστών και υποστηρίζοντας πως η νόηση δεν μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα 

υπολογισμών αλλά είναι αυτό-οργανωμένη, αναδυόμενη και δυναμική [33] [34]. Στο 

Γνωσιακό Σύστημα των Αναδυόμενων Συστημάτων, η νόηση είναι αποτέλεσμα μίας 

διαδικασίας όπου ένα αυτόνομο σύστημα γίνεται βιώσιμο και ενεργό στο περιβάλλον 

του. Αυτό το πετυχαίνει μέσω μίας διαδικασίας αυτό-οργάνωσης, κατά την οποία ανα-

συγκροτείται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο με σκοπό να διατηρήσει τη λειτουργική 

του ταυτότητα [35]. Η ανασυγκρότηση γίνεται μέσω αμοιβαίων αλλαγών στην αλληλε-

πίδραση συστήματος και περιβάλλοντος. Η νόηση αντιμετωπίζεται ως μία αναδυόμενη 
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ιδιότητα ενός δικτύου στοιχείων που συνιστούν ένα αυτό-οργανωμένο, αυτό-διατηρού-

μενο αυτό-παραγόμενο σύστημα, είναι ενσώματη και η φυσική υλοποίηση παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στο μοντέλο της νόησης [36] [34]. 

4.2 Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές 

Οι Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια να ενοποιηθούν οι θε-

ωρίες για τη νόηση, δηλαδή οι θεωρίες που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα των 

γνωσιακών λειτουργιών, όπως η προσοχή, μνήμη, μάθηση, λήψη αποφάσεων, επίλυση 

προβλημάτων κλπ. από τη σκοπιά διάφορων επιστημών όπως αυτή της ψυχολογίας, των 

νευροεπιστημών και της επιστήμης των υπολογιστών [37] [38]. Είναι προσπάθειες ενο-

ποίησης, μοντελοποίησης και προσομοίωσης των γνωστικών λειτουργιών. Ακολούθως 

παρουσιάζονται οι κυριότερες και αντιπροσωπευτικότερες Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές 

και στον  Πίνακα 4-1 συνοψίζονται με βάση το Γνωσιακό Σύστημα και θεωρία Νόησης 

που πρεσβεύουν. Υπάρχουν και οι υβριδικές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν στοι-

χεία και από τις δύο βασικές προσεγγίσεις για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια 

αναλύονται οι πιο αντιπροσωπευτικές από το κάθε σύστημα. 

Πίνακας 4-1 Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές με βάση τη θεωρία νόησης [39] [40] 

Συμβολιστές Συνδετιστές Υβριδικό 

ACT-R AAR HUMANOID 

Soar DARWIN Cerebus 

EPIC SASE Cog: Theory of Mind 

ADAPT Global Workspace  Kismet 

ICARUS I-C SDAL CLARION 

GLAIR Cognitive-Affective LIDA 

CoSy  PACO-PLUS 

 

 ACT-R - Adaptive Control of Thought – Rational 

H ACT-R είναι μια Γνωσιακή Αρχιτεκτονική η οποία σχεδιάστηκε από τον John Robert Ander-

son [41]. Εστιάζει στην δομική αποσύνθεση της νόησης και προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο 

για τον τρόπο με τον οποίο τα δομικά στοιχεία ενοποιούνται για την παραγωγή νόησης. Η αρ-

χιτεκτονική αποτελείται από τέσσερις εξειδικευμένες δομές, που καθεμία προορίζεται για την 

επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών (Σχήμα 4.2): 

 Δομή Στόχων (Intentional module): παρακολουθεί την εσωτερική κατάσταση κατά τη 

διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. 
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 Δομή της Όρασης (vision module): για τον καθορισμό του είδους και της θέ-

σης των αντικειμένων στο οπτικό πεδίο. 

 Δομή χειρισμού Χεριών (manual module): για τον έλεγχο των χεριών.  

 Δηλωτική δομή (declarative module): για την ανάκτηση πληροφοριών από τη 

μνήμη μακράς διαρκείας. 

Οι λειτουργίες των παραπάνω δομών συντονίζονται μέσω ενός συστήματος παραγωγής 

με τη βοήθεια τεσσάρων βοηθητικών μνημών (buffers) στις οποίες κάθε δομή αποθη-

κεύει μία συγκεκριμένη ποσότητα πληροφοριών. Οι τέσσερεις εξειδικευμένες δομές και 

οι τέσσερεις βοηθητικές μνήμες αντιστοιχούν σε ξεχωριστές περιοχές του ανθρώπινου 

εγκεφάλου, εκτός από τη Δομή Στόχων, που δεν αντιστοιχεί σε μία και μόνο περιοχή 

[41] [42]. Συγκεκριμένα: 

 Βοηθητική Μνήμη Στόχων (Goal Buffer) αντιστοιχεί στον ραχιοπλευρικό προ-

μετωπιαίο  φλοιό (dorsolateral prefrontal cortex) 

 Δομή της Όρασης (vision module) αντιστοιχεί στην περιοχή του ινιακού λοβού 

(occipital lobe) 

 Βοηθητική Μνήμη Όρασης  (Visual Buffer) αντιστοιχεί στην περιοχή του βρεγ-

ματικού λοβού  (parietal lobe area) 

 Δομή χειρισμού Χεριών (manual module) αντιστοιχεί στην παρεγκεφαλίδα 

(cerebellum) και τον κινητικό φλοιό (motor cortex)  

 Βοηθητική Μνήμη Χειροκίνησης (Manual Buffer) αντιστοιχεί στον κινητικό 

φλοιό (motor cortex) 

 Δηλωτική δομή (declarative module) αντιστοιχεί στον κροταφικό λοβό 

(temporal lobe) και τον ιππόκαμπο (hippocampus) 

 Βοηθητική Μνήμη Ανάκτησης (retrieval buffer) αντιστοιχεί στον κοιλιο-πλάγιο 

προμετωπιαίο φλοιό (ventrolateral prefrontal cortex) 

 Λειτουργία επίλυσης διενέξεων στο πέταλο ωχρής σφαίρας (pallidium) 

 Η εκτέλεση παραγωγών ελέγχεται από τον θάλαμο (thalamus) 

 Η Λειτουργία αναγνώρισης μοτίβων λαμβάνει χώρα στο νεοραβδωτό σώμα 

(striatum) που είναι  τμήμα των  βασικών γάγγλιων (basal ganglia).  



- 31 - 

Η ACT-R [41] λειτουργεί με κυκλικό τρόπο, όπου όταν γίνεται αναγνώριση μοτίβων 

πληροφοριών αποθηκευμένων στις βοηθητικές μνήμες, τότε μία παραγωγή πυροδοτεί 

και οι βοηθητικές μνήμες ενημερώνονται. Κάθε τέτοιος κύκλος διαρκεί περίπου 50 ms. 

Σε αντίθεση με τις Soar και EPIC αρχιτεκτονικές, στην ACT-R μόνο μία παραγωγή 

μπορεί να πυροδοτήσει ανά κύκλο, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται ιδιαίτερη διαδι-

κασία επίλυσης διενέξεων [42]. Η παραγωγή που θα πυροδοτήσει χαρακτηρίζεται από 

την υψηλότερη χρηστικότητα, δηλαδή μία πιθανοκρατική εκτίμηση επίτευξης του τρέ-

χοντος στόχου, συνυπολογίζοντας το κόστος επιλογής της συγκεκριμένης παραγωγής 

παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβολές [38]. 

 

Σχήμα 4.1 Αρχιτεκτονική ACT-R [42]. 

Ο πυρήνας του ACT-R  γνωσιακού συστήματος είναι το σύστημα παραγωγής και η 

δηλωτική μνήμη. Οι πληροφορίες τα δηλωτικής μνήμης εμπλουτίζουν τη συμβολική 

γνώση με συμβολικές αναπαραστάσεις. Η διαδικαστική μνήμη εμπεριέχεται στο σύ-

στημα παραγωγής το οποίο συντονίζει συνολικά τη λειτουργία της αρχιτεκτονικής. Η 

δηλωτική μνήμη κωδικοποιεί με αποτελεσματικότητα στοιχεία του περιβάλλοντος, ενώ 

η διαδικαστική μνήμη κωδικοποιεί παρατηρήσιμες μεταβολές. Οι γνωστικές διεργασίες 

είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης της διαδικαστικής και της δηλωτικής μνήμης και ο 

συντονισμός τους οδηγεί στη μάθηση συμβολικής πληροφορίας, άρα η αρχιτεκτονική 

εμπεριέχει μάθηση [41]. 
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 SOAR 

Το σύστημα SOAR είναι μια προσπάθεια των Laird,Newell και Rosenbloom για την 

ενοποίηση των θεωριών της Νόησης (Σχήμα 4.2.a) [43] [44]. Είναι ένα σύστημα παρα-

γωγής βασισμένο σε κανόνες, το οποίο λειτουργεί κυκλικά, αποτελούμενο από έναν 

κύκλο παραγωγής και έναν κύκλο απόφασης. Η παραγωγή είναι ένα ζεύγος συνθήκη-

δράση και ένα σύστημα παραγωγής είναι ένα σύνολο κανόνων παραγωγής και μίας υ-

πολογιστικής μηχανής για την ερμηνεία ή εκτέλεση παραγωγών. Ο πυρήνας του SOAR 

είναι δύο ειδών μνήμης, της μακράς διαρκείας, που περιέχει του κανόνες παραγωγής 

και της μνήμης εργασίας που περιέχει τις τιμές των ιδιοτήτων και αντιστοιχεί στις δρά-

σεις και αισθήσεις [45]. Αρχικά πυροδοτούνται  όλα τα στοιχεία της βάσης γνώσης τα 

οποία ταιριάζουν με το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας. Κάθε στοιχείο που πυροδο-

τεί, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην κατάσταση της μνήμης εργασίας και να 

προκαλέσει με τη σειρά του την πυροδότηση νέων στοιχείων. H διαδικασία αυτή επα-

ναλαμβάνεται και συνεχίζεται έως ότου δεν υπάρχουν στοιχεία να πυροδοτήσουν οπότε 

δίνει τη σειρά της στη εκκίνηση του κύκλου απόφασης. Κατά το στάδιο αυτό επιλέγεται 

μία δράση απ’ όλες τις πιθανές, επιλογή που στηρίζεται σε  τεχνικές επιλογής δράσης 

με αποτέλεσμα για κάθε κύκλο απόφασης να αντιστοιχούν πολλοί κύκλοι παραγωγής 

[46].  

          
Σχήμα 4.2 α) Αρχιτεκτονική SOAR [47]         b) Αντιμετώπιση Αδιεξόδων [48] 

Μιας και δεν υπάρχει εγγύηση πως η διαδικασία επιλογής δράσης θα είναι ξεκάθαρη ή 

ό,τι θα οδηγήσει στην επιλογή μοναδικής ή κάποιας λύσης, η όλη διαδικασία μπορεί να 

αποβεί αδιέξοδη. Στην περίπτωση του αδιεξόδου, το SOAR έχει μία διαδικασία υπο-

στόχων για την αντιμετώπισή τους, θέτοντας  το αδιέξοδο ως νέο πρόβλημα, σε ένα 
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καινούργιο χώρο επίλυσης προβλήματος, του οποίου στόχος είναι η επίλυση του αδιε-

ξόδου. Στην περίπτωση που η επίλυση ενός αδιεξόδου οδηγήσει στη δημιουργία νέων, 

η διαδικασία υπό-στόχων επαναλαμβάνεται έχοντας προβλέψει  και την περίπτωση της 

αποφυγής κατάρρευσης του συστήματος όταν εγκλωβιστεί σε διαδοχικά αδιέξοδα 

(Σχήμα 4.2.b) [41]. 

Κάθε φορά που επιλύεται ένα αδιέξοδο, δημιουργείται ένας νέος κανόνας παραγωγής 

που συνοψίζει τις διεργασίες που έλαβαν χώρα στην υπό-κατάσταση για την επίλυση 

του υπό-στόχου, με αποτέλεσμα να αλλάζει η  κατάσταση σου συστήματος, εκεί όπου 

εμφανίστηκε το αδιέξοδο. Η αλλαγή αυτή ονομάζεται αποτέλεσμα και είναι το επακό-

λουθο του κανόνα παραγωγής. Η συνθήκη για την οποία είχαμε πυροδότηση του 

κανόνα παράγεται από την ανάλυση εξάρτησης, δηλαδή αναζήτηση των στοιχείων της 

μνήμης εργασίας που ταιριάζουν κατά τη διαδικασία εύρεσης του αποτελέσματος. Η 

αλλαγή αυτή στην κατάσταση αποτελεί μια μορφή μάθησης και είναι η μοναδική μορφή  

που λαμβάνει χώρα στη SOAR αρχιτεκτονική, δηλαδή το μόνο που μπορεί να μάθει 

είναι νέους κανόνες παραγωγής. Επειδή, όμως, τα αδιέξοδα είναι συχνό φαινόμενο, η 

μάθηση είναι διάχυτη κατά τη λειτουργία του SOAR [49] [46] [47]. 

 EPIC- Explicitly parallel instruction computing 

Η EPIC είναι μια Γνωσιακή Αρχιτεκτονική η οποία σχεδιάστηκε από τους Kieras και 

Meyer για να συνδέσει υψηλής πιστότητας μοντέλα αντίληψης  με μηχανισμούς κίνη-

σης μέσω ενός συστήματος παραγωγής [50]. Ένα μοντέλο EPIC αποτελείται από γνώση 

η οποία υλοποιείται με κανόνες παραγωγής και παραμέτρους αντίληψης και κίνησης. 

Υπάρχουν δύο ειδών παράμετροι, οι παράμετροι του συστήματος, που είναι σταθεροί 

για όλες τις εργασίες και οι τυπικοί που μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

εργασία. 

 Όπως αναπαρίσταται στο Σχήμα 4.3, αποτελείται από επεξεργαστές οι οποίοι λειτουρ-

γούν παράλληλα, έναν γνωσιακό επεξεργαστή, με κανόνες παραγωγής και μνήμη 

εργασίας, ακουστικό επεξεργαστή, οπτικό επεξεργαστή, επεξεργαστή κίνησης οφθαλ-

μών, φωνητικό επεξεργαστή, απτικό επεξεργαστή και επεξεργαστή κίνησης χεριών. Οι 

αντιληπτικοί επεξεργαστές δεν επεξεργάζονται ερεθίσματα, αλλά αποτελούν μοντέλα 

για τη χρονική διάσταση της κάθε αντιληπτικής διαδικασίας.  Κάθε αισθητήριο ερέθι-

σμα μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές αναπαραστάσεις και κάθε αναπαράσταση  

μεταφέρεται στη μνήμη εργασίας ίσως και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και οι 
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επεξεργαστές κίνησης δεν ασχολούνται με την στροφορμή για την παραγωγή των απα-

ραίτητων κινήσεων, αλλά με τον χρόνο που διαμεσολαβεί για την παραγωγή μιας 

κίνησης από τη στιγμή που το ζήτησε ο γνωσιακός επεξεργαστής [51].  

 

Σχήμα 4.3 Αρχιτεκτονική EPIC [50] 

Η κάθε κίνηση διακρίνεται από δύο φάσεις: Η φάση προετοιμασίας και η φάση εκτέλε-

σης. Στη φάση προετοιμασίας ο χρόνος είναι ανεξάρτητος του πλήθους των λειτουργιών 

για την προετοιμασία της κίνησης, αλλά εξαρτώνται από το εάν είχαν προετοιμαστεί 

για την εκτέλεση της προηγούμενης κίνησης. Η φάση της εκτέλεσης ασχολείται με την 

χρονομέτρηση της εκτέλεσης μιας κίνησης [52] [51]. 

Ο γνωστικός επεξεργαστής του EPIC είναι ένα σύστημα παραγωγής, όπου πολλαπλοί 

κανόνες παραγωγής μπορούν να πυροδοτήσουν σε έναν κύκλο παραγωγής και εάν οδη-

γηθεί σε αδιέξοδο, τότε το αδιέξοδο επιλύεται με τη βοήθεια εκτελεστικής γνώσης. Οι 

παραγωγές που εφαρμόζουν την εκτελεστική γνώση τρέχουν παράλληλα με τις παρα-

γωγές της διαδικαστικής γνώσης. Η EPIC δεν έχει κανένα μηχανισμό μάθησης [52]. 

 AAR - Autonomous Agent Robotics 

Η αρχιτεκτονική AAR αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση για τα αναδυόμενα γνωσιακά 

συστήματα του Brooks [53] και των Christensen και Hooker [54] [55]. Σε αντίθεση με 

μία γνωσιακή αρχιτεκτονική που στηρίζεται στην ανάλυση στα συστατικά λειτουργικά 

στοιχεία του συστήματος, η αρχιτεκτονική AAR βασίζεται στην αλληλεπίδραση ολό-

κληρων συστημάτων. Το διαφορετικό σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική 
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ταξινόμησης, όπου σε ένα αρχικό απλό σύστημα το οποίο προορίζεται για την αποδο-

τική λειτουργία υπό απλές συνθήκες, προστίθενται διαδοχικά πιο εξελιγμένες και 

πολύπλοκες στρώσεις. Κάθε τέτοια νέα στρώση ταξινομεί και εντάσσει σε αυτή τις 

στρώσεις που βρίσκονται κάτω από αυτή, με αποτέλεσμα όσο αυξάνεται σε στρώσεις 

το σύστημα, να αυξάνεται η πολυπλοκότητα και η εξέλιξή του [53]. 

Ένα μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής ARR είναι η επικίνδυνη διόγκωση των καταστά-

σεων του συστήματος, με κίνδυνο να καταρρεύσει, εξαιτίας της διαδοχικής 

ενσωμάτωσης υποσυστημάτων και τη συνεπαγόμενη αδυναμία ρύθμισης του συστήμα-

τος για το συντονισμό των διεργασιών. Για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης 

χρειάζεται κάποια μορφή αυτό-οργάνωσης, που απουσιάζει από τον αρχικό σχεδιασμό 

της αρχιτεκτονικής [54].  Το κυριότερο πρόβλημα με τον αρχικό σχεδιασμό της ARR 

είναι η αδυναμία της να αποτελέσει ικανοποιητική αναλυτική θεωρία της νόησης, μιας 

και μία αρχιτεκτονική ταξινόμησης δεν είμαι σε θέση να βαθμονομηθεί [55]. Ο Brooks 

καθιέρωσε διάφορες αρχές σχεδίασης για να παρακάμψει τους περιορισμούς αυτούς, 

όπως κίνητρα, που παρέχουν επιλογή προτιμώμενης δράσης με βάση το περιεχόμενο, 

επιλογή δράσης, αυτό-προσαρμογή που εφαρμόζει συνεχή ρύθμιση των υποσυστημά-

των και ανάπτυξη που προσφέρει τη δυνατότητα διαδοχικής μάθησης [53] [54] [55]. 

 DARWIN 

Οι Kirchmar και οι συνεργάτες του [56] [57] [58] ανέπτυξαν μία σειρά από ρομποτικές 

αρχιτεκτονικές με σκοπό να πειραματιστούν με αναπτυξιακούς πράκτορες. Τις γνωσια-

κές αρχιτεκτονικές αυτές τις ονόμασαν Darwin, που είναι συστήματα συσκευών με 

βάση τον εγκέφαλο «brain-based devices» (BBD) και προσομοιώνουν ένα εγκεφαλικό 

σύστημα, που μπορεί να αναπτύξει χωρική και επεισοδιακή μνήμη καθώς και ικανότη-

τες αναγνώρισης μέσω αυτόνομης πειραματικής μάθησης. Οι BBD αποτελούν μια 

νευρομιμητική προσέγγιση αναδυόμενων συστημάτων, με βασική διαφορά από τις άλ-

λες συνδετιστικές προσεγγίσεις, το ότι η αρχιτεκτονική αυτή στηρίζεται στη δομή και 

οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι βασικοί νευρωνικοί μηχανισμοί είναι η πλα-

στικότητα των συνάψεων, ένα σύστημα ανταμοιβής (ή μία τιμή), δυναμικός 

συγχρονισμός της νευρωνικής δραστηριότητας και νευρωνικές μονάδες με χωρικό-χρο-

νικές αποκριτικές ιδιότητες. Η προσαρμοστική συμπεριφορά επιτυγχάνεται με την 

αλληλεπίδραση των μηχανισμών αυτών με αιθητηριομηχανικούς συσχετισμούς. Οι συ-

σχετισμοί αυτοί είναι αποτέλεσμα αυτόνομης μάθησης μέσω ενεργούς αντίληψης και 

κίνησης [57] [58]. Η Darwin VIII είναι σε θέση να διακρίνει απλούς οπτικούς στόχους  
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όπως π.χ. χρωματισμένα γεωμετρικά σχήματα, με το να τα συσχετίζει με μία έμφυτη 

ακουστική παρεμβολή. Η προσομοίωση του νευρικού συστήματος περιέχει  28 νευρω-

νικές περιοχές, περίπου 54000 νευρώνες και 1,7 εκατομμύρια συνάψεις. Η 

αρχιτεκτονική του αποτελείται από ένα σύστημα για την όραση, για την περιστροφή 

του κεφαλιού, διάταξη  ιππόκαμπου, προμετωπιαίο εγκέφαλο,  ένα σύστημα ανταμοιβής 

που στηρίζεται σε ντοπαμινεργικές λειτουργίες καθώς και ένα σύστημα επιλογής δρά-

σης (Σχήμα 4.4). Εμπεριέχει περιοχές για την όραση (V1, V2, V4, IT), παρακολούθηση 

(C) και ακοή (Α) [58] [59]. 

 

Σχήμα 4.4 Αρχιτεκτονική DARWIN [59] 

 

 CLARION -The Connectionist Learning Adaptive Rule Induction 

on-line  

Ο Sun προτείνει την αρχιτεκτονική CLARION, μια υβριδική αρχιτεκτονική, η οποία 

εμπεριέχει έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ ρητών και άρρητων διεργασιών και αποτυ-

πώνει τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και διεργασίες [60] [61]. Ο σχεδιασμός της 

αρχιτεκτονικής αυτής στοχεύει να μελετήσει την ανθρώπινη μάθηση και συλλογιστική 

σε συγκεκριμένα γνωστικά έργα, αλλά και στην ανάπτυξη τεχνητών πρακτόρων για τα 
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έργα αυτά. Το καινοτόμο στοιχείο σε σχέση με τις άλλες αρχιτεκτονικές είναι το γεγονός 

ότι διαχειρίζεται την άρρητη γνώση και τη συνεργατική μάθηση, κάτι στο οποίο οι αρ-

χιτεκτονικές όπως η SOAR και η ACT-R αντιμετώπιζαν πρόβλημα [62].  

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.5, η CLARION αρχιτεκτονική αποτελείται από τέσσε-

ρεις δομές μνήμης, καθεμία από τις οποίες  εμπεριέχει ρητές και άρρητες 

αναπαραστάσεις: 

 Action-Centered Subsystem (ACS): Η δομή αυτή ρυθμίζει τις δράσεις του πρά-

κτορα 

 Non-Action-Centered subsystem (NCS): Η δομή αυτή διατηρεί το γενικό σύ-

στημα ρητής και άρρητης γνώσης. 

 Motivational Subsystem (MS): Η λειτουργία της δομής αυτής είναι η παροχή 

κινήτρων για την αντίληψη, δράση και γνωστικές λειτουργίες 

 Μetacognitive Subsystem (MCS): Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και τρο-

ποποιεί τις λειτουργίες των υπόλοιπων τριών δομών μνήμης. 

 

Σχήμα 4.5 Αρχιτεκτονική CLARION [63] [64] 

 

Κάθε μία από τις δομές μνήμης προσλαμβάνει μία αναπαράσταση σχετική με τη λει-

τουργία της και  την κωδικοποιεί σε δύο τμήματα, ξεχωριστά για τη ρητή και την άρρητη 

γνώση. Χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθοδολογίες για τη μάθηση για κάθε επίπεδο γνώ-

σης. Η μάθηση για την άρρητη γνώση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενισχυτικών ή με 

αναδρομή μεθοδολογιών μάθησης, όπως Q-learning, που μπορούν να υλοποιηθούν με 

τη χρήση AAN (τεχνητών νευρωνικών δικτύων) [65]. H ρητή γνώση, προσλαμβάνεται 
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στο κατώτατο επίπεδο (bottom-level) και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να δημιουρ-

γήσει ρητή γνώση στο ανώτατο επίπεδο (top level) μέσω μιας «από κάτω προς τα πάνω» 

διαδικασίας μάθησης. Η «από κάτω προς τα πάνω» μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με τον 

προγραμματισμό κανόνων στο ανώτατο επίπεδο που επιτρέπουν στο κατώτατο επίπεδο 

να προσλαμβάνει γνώση παρατηρώντας δράσεις που οδηγούνται από τους κανόνες αυ-

τούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετατοπιστεί από το ανώτατο επίπεδο η αρχική 

εξάρτηση της λήψης απόφασης στο κατώτατο επίπεδο [64] [62] [61] [65]. 

 

4.3 Αρχιτεκτονικές Γνωσιακών Ρομπότ 

Οι σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στις διεπαφές μεταξύ ρομπότ και ανθρώπου και 

ρομπότ και περιβάλλοντος. Σημαντική στην υλοποίηση ενός τέτοιου ρομπότ είναι η 

Αρχιτεκτονική του συστήματος. Ακολούθως παρουσιάζεται οι πιο σύγχρονες και δημο-

φιλείς βάσει των εφαρμογών τους Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές για γνωσιακά ρομπότ. 

 ORO-Open Robots Ontology 

Η ORO [66] είναι μία πλατφόρμα προσανατολισμένη στα γεγονότα για συμβολική α-

ναπαράσταση της γνώσης και συλλογισμό. Η αρχιτεκτονική αυτή μετατρέπει τη 

συμβολική αναπαράσταση της γνώσης σε αλληλοσχετιζόμενες έννοιες. Για να μπορέσει 

ένα γνωσιακό ρομπότ να ανταπεξέλθει στο πλούσιο σε συμβολισμούς οικιακό περιβάλ-

λον θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δημιουργεί ένα πλούσιο σε συμβολισμούς 

μοντέλο του κόσμου και να  μπορεί να πραγματοποιεί συλλογισμούς με βάση αυτό. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμπεριλάβει και την ανθρώπινη οπτική για την 

ορθότερη και πληρέστερη λήψη αποφάσεων. Για να το επιτύχει αυτό το ρομπότ θα πρέ-

πει να είναι εξοπλισμένο με ικανότητες αντίληψης, να έχει στη διάθεσή του ένα 

αναλυτικό μοντέλο των σχέσεων και εννοιών των αντικειμένων καθώς και να γνωρίζει 

τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των άλλων πρακτόρων. Η ORO αρχιτεκτονική παρου-

σιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 4.6  
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Σχήμα 4.6 Αναπαράσταση της ORO Αρχιτεκτονικής [66] 

 

Τα χαρακτηριστικά της και οι ιδιότητές της περιγράφονται ακολούθως: 

i. Προσφέρει διάφορες μεθοδολογίες για την επεξεργασία γεγονότων, δηλαδή, 

μπορεί να εισάγει, να αφαιρέσει και να ενημερώσει τα γεγονότα. Μπορεί να α-

φαιρεί δηλώσεις με βάση κάποια μοτίβα, να προσθέτει νέα γεγονότα με την 

προϋπόθεση πως δεν οδηγούν σε ασυνέπεια και να εκτελέσει βασικά SPARQL 

ερωτήματα. 

ii. Επιτρέπει την άμεση εκτέλεση εξωτερικών γλωσσικών δομικών στοιχείων όταν 

συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, γεγονός που επιτρέπει  την ενεργή επίβλεψη.  

iii. Μπορεί να αναπαραστήσει διαφοροποιημένα γνωσιακά μοντέλα. Όπως φαίνε-

ται και στο Σχήμα 4.2, η ORO μπορεί να αποθηκεύσει ανεξάρτητα γνωσιακά 

μοντέλα για τον κάθε ένα από τους πράκτορες που αλληλοεπιδρά. 

iv. Με τη βοήθεια των κατάλληλων αλγορίθμων μπορεί να ομαδοποιεί αντιλήψεις 

με βάση τις συμβολικές τους ομοιότητες. 

v. Το προφίλ της  μνήμης είναι εμπνευσμένο από ένα απλοποιημένο βιολογικό μο-

ντέλο και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αποθηκεύει τις δηλώσεως 

δεδομένων σε ξεχωριστά προφίλ μνήμης, που εμπεριέχουν την προσωρινή και 

την μακράς διάρκειας μνήμη. Κάθε προφίλ έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και 

εκχωρείται στα αποθηκευμένα γεγονότα. Όταν λήξει η διάρκεια ζωής του, τότε 

η ORO το αποσύρει με αυτόματο τρόπο  [66]. 
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 iCub 

 

H υλοποίηση της iCub [67] αρχιτεκτονικής πραγματοποιείται σε στάδια. Σκοπός της αρχιτεκτο-

νικής αυτής είναι η ενσωμάτωση φυλογενετικών ικανοτήτων στο ανοικτού συστήματος 

ανθρωποειδές γνωσιακό ρομπότ των 53 βαθμών ελευθερίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταπο-

κρίνονται τόσο στη νευροφυσιολογία όσο και στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Περιλαμβάνει 

απλές στόχο-κατευθυνόμενες δράσεις όπως έλεγχο της προσοχής, έκταση χεριού και κίνηση 

στο χώρο. Επίσης, συμπεριλαμβάνει επεισοδιακή και διαδικαστική μνήμη όπου περιέχονται α-

πλής μορφής εσωτερικές αναπαραστάσεις με σκοπό να δημιουργήσουν δομή νοητικών 

προσομοιώσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόβλεψη, ανασχηματισμός κα-

θώς και η δημιουργία ενός γενετικού μοντέλου λειτουργιών επηρεαζόμενο από τις ικανότητες 

που έχουν ήδη αποκτηθεί. Υπάρχει διαχωρισμός εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που α-

ποτελούν κίνητρα και πυροδοτούν περιέργεια και πειραματισμό. Ο διαχωρισμός αυτός 

υλοποιείται μέσω ενός συστήματος προσοχής που συμπεριλαμβάνει  και τα δύο είδη παραγό-

ντων. Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 4.7, η αρχιτεκτονική iCub αποτελείται από 13δομικά 

στοιχεία [40] [68] [39] 

 

Σχήμα 4.7 Η iCub γνωσιακή αρχιτεκτονική [40] 

Η επιλογή δράσης πραγματοποιείται μέσω μίας απλής αυτό-ρυθμιστικής διαδικασίας που διέ-

πεται από την τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, σε αντίθεση με τις περισσότερες γνωσιακές 

αρχιτεκτονικές όπου η γνωστική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα υπαγόρευσης μηχανών κατα-

στάσεων (state machines), όλα τα δομικά στοιχεία της iCub [67] αρχιτεκτονικής έχουν τη 
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δυνατότητα της ταυτόχρονης λειτουργίας, με αποτέλεσμα η αλληλεπίδραση διαφορετικών πα-

ράλληλων διαδικασιών να παράγουν μία  ακολουθία καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν τις 

νοητικές λειτουργίες και γνωστική συμπεριφορά [68] [67] [40].  



- 42 - 

5 ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ΑΚΡ) 

Η έρευνα για το πώς να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένας σύστημα που να πραγ-

ματοποιεί συλλογιστική των πράξεων είναι ένα θέμα που απασχολεί τον τομέα της 

τεχνητής νοημοσύνης εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 

κατασκευάστηκε το πρώτο επίσημο μοντέλο της ανθρώπινης συλλογιστικής για την ε-

πίλυση προβλημάτων το οποίο ονομάστηκε situation calculus. Στα τέλη της δεκαετίας 

του ‘60 το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί ένας αυτόματος λύτης 

προβλημάτων. Το μοντέλο αυτό όμως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε ευρύτερης κλί-

μακας περιπτώσεων, οπότε να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις εύρους φάσματος 

με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η επίλυση frame problem. Το frame problem αποτέλεσε 

έναν ουσιώδη λύτη για δεκαετίες και μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 αναπτύ-

χθηκαν ικανοποιητικές μεθοδολογίες.  Αυτές οι λύσεις αναπτύχθηκαν σε γλώσσες 

προγραμματισμού και αλγορίθμους με σκοπό την κατασκευή ευφυών ρομπότ. Μία από 

τις επιτυχημένες προσεγγίσεις είναι ένας φορμαλισμός ονομαζόμενος fluent calculus, 

ένα μοντέλο λογικής σκέψης με βάση τη δημιουργία νοητικών μοντέλων δυναμικών 

περιβαλλόντων και τη συλλογιστική για διάφορες πράξεις με βάση αυτά τα νοητικά 

μοντέλα. Σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ρομπότ τα οποία μπο-

ρούν να περιηγούνται σε ένα περιβάλλον, έχοντας την ικανότητα να μαθαίνουν και να 

στρέφουν την προσοχή τους σε αντίστοιχα ερεθίσματα [3] [53] [69] [2]. 

Σε αντίθεση με  την ανάπτυξη λογισμικού, ο χειρισμός του φυσικού κόσμου από ένα 

ρομπότ, είναι ένα πιο δύσκολο πρόβλημα. Για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός τέτοιου 

ρομπότ χρειάζεται έρευνα και να υπερκαλυφθούν διάφορες τεχνολογικές και οικονομο-

τεχνικές προκλήσεις, όπως να επιλύσει θέματα αυτονομίας, εντοπισμού, σχεδιασμού 

πορείας, κάλυψη επιφάνειας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ασφάλεια και διεπαφή με 

ανθρώπους.  Αρκετές εταιρείες στοχεύουν στην ανάπτυξη ρομποτικών προϊόντων για 

οικιακή χρήση. Όταν τα ρομπότ προορίζονται για οικιακή χρήση, θα πρέπει να εξετά-

σουμε σε εύρος διάφορους ανθρώπινους παράγοντες καθώς και πτυχές που αφορούν τις 

ανάγκες των χρηστών, την αποδοχή των ρομπότ και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Όταν 

ένα ρομπότ περάσει από τον δημόσιο χώρο, στον ιδιωτικό τότε δεν είναι πια μόνο ένα 

τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά γίνεται κοινωνικός πράκτορας [53] [2] [70]. 
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5.1 Ρομπότ Καθαριστές 

Στις ημέρες μας είναι λίγες οι περιπτώσεις των έξυπνων συσκευών και ρομπότ που έ-

χουν παραχθεί μαζικά για οικιακή χρήση. Το πρώτο αυτόνομο ευφυές ρομπότ και το πιο 

διαδεδομένο για οικιακή χρήση είναι η ρομποτική σκούπα.. Η πρώτη έρευνα που σχε-

τίζεται με τη δημιουργία ενός ρομπότ καθαρισμού χρονολογείται από τη δεκαετία του 

1980 [71], ενώ το πρώτο πρωτότυπο που σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση χρονολογείται 

το 1991 [72].  

Το 2001, η Electrolux κατασκεύασε το πρώτο ρομπότ καθαριστή μαζικής παραγωγής 

το «Trilobite». Οι αισθητήρες που χρησιμοποιεί είναι υπερήχων και είναι έτσι διατεταγ-

μένοι ώστε να σχηματίζουν ένα ημικύκλιο και η κάλυψή τους να είναι 1800 από την 

περίμετρο. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί για να καλύψει την επιφάνεια που σκουπίζει 

είναι η αποφυγή εμποδίων και στο θέμα της ενέργειας, έχει τη δυνατότητα της αυτόμα-

της επαναφόρτισης [73]. 

Το 2003, η Karcher κατασκεύασε το «Robocleaner RC3000». Χρησιμοποιεί αισθητήρες 

αφής (τοποθετημένοι στους προφυλακτήρες της σκούπας) και ως μέθοδο εντοπισμού, 

κάλυψης επιφάνειας και αποφυγής εμποδίων χρησιμοποιεί την τυχαία κίνηση. Το βα-

σικό της προτέρημα και καινοτομία είναι η χρήση αισθητήρα που αναγνωρίζει το 

ποσοστό ρύπανσης του εισερχόμενου αέρα για  τον καθορισμό του επιπέδου ρύπανσης 

του χώρου και έτσι έχει τη ρύθμιση να παραμείνει περισσότερο χρόνο στις πιο βρώμικες 

περιοχές [74] [73].  

Η πιο επιτυχημένη, μέχρι σήμερα, μαζικής παραγωγής οικιακή σκούπα ρομπότ είναι η 

«Roomba” από την εταιρεία iRobot Co. Η επιτυχία της αναφέρεται στις πωλήσεις, οι 

οποίες το 2006 είχαν ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια. Καινοτομίες της είναι το μικρό-

τερό της μέγεθος, σε σχέση με τις άλλες, κάτι που της εξασφαλίζει καλύτερη κίνηση 

κάτω από έπιπλα. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιεί είναι διάφοροι, όπως αισθητήρας 

αφής με τη μορφή του μπροστινού προφυλακτήρα καθώς και αισθητήρες υπέρυθρης 

ακτινοβολίας που τοποθετούνται σε διάφορα μέρη καθώς και στο κάτω μέρος για να 

προστατεύουν τη σκούπα από το να πέσει σε τρύπες, σκαλιά κλπ. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιεί για την κάλυψη της επιφάνειας και την επιλογή πορείας είναι αλγόριθμοι 

τυχαίας κίνησης όπως είναι η σπειροειδής κίνηση, τυχαία αναπήδηση και κίνηση με 

βάση την τοιχοποιία. Μπορούν να ανιχνεύσουν το επίπεδο ρύπανσης και να προσαρμό-

σουν το χρόνο σκουπίσματος σε συγκεκριμένες περιοχές αναλόγως. Τέλος, έχει τη 

δυνατότητα αυτόματης επαναφόρτισης [75]. 
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Η εταιρεία Neato Robotics κατασκεύασε το 2010 τη ρομποτική σκούπα «Neato». H 

καινοτομία της ήταν στον τομέα της απόδοσης μιας και εξοπλίστηκε με έναν πιο δυνατό 

κινητήρα αναρρόφησης. Έχει αισθητήρα Laser, έναν οικονομικό σαρωτή Laser, που της 

επιτρέπει να κατασκευάζει και να αποθηκεύει έναν δυσδιάστατο χάρτη του χώρου που 

πρόκειται να καθαρίσει. Χρησιμοποιεί την Simultaneous Localization And Mapping - 

SLAM  μεθοδολογία για την κάλυψη του χώρου καθώς και τον εντοπισμό και σχεδίαση 

πορείας. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει ανοίγματα (πόρτες) με αποτέλεσμα να καθα-

ρίζει ολοκληρωτικά έναν χώρο προτού μετακινηθεί στον επόμενο. Τέλος, έχει τη 

δυνατότητα αυτόματης επαναφόρτισης [76]. 

Η εταιρεία  Evolution Robotics κατασκεύασε το 2010 τη ρομποτική σκούπα και σφουγ-

γαρίστρα «Mint». Η μεθοδολογία προσανατολισμού και πλοήγησης είναι Ceiling Visual 

SLAM -(CV-SLAM). Είναι εξοπλισμένη με έναν σύστημα εκπομπής υπέρυθρης ακτι-

νοβολίας στο ταβάνι του χώρου, η οποία ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα που του 

επιτρέπει να προσδιορίζει την τοποθεσία του και προσανατολισμό του. Κατά τη διάρ-

κεια της λειτουργίας του, κατασκευάζει ένα χάρτη του περιβάλλοντος και στη συνέχεια 

με τη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης καθαρίζει την επιφάνεια στον βέλτιστο 

χρόνο. Στη σκούπα αυτή προστέθηκε και ένα δοχείο για τη συλλογή των υγρών [73]. 

.  

 

Εικόνα 5.1 Σκούπες ρομπότ και η μεθοδολογία εντοπισμού θέση και πλοήγησης 

[73].© για (a)-(f):RTS/ABE και (g): Neato Robotics 

H εταιρεία Samsung κατασκεύασε τη ρομποτική σκούπα «VR9000 NAVIBOT» που 

έχει ενισχυμένο κινητήρα για την αναρρόφηση, για να είναι πιο αποτελεσματικός σε 
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δύσκολα σημεία. Το μοντέλο «SR8700» έχει αισθητήρες υπερήχων καθώς και κάμερα 

για την χαρτογράφηση του χώρου και την επιλογή βάσει αλγορίθμου της βέλτιστης δια-

δρομής (πορεία, κάλυψη, χρόνος) μέσω Ceiling Visual SLAM. Έχει αισθητήρα 

ανίχνευσης βρωμιάς καθώς και χρονοδιακόπτη για τον προγραμματισμό της λειτουρ-

γίας.  Περιλαμβάνει διεπαφή με το χρήστη, ο οποίος μέσω ενός τηλεχειριστήριου 

μπορεί να υποδείξει στο ρομπότ το σημείο που επιθυμεί να σκουπίσει. Το  μοντέλο 

«SR8900» έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πότε έχει γεμίσει το δοχείο συλλογής και 

να απορρίπτει αυτόματα το περιεχόμενό του στην ειδική βάση απόρριψης-φόρτισης. 

Έχει αλγόριθμους αποθήκευσης των χώρων που έχει σκουπίσει και βέλτιστης πορείας 

καθώς και χρόνου [77]. 

5.2 Δομικά Στοιχεία Ευφυούς Οικιακής Σκούπας 

Για την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μίας αυτόνομης ευφυούς οικιακής σκούπας 

πρέπει να ικανοποιηθούν διάφορες απαιτήσεις που προκύπτουν και πρέπει να συνυπο-

λογισθούν οι περιορισμοί στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα. Χρειάζονται ικανότητες 

αναπαράστασης του χώρου και κατασκευής χάρτη, ο οποίος θα συμβάλλει στην αποδο-

τικότερη κίνηση του ρομπότ τόσο σε θέματα καθαριότητας όσο και μείωσης της 

κατανάλωσης της ενέργειας αλλά και χρόνου λειτουργίας. Άλλες ικανότητες είναι η 

διεπαφή με τον άνθρωπο κατά τη λειτουργία του, εύρεση βέλτιστης διαδρομής αλλά και 

ενέργειας, αναφορά περιοχών που δεν καθαρίστηκαν εξαιτίας εμποδίων ή καταχώρηση 

στη μνήμη και προσπάθεια καθαρισμού τους σε επόμενο καθάρισμα. Για να είναι δυ-

νατή η πραγματοποίηση των λειτουργιών αυτών χρειάζεται η ανάπτυξη και 

βελτιστοποίηση διάφορων δομικών στοιχείων με βασικό στόχο την βέλτιστη κίνηση και 

περιήγηση του  Αυτόνομου Κινούμενου Ρομπότ (ΑΚΡ) στο χώρο, όπως παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 5.1 και αναλύονται ακολούθως [78]: 

 

Σχήμα 5.1 Διάγραμμα διασύνδεσης δομικών στοιχείων ΑΚΡ [78] 
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5.3 Αναπαραστάσεις Χαρτών 

Επειδή το ρομπότ κινείται σε περιορισμένο χώρο, ο οποίος περιέχει και έπιπλα με δια-

φορετική δομή, είναι αναγκαία η βέλτιστη κατασκευή χαρτών και συνεχής 

επαναπροσδιορισμός της θέσης. Οι μεθοδολογίες αναπαράστασης του περιβάλλοντος 

διαφέρουν ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που θέλουν να αντλήσουν. Αποτέλε-

σμά τους είναι η κατασκευή χαρτών που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος της 

πληροφορίας και κατ’ επέκταση τη χρήση τους. Το κοινό στοιχείο όλων των χαρτών 

είναι πως περιέχουν-αποθηκεύουν πληροφορίες - τα δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω 

των αισθητήρων του ρομπότ [2].  

Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί οι χάρτες υπάρχουν a priori. π.χ. σε CAD μορφή, με 

τη βοήθεια κάποιου σχεδιαστικού προγράμματος ή λαμβάνονται κάποιες φωτογραφίες, 

που μετατρέπονται σε χάρτες. Η δημιουργία ενός χάρτη, η χαρτογραφημένη αναπαρά-

σταση της γνώσης που αποκτά το ρομπότ όσο λειτουργεί, είναι μεν δύσκολή στην 

υλοποίηση, όμως προσφέρει πολλά στο ρομπότ, όπως μεγαλύτερη αυτονομία, προσαρ-

μοστικότητα και δυνατότητα λειτουργίας σε δυναμικά περιβάλλοντα. Για να επιτευχθεί 

αυτό όμως πρέπει να ξεπεραστούν προκλήσεις όπως [2] [79]: 

 Αβεβαιότητα στη θέση του ρομπότ και των παρατηρήσεών του 

 Μέγεθος χάρτη 

 Ανάλυση χάρτη 

 Ομοιότητες γειτονικών αντικειμένων 

 Χωρητικότητα μνήμης για την αναπαράσταση όλων των χαρτών όλων 

των διαστάσεων και των αντικειμένων 

 Υπολογιστική ταχύτητα στην επεξεργασία αναπαραστάσεων, σύγκριση 

με νεοπροσλαμβανόμενα αντικείμενα. 

 Χάρτες Ιδιοτήτων (maps of features) 

Είναι οι πιο χρησιμοποιούμενοι χάρτες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην υπολογιστική 

όραση. Οι χάρτες αυτοί δεν είναι λεπτομερείς αλλά ελλιπείς αναπαραστάσεις του περι-

βάλλοντος και αποτυπώνουν ορόσημα των εξεχόντων χαρακτηριστικών του χώρου, 

όπως γραμμές, κόμβους, επίπεδα και είναι τρισδιάστατοι  Κάθε χρονική στιγμή που το 

ρομπότ πραγματοποιεί μια μέτρηση, συσχετίζει τα δεδομένα του χάρτη, δηλαδή, συ-

γκρίνει τις προσλαμβάνουσες ιδιότητες για χρόνο t με αυτές που αποτυπώνονται στο 

χάρτη και αυτές που ταιριάζουν, τις συσχετίζει. Το στάδιο του συσχετισμού είναι κριτι-

κής σημασίας, μιας και οποιαδήποτε αποτυχία οδηγεί στην αποτυχία του συστήματος 
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αναπαράστασης. Οι ιδιότητες βοηθούν το ρομπότ να εντοπίσει τη θέση του στο χάρτη 

μέσω της μέτρησης της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης μελλοντικής θέσης και 

της πραγματικής θέσης στο χάρτη [79]. 

Ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων στο χάρτη και o εντοπισμός της θέσης του ρομπότ 

την κάθε χρονική στιγμή, γίνεται με τη βοήθεια τεχνικών φιλτραρίσματος. Η πιο συ-

νηθισμένη τεχνική που διαχειρίζεται και την αβεβαιότητα είναι η (EKF) Extended 

Kalman Filter [80].  

Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων είναι οι ακόλουθες: 

 Speeded Up Robust Feature (SURF). Μεθοδολογία που εξοικονομεί χρόνο με 

το να χρησιμοποιεί πραγματικές εικόνες του χώρου [81] .  

 Harris corner detector. Χρησιμοποιεί μαθηματικές συναρτήσεις για να συσχετί-

σει τις περιοχές όπου το σήμα ανίχνευσης αλλάζει στο δισδιάστατο χώρο 

(γωνίες) [82]. 

 Occupancy Grids (Μετρική Αναπαράσταση ή Αναπαράσταση με 

Πλέγμα) 

Οι χάρτες χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν το χώρο εργασίας του ρομπότ ως 

ένα διακριτό Γράφο, δηλαδή ως μία σειρά κελιών. Σε κάθε κελί αποδίδεται μία πιθανο-

κρατική τιμή, που αντιστοιχεί στο ποια είναι η πιθανότητα το κελί να είναι 

κατειλημμένο. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον προσλαμβάνονται από τους αι-

σθητήρες σε πραγματικό χρόνο ή μπορεί και να ανακληθούν. Οι χάρτες αυτοί είναι 

ιδανικοί για να συνδυάσουν τις απεικονίσεις διαφορετικών αισθητήρων  σε ποσότητα 

και είδος, π.χ. laser, υπερήχων, IR κλπ. [83] 

 Binary Occupancy Grid 

Τα κελιά των Γράφων αυτών μπορούν να έχουν μόνο δύο τιμές, που συμβολίζουν το ότι  

είναι ή δεν είναι κατειλημμένα. Χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση ελεύθερων 

χώρων για την κίνηση ρομπότ και σε περιπτώσεις αποφυγής εμποδίων.  

 Τοπολογικοί χάρτες-Topological Maps 

Ο κόσμος αναπαρίσταται ως Γράφος του οποίου οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν σημεία ή 

περιοχές του χώρου. Χρησιμοποιούνται ακριβείς μετρικοί χάρτες στους οποίους ο χώ-

ρος είναι χωρισμένος σε κελιά. Τα κελιά διαμορφώνουν τον Γράφο και κάθε κελί 

περιέχει πληροφορία που σχετίζεται με την αντίστοιχη περιοχή του χώρου που καλύπτει 
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[83]. Η χρήση υβριδικών αναπαραστάσεων του χώρου είναι επίσης εφικτή σύμφωνα με 

την προσέγγιση που γίνεται στο [84]. Ο ελεύθερος χώρος των μετρικών χαρτών, μπορεί 

να χωριστεί σε μικρές περιοχές οι οποίες αποτελούν τους κόμβους ενός γράφου . 

  

Σχήμα 5.2 α) Χάρτης Ιδιοτήτων β) Οccupancy Grid γ) Τοπολογικός Χάρτης [83] 

 

5.4 SLAM - Simultaneous Localisation and Mapping 

O εντοπισμός της θέσης καθώς και η πλοήγηση είναι η βάση των αυτόνομων κινούμε-

νων ρομπότ. Ειδικά στην περίπτωση του σκουπίσματος χρειάζεται ικανοποιητικός 

καθαρισμός και πλήρης κάλυψη του χώρου. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να εντο-

πίζει και να προσδιορίζει με ακρίβεια ποια σημεία του χώρου έχουν σκουπιστεί και ποια 

όχι, τη θέση των διάφορων χώρων και το χώρο που βρίσκεται η βάση φορτίσματός της. 

Οι μέθοδοι SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping), δηλαδή ταυτόχρονος 

προσδιορισμός θέσης στο χώρο και προσδιορισμός της θέσης στον αποτυπωμένο χάρτη, 

σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να προσφέρουν τη λύση για τα παραπάνω ζητούμενα 

και η ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθοδολογιών παρουσιάζει αυξημένο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Απαιτούνται μέθοδοι SLAM που να προσφέρουν ακρίβεια σε επίπεδο εκα-

τοστού. Οι πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για SLAM είναι οι 

ακόλουθες [79]: 

 Feature-Based SLAM 

Η μέθοδος Feature-Based SLAM  βασίζεται στην αποθήκευση σε ένα χάρτη ιδιαίτερων 

αισθητηριακών δεδομένων ή ορόσημων, τη χρονική στιγμή και θέση που καταγράφο-

νται. Παράλληλα χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση του ρομπότ για να προσδιορίσει 
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τόσο τη θέση των τρεχόντων και των προηγούμενων σε χρονικές στιγμές αποθηκευμέ-

νων ορόσημων όσο και να συνεκτιμήσει τα δεδομένα αυτά για να προσδιορίσει με 

ακρίβεια τη θέση του. Ακολούθως παρουσιάζονται μεθοδολογίες για πραγματοποίηση 

SLAM [2] [79]: 

 EKF SLAM 

Αποτελεί γενίκευση του γραμμικού Kalman Filter (KF) [80] σε μη γραμμικά συστήματα 

και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές για το φιλτράρισμα κατά τη διαδικασία 

SLAM. Μπορεί να διαχωριστεί σε δύο διακριτές διαδικασίες, την πρόβλεψη μιας κατά-

στασης και την ενημέρωση των καταστάσεων του συστήματος με βάση νέες μετρήσεις,  

με αποτέλεσμα τη μείωση της αβεβαιότητας. Αποτελεί μία διαρκή διαδικασία πρόβλε-

ψης και ενημέρωσης καταστάσεων [85]. 

 MonoSLAM 

Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση του Davison [86],  για 3D monocular SLAM, δηλαδή 

με τη χρήση μιας μόνο κάμερας ως αισθητήριο για τη SLAM. Η αναπαράσταση χαρτών 

γίνεται με βάση τις ιδιότητες των αντικειμένων. Βασικό πρόβλημα της μεθόδου αυτής 

είναι ο προσδιορισμός του βάθους των αντικειμένων μιας και χρησιμοποιεί μία μόνο 

κάμερα, για την επίλυση του οποίου έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι. 
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6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΥΦΥΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΣΚΟΥΠΑ 

 

6.1 Στόχος 

Στόχος είναι η υλοποίηση ενός ευφυούς αυτόνομου ρομπότ σκούπας για οικιακή χρήση. 

Η υλοποίηση προσανατολίζεται στον υλοποίηση και κατάλληλο προγραμματισμό σε 

υπολογιστικό περιβάλλον του ελεγκτή για τη λήψη αποφάσεων. Θέλουμε η συσκευή 

που θα προγραμματιστεί κατάλληλα να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

i. Ευφυές 

ii. Αυτόνομο 

iii. Ικανοποιητικός καθαρισμός ακόμα και κάτω από αντικείμενα-έπιπλα. 

 

6.2 Περιγραφή προβλήματος 

Επιθυμούμε να έχουμε ένα αυτόνομο ρομπότ το οποίο να μπορεί να περιηγείται σε ένα 

όχι τόσο δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του σπιτιού και να σκουπίζει. Θέλουμε να 

έχει έναν καινοτόμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκύ-

ψει σε προηγούμενες εφαρμογές και έχουν αναλυθεί στο Κεφάλαιο 5. Το πρόβλημα 

χωρίζεται σε δύο διαστάσεις: 

1. Ικανοποιητικός καθαρισμός 

2. Ικανοποιητική πλοήγηση-κάλυψη του χώρου. 

Το ρομπότ εξοπλίζεται με φυσούνα για να ανταπεξέλθει του προβλήματος της κινητι-

κότητας κάτω από έπιπλα και αυξάνει το ύψος του ώστε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη 

αυτονομία μέσω μεγαλύτερης μπαταρίας και χωρητικότητα σε χώρο αναρρόφησης. 

6.3 Αρχικός Σχεδιασμός Ρομπότ 

 Κινηματικό μοντέλο 

Το ρομπότ σκούπα αποτελείται από δύο ομάδες τροχών, οι μπροστινοί χρησιμοποιού-

νται για την επιλογή πορείας και οι πίσω για την ώθηση της κίνησης. Άρα οι μπροστινοί 

τροχοί έχουν τη δυνατότητα να στρέφονται δεξιά αριστερά και το όλο σύστημα μπορεί 

να στρίβει δεξιά, αριστερά και να κινείται ευθεία. Υποθέτουμε πως το ρομπότ μας έχει 
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γνώση του χώρου στον οποίο θα κινηθεί, ή μπορούμε να του τη δώσουμε και έχει γνώση 

του σημείου, όπως δίνεται από τη σχέση (6.1)  που βρίσκεται κάθε φορά [87] .  

𝑝(𝑡) = [𝑥𝑟𝑜𝑏(𝑡), 𝑦𝑟𝑜𝑏(𝑡), 𝜑𝑟𝑜𝑏(𝑡)]                                                                                    (6.1) 

Το κινηματικό μοντέλο του ρομπότ περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις [87]: 

�̇�𝑟𝑜𝑏 = 𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑟𝑜𝑏                                                                                                              (6.2) 

�̇�𝑟𝑜𝑏 = 𝑣 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑟𝑜𝑏                                                                                                               (6.3) 

�̇�𝑟𝑜𝑏 = 𝜔                                                                                                                            (6.4) 

Όπου v είναι η εφαπτομενική ταχύτητα, ω είναι η γωνιακή ταχύτητα, (𝑥𝑟𝑜𝑏, 𝑦𝑟𝑜𝑏) 

δηλώνει τη θέση του ρομπότ σε καρτεσιανές συντεταγμένες, 𝜑𝑟𝑜𝑏 είναι ο 

προσανατολισμός του ρομπότ σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα.Θεωρούμε πως η ταχύ-

τητα με την οποία κινείται είναι σταθερή και το μόνο που ελέγχει ο ελεγκτής είναι η 

κατεύθυνση της κίνησης, δηλαδή ελέγχει τη γωνία περιστροφής των τροχών οδήγησης. 

 Αισθητήρες 

Για την πλοήγηση του ρομπότ τοποθετούνται οι αισθητήρες, όπως φαίνεται στο ακό-

λουθο σχήμα. Οι αισθητήρες είναι εικονικοί στην πράξη όμως αντιπροσωπεύουν 

αισθητήρες με υπερήχους,  που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αποστάσεων. 

Μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια σε ένα κωνικό πεδίο γωνίας 50 0 περίπου και απόστασης 

4 με 5 εκατοστά.  Τα δεδομένα του τα στέλνει σε ένα μικροελεγκτή. Χρησιμοποιούνται 

επίσης αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν εμπόδιο 

σε απόσταση 8 με 10 εκατοστών.  
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Τροχός

Αριστερός αισθητήρας 
κάτω (ΑΑΚ)

Αριστερός αισθητήρας 
πάνω (ΑΑΠ)

Δεξιός αισθητήρας 
κάτω (ΔΑΚ)

Δεξιός αισθητήρας 
Πάνω (ΔΑΠ)

Οδήγηση

0
ο

15
ο

30
ο

-30
ο

-15
ο

Κεντρικός αισθητήρας 
κάτω (ΚΑΚ)

 

Σχήμα 6.1 Σχέδιο έξυπνης σκούπας 

Απαραίτητη πληροφορία που πρέπει να προέρχεται από τους αισθητήρες: 

i. Εντοπισμός θέσης και χαρτογράφηση του χώρου, με σκοπό να μπορέσει να κα-

λύψει όλο το χώρο και να προσδιορίσει τη θέση των αντικειμένων στο χώρο 

αυτό. 

ii. Ανίχνευση εμποδίων στο χώρο, με σκοπό να τα αποφύγει ή να επιλέξει να σκου-

πίσει κάτω από αυτά, εάν αυτό είναι δυνατόν 

 Περιβάλλον 

Θεωρούμε πως το περιβάλλον είναι γνωστό για το ρομπότ. Με μία δυαδική αναπαρά-

σταση μπορούμε να το προσομοιώσουμε.  Όπου 0 έχουμε ελεύθερο χώρο και όπου 1 

έχουμε εμπόδιο, δηλαδή τα συμπαγή αντικείμενα και ο χώρος στον οποίο δεν μπορεί να 

κινηθεί το ρομπότ και η φυσούνα παίρνουν την τιμή «1» και όπου ο χώρος είναι ελεύ-

θερος, μπορεί να κινηθεί η σκούπα ή η φυσούνα έχουμε την τιμή «0».  

 Fuzzy Logic Inference System (FIS) Controller 

6.3.4.1 Είσοδοι (inputs) 

Οι είσοδοι είναι 5, όσοι είναι και οι αισθητήρες, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.1.  

1. Αριστερός αισθητήρας κάτω (ΑΑΚ) 

2. Κεντρικός αισθητήρας κάτω (ΚΑΚ) 
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3. Δεξιός αισθητήρας κάτω (ΔΑΚ) 

4. Αριστερός αισθητήρας πάνω (ΑΑΠ) 

5. Δεξιός αισθητήρας πάνω (ΔΑΠ) 

Μία είσοδος που δίνει την τιμή «0» σημαίνει πως το ρομπότ βρίσκεται στην κοντινό-

τερη απόσταση, ακουμπάει το εμπόδιο. Μία τιμή «10» σημαίνει πως το ρομπότ 

βρίσκεται αρκετά μακριά από εμπόδια ή ο αισθητήρας δεν μπορεί να ανιχνεύσει τίποτα. 

Άρα η γλωσσική μεταβλητή για τις εισόδους είναι η μεταβλητή Distance. Ακολούθως 

αναπαρίστανται οι ασαφείς τιμές και τα ασαφή τους σύνολα για τον κάθε αισθητήρα: 

Distance1 (ΑΑΚ) Α={Α1,Α2,Α3}= {far, near, very near} 

Distance2 (KΑΚ) B={B1,B2,B3}= {far, near, very near} 

Distance3 (ΔΑΚ) C={C1,C2,C3}= {far, near, very near} 

Distance4 (ΑΑΠ) D={D1,D2,D3}= {far, near, very near} 

Distance5 (ΔΑΠ) Ε={Ε1,Ε2,Ε3}= {far, near, very near} 

Οι τρεις πρώτες είσοδοι παίζουν ρόλο στη λειτουργία της φυσούνας και οι δύο τελευ-

ταίες είναι για την επιλογή της κατεύθυνση της φυσούνας. 

6.3.4.2 Έξοδοι (outputs) 

Το ρομπότ, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.1 μπορεί να στρίβει από -300
  έως +300

  

μοίρες.  Οι έξοδοι του ρομπότ είναι δύο: 

1. Μήκος της φυσούνας (S) 

2. Κατεύθυνση φυσούνας (φ) 

Για τη φυσούνα, το ελάχιστο είναι να μη βγει καθόλου και το μέγιστο είναι  να βγει 

40cm. Η τιμή «0» συμβολίζει πως δεν χρησιμοποιείται καθόλου και μία τιμή «10» ση-

μαίνει πως εξέχει όλη. Οι fuzzy τιμές που μπορεί να πάρει είναι: Inside (I), Half-Half 

(HH), Half(H),Half-Out (HO), Out (O) 

Άρα η γλωσσική μεταβλητή για την Έξοδο1 είναι Length  

Length (S) E={E1,E2,…,E5}= {I, HH, H, HO, O} 

Για την κατεύθυνση το ρομπότ έχει τη δυνατότητα να στρίβει τη φυσούνα από -300
  έως 

+300
  μοίρες, οπότε η τιμή «0» αντιστοιχεί στις -300

  μοίρες ενώ η τιμή «10» αντιστοιχεί 
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στις +300
. Οι fuzzy τιμές που μπορεί να πάρει είναι Negative-Large (NL), Negative 

Small (NS), Zero(Z), Positive Small (PS), Positive Large (PL), διαισθητικά οδηγούμνη 

από τις φυσικές δυνατότητες και περιορισμούς στην κίνηση της φυσούνας. 

Άρα η γλωσσική μεταβλητή για την Έξοδο2 είναι Angle 

Angle (φ) F={F1,F2,…,F5}= {NL, NS, Z, PS, PL} 

6.3.4.3 Διάγραμμα (FL) Ελεγκτή Ασαφούς Λογικής 

Ο FL ελεγκτής παίρνει μία διακριτή τιμή από την κάθε είσοδο. Στη συνέχεια, ο Ασαφο-

ποιητής  (Fuzzifier) κατηγοριοποιεί τις τιμές των εισόδων σε σύνολα σύμφωνα με τις 

συναρτήσεις συμμετοχής (Membership Functions). Η Μηχανή Συμπερασμού 

(Inference Engine) καθορίζει τη συμπεριφορά της συσκευής και λαμβάνει αποφάσεις 

με βάση τους κανόνες. Η Βάση Κανόνων (Rule Base) περιέχει τους κανόνες και επιλέγει 

τους κανόνες με βάση τις συνθήκες. Ο Από-ασαφοποιητής (defuzzifier) μετατρέπει την 

απόφαση που πήρε η Μηχανή Συμπερασμού (Inference Engine) και είναι σε ασαφείς 

όρους και σε διακριτές τιμές. Οι τιμές αυτές είναι οι Έξοδοι του συστήματος, δηλαδή η 

χρήση και το μήκος της φυσούνας και ο προσανατολισμός της σκούπας. 

FUZZIFICATION

INFERENCE 
MECHANISM RULE BASE

DEFUZZIFICATION

ΕΙΣΟΔΟΣ 1
ΑΑΚ

ΕΞΟΔΟΣ 1
Length

ΕΙΣΟΔΟΣ 2
ΚΑΚ

ΕΙΣΟΔΟΣ 4
ΑΑΠ

ΕΙΣΟΔΟΣ 5
ΔΑΠ

ΕΞΟΔΟΣ 2
Angle

ΕΙΣΟΔΟΣ 3
ΔΑΚ

 

Σχήμα 6.2 Fuzzy Logic Ελεγκτής Έξυπνης Σκούπας 
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6.3.4.4 Υλοποίηση στο MATLAB 

Αρχικά ορίζουμε τον αριθμό εισόδων και εξόδων του FIS. Κάθε είσοδος που αντιστοιχεί 

σε έναν αισθητήρα, ονοματίζεται σύμφωνα με την αντιστοιχία του 4.6.1. Οι έξοδοι είναι 

δύο και αντιστοιχούν στον έλεγχο του μήκους της φυσούνας και της γωνίας εξόδου. 

 

Σχήμα 6.3 Υλοποίηση FIS στο MATLAB 

 

6.3.4.4.1 Είσοδοι - Συναρτήσεις Συμμετοχής (membership functions) 

Για κάθε είσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε αισθητήρα ρυθμίζονται οι συναρτήσεις συμμε-

τοχής. Η επιλογή ρύθμισης είναι η τραπεζοειδής, μιας και παρέχει ευκολία και ταχύτητα 

στους υπολογισμούς, προσφέρει ομαλή μετάβαση από τις διακριτές στις ασαφείς τιμές 

και υπάρχει η δυνατότητα επαναρύθμισης εάν καταστεί αναγκαίο μέχρι να επιτύχει το 

σύστημα την επιθυμητή συμπεριφορά. Για όλες τις εισόδους επιλέγεται η ίδια ρύθμιση 

για τις συναρτήσεις συμμετοχής όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.4, που είναι οι Τραπεζοει-

δείς συναρτήσεις συμμετοχής με τη γενικότερη συνάρτηση να αποτυπώνεται στη σχέση 

(6.5). 

f(x; a, b, c, d)= max(min((x-(-1.85))/(( -1.72 )-( -1.85)), 1, (2.632-x)/( 2.632-1.72)), 0)      (6.5) 

 

Σχήμα 6.4 Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων 

 

[Input1] 

Name='AAK' 

Range=[0 10] 

NumMFs=3 

MF1='very-near':'trapmf',[-1.85 -

1.72 1.72 2.632] 

MF2='near':'trapmf',[1.782 3.589 

6.411 8.218] 

MF3='far':'trapmf',[6.18 7.82 10 

10] 
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6.3.4.4.2 Έξοδοι-Συναρτήσεις Συμμετοχής (membership functions) 

Οι έξοδοι του συστήματος είναι διαφορετικές, για το λόγο αυτό επιλέγονται διαφορετι-

κές συναρτήσεις συμμετοχής όπως αποτυπώνονται στο Σχήμα 6.5.  

 

 

Σχήμα 6.5 Συναρτήσεις συμμετοχής εξόδων - Έξοδος 1(Length), Έξοδος 2(Angle)  

 

Για την έξοδο του μήκους της φυσούνας (όταν κριθεί απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιη-

θεί) επιλέχθηκε η Gaussian συνάρτηση συμμετοχής, όπως περιγράφεται από τη σχέση 

(6.6) και για την περίπτωση της γωνίας εξόδου, επιλέχθηκε η Τριγωνοειδής συνάρτηση 

συμμετοχής που περιγράφεται από τη σχέση (6.7) για την έξοδο της NL (Negative 

Large). Η επιλογή αυτή, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.5, είναι προσωπική και απο-

τελεί τη συνήθη εξαιτίας της ευκολίας χρήσης και προγραμματισμού για την τριγωνική-

τραπεζοειδή και τη συνήθη για τέτοιου είδους μεταβλητές για την Gaussian. 

𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑒−
1

2
(

𝑥−(−2.776𝑒−17)

1.062
)

2

                                                                              (6.6) 

𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) = max (𝑚𝑖𝑛 ( 
𝑥−(−2.25)

(−0.25)−(−2.25)
,

0.4365−𝑥

0.4365−2.25
, 0)                                       (6.7) 

 

6.3.4.4.3 Rule Base 

Ο πυρήνας του FIS είναι η Βάση κανόνων, όπου με βάση αυτούς προσαρμόζει τη συ-

μπεριφορά της σκούπας ρομπότ. Όλοι οι κανόνες είναι if-then κανόνες και επιπρόσθετα  

υπάρχει και ένα βάρος (weight) σε κάθε κανόνα που παίρνει τιμές από 0-1, με «1» να 

[Output1] 

Name='LENGTH' 

Range=[0 10] 

NumMFs=5 

MF1='I':'gaussmf',[1.062 -2.776e-17] 

MF2='HH':'gaussmf',[1.062 2.5] 

MF3='H':'gaussmf',[1.062 5] 

MF4='HO':'gaussmf',[1.062 7.5] 

MF5='O':'gaussmf',[1.062 10] 

[Output2] 

Name='ANGLE' 

Range=[0 10] 

NumMFs=5 

MF1='NL':'trapmf',[-2.25 -0.25 0.4365 

2.25] 

MF2='NS':'trimf',[0 2.5 5] 

MF3='Z':'trimf',[2.5 5 7.5] 

MF4='PS':'trimf',[5 7.5 10] 

MF5='PL':'trapmf',[7.75 9.511 10.2 

12.3] 
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προσδίδει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον κανόνα. Σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και ι-

διαίτερα στην περίπτωση που υπάρξει διένεξη κανόνων, χρησιμοποιούνται τα βάρη για 

την επίλυση. Η Βάση Κανόνων του FIS της ρομποτικής σκούπας αποτελείται από 26 

Κανόνες όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.6, οι οποίοι αποτυπώνουν την επιθυμητή συ-

μπεριφορά του ρομπότ, δηλαδή καθορίζουν την τιμή των Εξόδων για διαφορετικούς 

συνδυασμούς των τιμών των εισόδων. 

 

Σχήμα 6.6 Βάση Κανόνων (Rule Base) του FIS 

 

Παρά τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού αυτού, οποίος αντιμετωπίζει με επιτυχία την 

αβεβαιότητα που υπάρχει σε ένα οικιακό περιβάλλον, συμπεραίνουμε όμως από τη βι-

βλιογραφία, πως υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διάταξη αυτή των 

αισθητήρων και σφάλματα που υπεισέρχονται στην ανίχνευση και κατ’ επέκταση στο 

FIS. Επίσης το μοντέλο δεν αποτελεί λύση και για άλλα προβλήματα που μπορεί να 

παρουσιαστούν, όπως π.χ. αποφυγή ενός εμποδίου, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ούτε 

περιλαμβάνει δομές για την ευρύτερη λειτουργία, προσανατολισμό και επίτευξη στό-

χων. Θα μπορούσε ως αυτόνομο μοντέλο να αποτελέσει τμήμα ενός διαφοροποιημένου 

και να λαμβάνει απόφαση για το μήκος και τη γωνία της φυσούνας. Για το λόγο αυτό 

επιλέγεται η  σχεδίαση ενός άλλου αισθητηριακού μοντέλου το οποίο θα εκπαιδευτεί 

για να αναγνωρίζει τα κενά στα οποία δεν θα μπορεί να εισέλθει η σκούπα, θα μπορεί 

να κάνει χρήση της φυσούνας, αλλά θα έχει ένα ποιο εξελιγμένο σύστημα λήψης απο-

φάσεων και θα αντιμετωπίζει και προβλήματα αποφυγής εμποδίων. 
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6.4 Τελικός Σχεδιασμός 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο τμήμα, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που δεν αντιμε-

τωπίζονται με τον αρχικό σχεδιασμό. Στον νέο αυτό τελικό σχεδιασμό σκοπός ήταν η 

αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, καθώς και η ανάπτυξη ενός προηγ-

μένου μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, αλλά με το 

μικρότερο δυνατόν κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, συγκρινό-

μενο πάντα με τα σύγχρονα εμπορικά μοντέλα που ήδη υπάρχουν. Η εφαρμογή της 

Γνωσιακής Επιστήμης στο σχεδιασμό του μοντέλου μπορεί να εξοικονομήσει πόρους, 

π.χ με λιγότερους και πιο οικονομικούς αισθητήρες, να έχει το ρομπότ μεγαλύτερη α-

ποδοτικότητα σε σχέση με ικανοποιητική κάλυψη του χώρου, καθαρισμό κάτω από 

έπιπλα, όπου είναι αδύνατη η κίνησή του, μεγαλύτερη διάρκεια στη μπαταρία και αυ-

τονομία. 

 Αισθητήρες 

Για την πλοήγηση του ρομπότ τοποθετούνται οι αισθητήρες, όπως φαίνεται στο ακό-

λουθο σχήμα. Οι αισθητήρες είναι εικονικοί στην πράξη όμως αντιπροσωπεύουν 

αισθητήρες laser,  που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αποστάσεων. Μπορεί να 

ανιχνεύσει εμπόδια σε ένα κωνικό πεδίο γωνίας 180° περίπου και απόστασης 100 εκα-

τοστά.  Τα δεδομένα του τα στέλνει σε ένα μικροελεγκτή.  Απαραίτητη πληροφορία που 

πρέπει να προέρχεται από τους αισθητήρες: 

i. Εντοπισμός της θέσης του 

ii. Χαρτογράφηση του χώρου, με σκοπό να μπορέσει να καλύψει όλο το χώρο 

και να προσδιορίσει τη θέση των αντικειμένων στο χώρο αυτό. 

iii. Προσδιορισμός κατάστασης στο χάρτη, εάν δηλαδή έχει σκουπίσει κάποια 

τμήματα ή όχι 

iv. Ανίχνευση εμποδίων στο χώρο, με σκοπό να τα αποφύγει  

v. Ανίχνευση χώρων όπου θα επιλέξει να σκουπίσει με τη φυσούνα 



- 59 - 

 

  

Σχήμα 6.7 Σχέδιο έξυπνης σκούπας 

 

 Δομικά Στοιχεία 

Για την επίτευξη των στόχων, το ρομπότ σκούπα θα πρέπει να έχει τα δομικά στοιχεία 

όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.8 και κάθε ένα από αυτά τα δομικά στοιχεία να συ-

νεργάζεται κατά τον τρόπο που αναπαρίσταται:  

 
Σχήμα 6.8 Διασύνδεση δομικών στοιχείων 

 

Τα δομικά στοιχεία που εξετάζονται σε αυτή τη διπλωματική υπό το πρίσμα της Γνω-

σιακής Επιστήμης είναι: 

i. Χρήση Φυσούνας 

ii. Αποφυγή εμποδίων 
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iii. Λήψη Αποφάσεων 

 

Σχετικά με τα δομικά στοιχεία του προσδιορισμού της θέσης, πλοήγησης και αναπαρά-

στασης χαρτών, η διαθέσιμη βιβλιογραφία καλύπτει ικανοποιητικά τα θέματα αυτά και 

μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους οικονομικότερους και λιγότερους σε αριθμό 

αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό αυτό. 

 Χρήση Φυσούνας 

Θεωρούμε δεδομένη την κατασκευή χάρτη του χώρου με τη βοήθεια των δύο αισθητή-

ρων από το αντίστοιχο δομικό στοιχείο. Δημιουργούνται δύο χάρτες, ο ένας από τον 

άνω αισθητήρα και ο δεύτερος από τον κάτω αισθητήρα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 

6.9, η ύπαρξη εμποδίου αναπαρίσταται με τον αριθμό «1» και απεικονίζεται με μαύρο  

τετραγωνάκι στον κάναβο, ενώ ο ελεύθερος χώρος λαμβάνει την τιμή 0 στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι και απεικονίζεται με λευκό χρώμα στον κάναβο. Οι δύο χάρτες που ανα-

παριστούν το χώρο από την οπτική των δύο διαφορετικών αισθητήρων, αποτυπώνονται 

με κάναβο, που χωρίζεται σε τετραγωνάκια, με τιμές «0» και «1». Κάθε τετράγωνο έχει 

την ίδια επιφάνεια και καθορίζεται η τιμή της από τη μεθοδολογία αναπαράστασης του 

χώρου και κατασκευής του χάρτη. 

 
Σχήμα 6.9  Αναγνώριση περιοχών για τη χρήση της φυσούνας 

Συνδυάζοντας τους χάρτες αυτούς και τη χρήση απλών if-then εντολών, μπορεί να 

προγραμματιστεί η δομή, που θα επιλέγει τις περιοχές, τα τετραγωνάκια τα οποία θα 

είναι κατάλληλα για τη χρήση της φυσούνας. Οι εντολή μπορεί να συνοψιστεί στην 

μοναδική: 



- 61 - 

If KA == 0 and ΠΑ==1 then insuflator 

Δηλαδή για κάθε τετραγωνάκι του χάρτη του χώρου όπου ο κάτω αισθητήρας (ΚΑ)  

έχει την τιμή «0», δηλαδή δεν έχει κάποιο αντικείμενο και το τετραγωνάκι του χάρτη 

του άνω αισθητήρα (ΠΑ) έχει την τιμή «1», δηλαδή έχει εμπόδιο, τότε η περιοχή 

αυτή, το τετραγωνάκι αυτό είναι κατάλληλο για να γίνει χρήση της φυσούνας. Οι πε-

ριοχές αυτές που είναι κατάλληλες για τη χρήση της  φυσούνας αναπαρίστανται στο 

γράφο του Σχήματος 6.9 με κόκκινο χρώμα. 

 Obstacle Avoidance -Εκπαίδευση ΑΝΝ για την αποφυγή εμποδίων 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ANN) έχουν την ικανότητα να «μαθαίνουν» αυτόματα 

προσεγγιστικές σχέσεις μεταξύ εισόδων και εξόδων, χωρίς να υποτάσσονται από το μέ-

γεθος και την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Στην παρούσα διπλωματική 

κατασκευάστηκε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ANN), χρησιμοποιώντας για την κα-

τασκευή του τα δεδομένα δύο αισθητήρων τοποθετημένων σε σκούπα ρομπότ. Ως προς 

τη δημιουργία και την εκπαίδευση του προτεινόμενου δικτύου χρησιμοποιήθηκε το υ-

πολογιστικό πρόγραμμα MATLAB και συγκεκριμένα η εργαλειοθήκη Νευρωνικών 

Δικτύων. Για να καταλήξουμε όμως στο προτεινόμενο σε αυτή την πτυχιακή μοντέλο, 

προηγήθηκε διεξοδική εξέταση και μελέτη πολλών μοντέλων, επιλέγοντας το μοντέλο 

εκείνο που παρουσίασε την καλύτερη ικανότητα γενίκευσης, είχε συμπαγή μορφή, γρή-

γορη διαδικασία εκπαίδευσης και χαμηλή κατανάλωση υπολογιστικής μνήμης.  

Πιο αναλυτικά, έχοντας αποφασίσει τον αριθμό των εισόδων και εξόδων του δικτύου, 

στη συνέχεια έπρεπε να αποφασιστεί το είδος του νευρωνικού δικτύου που θα χρησι-

μοποιηθεί. Εξετάστηκαν διαφορετικά μοντέλα του πολυστρωματικού δικτύου 

perceptron (MLP) με σκοπό την εύρεση εκείνου του μοντέλου που θα παρουσίαζε την 

καλύτερη γενίκευση. Χρησιμοποιώντας το δίκτυο MLP (Σχήμα 6.10), το επόμενο βήμα 

ήταν ο καθορισμός του αριθμού των κρυμμένων στρωμάτων, του αριθμού των νευρώ-

νων σε κάθε στρώμα, της μεθόδου εκπαίδευσης και της συνάρτησης μεταφοράς. 

Έχοντας υπόψη ότι ένα κρυμμένο στρώμα είναι επαρκές για γραμμικά διαχωρίσιμα δε-

δομένα εισόδου, ενώ περισσότερα κρυμμένα στρώματα χρησιμοποιούνται για μη 

γραμμικά διαχωρίσιμα δεδομένα [25], στην παρούσα εργασία, δοκιμάστηκαν μοντέλα 

νευρωνικών δικτύων με μέχρι και δύο κρυμμένα στρώματα. Όσο αφορά τις μεθόδους 

εκπαίδευσης και τις συναρτήσεις μεταφοράς που δοκιμάστηκαν στα μοντέλα που κατα-

σκευάστηκαν, αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-1 και επιλέχθηκαν από το σύνολο 
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των έτοιμων μεθόδων και συναρτήσεων της εργαλειοθήκης Νευρωνικών Δικτύων του 

MATLAB.  

 

Σχήμα 6.10 MLP μοντέλο για την εκτίμηση της αντίδρασης του ρομπότ 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πολλές διαδοχικές δοκιμές νευρωνικών μοντέλων τα 

οποία και αποτελούσαν συνδυασμούς ενός ή δύο κρυμμένων στρωμάτων (με εσωτερική 

μεταβολή στον αριθμό των νευρώνων (από 3 έως 20) προκειμένου να βρεθεί για πόσους 

νευρώνες παρουσιαζόταν ελάχιστο σφάλμα), των δύο μεθόδων εκπαίδευσης και των 

τριών συναρτήσεων μεταφοράς του Πίνακα 6-1.  

Πίνακας 6-1 Μέθοδοι εκπαίδευσης και συναρτήσεις μεταφοράς των  κατασκευασμένων 

μοντέλων 

 

Ο αριθμός των εποχών (επαναλήψεων), ο οποίος και αναπαριστά ένα σύνολο διανυσμά-

των εκπαίδευσης του δικτύου για τον υπολογισμό νέων βαρών και όρων πόλωσης, 

διατηρούταν σταθερός και ίσος με 10000. 

 



- 63 - 

6.4.4.1 Δεδομένα 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των μοντέλων και για κάθε μία 

από τις δέκα εισόδους και μία έξοδο του δικτύου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.9, 

ήταν 120 (εκατόν είκοσι) από τους συνολικά 1032 ( 210=1032) δυνατούς συνδυασμούς 

και αφορούν την παρουσία ή όχι εμποδίων σε κάθε μία από τις πέντε θέσεις σάρωσης 

του κάθε αισθητήρα. Άρα και οι δύο αισθητήρες μαζί δίνουν δεδομένα για δέκα εισό-

δους, κάθε θέση αντιστοιχεί στην αντίστοιχη γωνία σάρωσης των αισθητήρων. Ως 

είσοδοι στο νευρωνικό δίκτυο επιλέχθηκαν δέκα παράμετροι (ΘΣ1, ΘΣ2, ΘΣ3, ΘΣ4, 

ΘΣ5, ΘΣ6, ΘΣ7, ΘΣ8, ΘΣ9, ΘΣ10) που αναπαριστούν θέσεις σάρωσης σε γωνίες {-90°, 

-45°, 0°, +45°, +90° } των δύο διαφορετικών αισθητήρων τοποθετημένων σε διαφορε-

τικό ύψος στη σκούπα ρομπότ (Σχήμα 6.7). Τα δεδομένα των εισόδων αυτών παίρνουν 

την τιμή «1» στην περίπτωση παρουσίας εμποδίου και την τιμή «0» στην περίπτωση μη 

ύπαρξης εμποδίου. Η έξοδος του ΑΝΝ είναι μία και αντιστοιχεί στην εκτίμηση της α-

ντίδρασης της ρομποτικής σκούπας στην περίπτωση που αντιληφθεί κάποιο εμπόδιο: 

Έξοδοι (Α): Αντίδραση = { 0«ευθεία», 1«δεξιά», 2«αριστερά», 3«ακινησία»}. Το μο-

ντέλο μας δεν κινείται με όπισθεν, εάν χρειαστεί περιστρέφεται στον άξονά του για όσες 

μοίρες κριθεί απαραίτητο και συνεχίζει με πορεία προς τα μπροστά. Προτεραιότητα 

είναι να αποφευχθεί το εμπόδιο, οπότε και η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και στο-

χευμένη. Στη συνέχεια μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 6-2, παρουσιάζονται ενδεικτικά 5 δεδομένα από του συνόλου 

των 120, συνδυασμοί εισόδων και εξόδου που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση 

του ΑΝΝ. 

Πίνακας 6-2 Δεδομένα για την εκπαίδευση και έλεγχο του ΑΝΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 1 ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 2 ΕΞΟΔΟΣ 

Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Α 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
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Από τα δεδομένα αυτά, το 80% των δεδομένων, δηλαδή 96 δεδομένα,  χρησιμοποιήθη-

καν στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ το υπόλοιπο 20%, δηλαδή 24 δεδομένα,  

χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του δικτύου. Σε κάθε επανάληψη 10% των δεδομέ-

νων εκπαίδευσης (δηλαδή 12 δεδομένα) απομακρύνονταν τυχαία από το εκπαιδευτικό 

σύνολο υπολογίζοντας το σφάλμα επικύρωσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία επαναλαμ-

βανόταν εωσότου το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (mean square error) ανάμεσα στα 

πραγματικά και επιθυμητά δεδομένα εξόδου φτάσει το 2% ή εωσότου ολοκληρωθεί ο 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων που έχει οριστεί (10000 στην παρούσα εφαρμογή).  

 

6.4.4.2 Μοντέλο ΑΝΝ 

Από όλα τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν (πραγματοποιώντας τις διαδικασίες εκπαίδευ-

σης, επικύρωσης και ελέγχου), επιλέχθηκε το μοντέλο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 πολυστρωματικό δίκτυο perceptron (MLP),  

 ένα κρυμμένο στρώμα αποτελούμενο από εννιά νευρώνες 

 μέθοδος εκπαίδευσης η Levenberg - Marquardt και  

 συνάρτηση μεταφοράς η Logarithmic Sigmoid 

ως το κατεξοχήν κατάλληλο για την εκτίμηση των αντίδρασης της σκούπας ρομπότ στην 

παρουσία εμποδίων. Το μοντέλο αυτό επιλέχθηκε σε σύγκριση με τα άλλα που δοκιμά-

στηκαν λόγω της καλύτερης ικανότητας γενίκευσής του, τη συμπαγή μορφή του, τη 

γρήγορη διαδικασία εκπαίδευσής του και την κατανάλωση μικρής υπολογιστικής μνή-

μης. 

 

 Λήψη αποφάσεων- FSM (finite state machines). 

Για τον προγραμματισμό και υλοποίηση του δομικού στοιχείου της λήψης αποφάσεων 

και κατ’ επέκταση του υψηλού επιπέδου ελέγχου που απαιτείται για την αυτόνομη και 

ευφυή λειτουργία της ρομποτικής σκούπας επιλέχθηκε η μεθοδολογία ελέγχου με FSM 

(Finite State Machines). Η μηχανή λήψης αποφάσεων μπορεί να βρίσκεται σε μία και 

μόνο κατάσταση κάθε χρονική στιγμή, η οποία καλείται και τρέχουσα κατάσταση. Για 

να περάσει από τη μία κατάσταση σε μία άλλη χρειάζεται να ικανοποιείται μία συνθήκη 
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ή να υπάρξει ένα γεγονός που θα διακόψει την τρέχουσα κατάσταση και το σύστημα θα 

αναγκαστεί να περάσει σε μία άλλη. Η μετάβαση στις επόμενες καταστάσεις γίνεται με 

τη βοήθεια των μεταβατικών συναρτήσεων, να υπάρχει λοιπόν μία μεταβατική συνάρ-

τηση και να ικανοποιούνται οι συνθήκες της μεταβατικής συνάρτησης. Κάθε 

κατάσταση χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

 Τις λειτουργίες που εκτελούνται 

 Τι θα εκτελεστεί όταν τελειώσει η κατάσταση 

 Ποια γεγονότα (events) θα διακόψουν την τρέχουσα κατάσταση και θα περά-

σουν σε άλλες καταστάσεις 

 Ποιες είναι οι μεταβατικές συναρτήσεις (Transitions) που θα υποδείξουν σε 

ποιες καταστάσεις θα περάσει η μηχανή μετά την τρέχουσα, με ποιες προϋποθέ-

σεις και με ποια προτεραιότητα 

 

Το δικό μας μοντέλο FSM για τον έλεγχο της σκούπας ρομπότ περιλαμβάνει επτά (7) 

καταστάσεις (states) (Σχήμα 6.11): 

1) START – Έναρξη 

2) MOVE – Κίνηση (χωρίς να σκουπίζει) 

3) MOVE & CLEAN – Κίνηση και αναρρόφηση  

4) GOING TO BASE- Επιστροφή στη Βάση φόρτισης 

5) OBSTACLE AVOIDANCE – Αποφυγή εμποδίων 

6) INSUFLATOR- Χρήση φυσούνας 

7) FINISH- Τερματισμός 

 

Κάθε μία από τις καταστάσεις (states) αυτές περιέχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 

Ακολούθως αναλύονται όλες οι καταστάσεις του μοντέλου FSM, για την υλοποίηση 

του οποίου χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα MATLAB και συγκεκρι-

μένα στο υπολογιστικό περιβάλλον Simulink με τη βοήθεια της εργαλειοθήκης 

Stateflow, η οποία επιτρέπει την μοντελοποίηση και προσομοίωση Διαγραμμάτων 

Κατάστασης (State Diagrams) 
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Σχήμα 6.11 State Diagram για τη Λήψη Απόφασης 

 

6.4.5.1 State «START» 

Όταν μπει στην κατάσταση START περνάει αυτόματα στην κατάσταση MOVE. Δεν 

υπάρχουν συνθήκες ή γεγονότα σε αυτή την κατάσταση. 

6.4.5.2 State «MOVE» 

Όταν μπει στην κατάσταση MOVE εκτελεί τη λειτουργία Path, η οποία υπολογίζει και 

εκτελεί την πορεία του ρομπότ, προς τα πού θα πάει και που θα κινηθεί. Όταν τελειώσει 

η λειτουργία αυτή και είναι έτοιμο να βγει από την κατάσταση εκτελεί τη function (συ-

νάρτηση) situation. Η τιμή της συνάρτησης μπορεί να είναι «1» εάν είναι καθαρό, «2» 

εάν είναι βρώμικο και «3» εάν είναι περιοχή για φυσούνα. Ανάλογα με την τιμή της 

function περνάει στην αντίστοιχη κατάσταση. Με βάση τις  transitions (μεταβάσεις) και 

τις τιμές τους περνάει στις επόμενες καταστάσεις ακολουθώντας μία ιεραρχία. Πρώτα 

ελέγχει εάν η τιμή της συνθήκης obstacle γίνει 1, δηλαδή υπάρχει εμπόδιο, κάνει αληθές 

το event obstacle και περνάει στην κατάσταση OBSTACLE AVOIDANCE. Στη συνέ-

χεια ελέγχει εάν η τιμή της συνθήκης LowBat γίνει 1, δηλαδή το επίπεδο της μπαταρίας 

είναι χαμηλό, κάνει αληθές το event LowBat και περνάει στην κατάσταση GOING TO 

BASE. Εάν η function (συνάρτηση) situation παίρνει την τιμή «1», δηλαδή καθαρό, 

τότε παραμένει στην κατάσταση αυτή και εκτελεί από την αρχή όλες τις λειτουργίες. 
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Εάν  η function (συνάρτηση) situation παίρνει την τιμή «2», δηλαδή βρώμικο, τότε περ-

νάει στην κατάσταση MOVE & CLEAN. Εάν  η function (συνάρτηση) situation παίρνει 

την τιμή «3», δηλαδή περιοχή για φυσούνα, τότε περνάει στην κατάσταση 

INSUFLATOR. Τα events obstacle και LowBat μπορούν οποιαδήποτε στιγμή χρονική 

στιγμή να διακόψουν τις λειτουργίες μιας κατάστασης και ενώ βρίσκεται ήδη το σύ-

στημα σε κάποια κατάσταση και να οδηγήσουν το σύστημα στην ανάλογη κατάσταση. 

Εάν το event obstacle γίνει αληθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή, περνάει στην κατά-

σταση OBSTACLE AVOIDANCE και εάν το event LowBat γίνει αληθές οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, περνάει στην κατάσταση GOING TO BASE. Στην περίπτωση που και 

τα δύο events γίνουν αληθή ταυτόχρονα, έχουμε προτεραιότητα στο event obstacle.  

6.4.5.3 State «MOVE & CLEAN» 

Όταν μπει στην κατάσταση MOVE & CLEAN εκτελεί τη λειτουργία Path, η οποία υ-

πολογίζει και εκτελεί την πορεία του ρομπότ, προς τα πού θα πάει και που θα κινηθεί, 

ενώ παράλληλα σκουπίζει (αναρρόφηση). Όταν τελειώσει η λειτουργία αυτή και είναι 

έτοιμο να βγει από την κατάσταση εκτελεί τη function (συνάρτηση) situation. Η τιμή 

της συνάρτησης μπορεί να είναι «1» εάν είναι καθαρό, «2» εάν είναι βρώμικο και «3» 

εάν είναι περιοχή για φυσούνα. Ανάλογα με την τιμή της function situation περνάει στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Με βάση τις  transitions (μεταβάσεις) και τις τιμές τους περνάει 

στις επόμενες καταστάσεις ακολουθώντας μία ιεραρχία. Πρώτα ελέγχει εάν η τιμή της 

συνθήκης obstacle γίνει 1, δηλαδή υπάρχει εμπόδιο, κάνει αληθές το event obstacle και 

περνάει στην κατάσταση OBSTACLE AVOIDANCE. Έπειτα ελέγχει εάν η τιμή της 

συνθήκης finished είναι 1, που σημαίνει πως έχει σκουπίσει, καλύψει όλο τον χώρο και 

εάν είναι αληθής μεταβαίνει στην κατάσταση FINISH. Στη συνέχεια ελέγχει εάν η τιμή 

της συνθήκης LowBat γίνει 1, δηλαδή το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, κάνει 

αληθές το event LowBat και περνάει στην κατάσταση GOING TO BASE. Εάν  η 

function (συνάρτηση) situation παίρνει την τιμή «3», δηλαδή περιοχή για να βγει η φυ-

σούνα, τότε περνάει στην κατάσταση INSUFLATOR. Εάν η function (συνάρτηση) 

situation παίρνει την τιμή «1», δηλαδή καθαρό, τότε περνάει στην κατάσταση MOVE. 

Εάν  η function (συνάρτηση) situation παίρνει την τιμή «2», δηλαδή βρώμικο, τότε πα-

ραμένει στην κατάσταση αυτή και εκτελεί από την αρχή όλες τις λειτουργίες. Τα events 

obstacle και LowBat μπορούν οποιαδήποτε στιγμή χρονική στιγμή να διακόψουν τις 

λειτουργίες μιας κατάστασης και ενώ βρίσκεται ήδη το σύστημα σε κάποια κατάσταση 

και να οδηγήσουν το σύστημα στην ανάλογη κατάσταση. Εάν το event obstacle γίνει 
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αληθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή, περνάει στην κατάσταση OBSTACLE 

AVOIDANCE και εάν το event LowBat γίνει αληθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή, περ-

νάει στην κατάσταση GOING TO BASE. Στην περίπτωση που και τα δύο events γίνουν 

αληθή ταυτόχρονα, έχουμε προτεραιότητα στο event obstacle. 

6.4.5.4 State «GOING TO BASE» 

Όταν μπει στην κατάσταση GOING TO BASE εκτελεί τη λειτουργία PathForBack, η 

οποία υπολογίζει και εκτελεί την πορεία του ρομπότ, προς τα πού θα πάει και που θα 

κινηθεί για να φτάσει στη βάση φόρτισης.  Όταν τελειώσει η λειτουργία αυτή εκτελεί 

τη λειτουργία Recharge και επαναφορτίζει τη μπαταρία του. Όταν τελειώσει η φόρτιση 

και είναι έτοιμο να βγεί από την κατάσταση με βάση τις  transitions ελέγχει κατά προ-

τεραιότητα εάν η τιμή της συνθήκης obstacle γίνει 1, δηλαδή υπάρχει εμπόδιο, κάνει 

αληθές το event obstacle και περνάει στην κατά-σταση OBSTACLE AVOIDANCE. Στη 

συνέχεια μεταβαίνει στην κατάσταση MOVE. Εάν το event obstacle γίνει αληθές ο-

ποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την επιστροφή του στη βάση, περνάει στην κατάσταση 

OBSTACLE AVOIDANCE. 

6.4.5.5 State «OBSTACLE AVOIDANCE» 

Όταν μπει στην κατάσταση OBSTACLE AVOIDANCE εκτελεί τη λειτουργία 

ObstacleAvoid, η είναι το ANN που εκπαιδεύτηκε στο 6.4.4 της εργασίας αυτής για την 

αποφυγή εμποδίων. Το ANN που εκπαιδεύτηκε θα δώσει ως έξοδο την εκτίμηση για 

την κίνηση που πρέπει να εκτελέσει το ρομπότ. Δεν υπάρχουν events στην κατάσταση 

αυτή, μιας και δεν θέλουμε να περάσει σε άλλη κατάσταση χωρίς να έχει αποφύγει το 

εμπόδιο. Μόλις τελειώσει περνάει στην κατάσταση MOVE. 

6.4.5.6 State «INSUFLATOR» 

Όταν μπει στην κατάσταση INSUFLATOR εκτελεί τη λειτουργία Insufflate, η οποία 

υπολογίζει και εκτελεί τη χρήση της φυσούνας. Έχει σταματήσει την αναρρόφηση κα-

θώς και την κίνηση. Όταν τελειώσει η λειτουργία αυτή και είναι έτοιμο να βγει από την 

κατάσταση εκτελεί τη function (συνάρτηση) situation. Δεν υπάρχουν events στην κατά-

σταση αυτή μιας και δεν κινείται το ρομπότ, οπότε είναι απίθανο να συναντήσει εμπόδιο 

και το επίπεδο της μπαταρίας δεν θέλουμε να βγάλει το ρομπότ από την κατάσταση 

αυτή και να το γυρίσει στη βάση. Η κατανάλωση ενέργειας σε αυτή την κατάσταση 
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είναι μικρότερη από την κατάσταση MOVE & CLEAN. Με βάση τις  transitions (με-

ταβάσεις) και τις τιμές τους περνάει στις επόμενες καταστάσεις ακολουθώντας μία 

ιεραρχία. Πρώτα ελέγχει εάν η τιμή της συνθήκης finished είναι 1, που σημαίνει πως 

έχει σκουπίσει, καλύψει όλο τον χώρο και εάν είναι αληθής μεταβαίνει στην κατάσταση 

FINISH. Έπειτα ελέγχει εάν η τιμή της συνθήκης situation παίρνει την τιμή «1», δηλαδή 

καθαρό, τότε περνάει στην κατάσταση MOVE για να καθοριστεί η πορεία του σε άλλο 

χώρο ή σε άλλο τμήμα του χώρου. Εάν  η function (συνάρτηση) situation παίρνει την 

τιμή «2», δηλαδή βρώμικο, μεταβαίνει στην κατάσταση MOVE & CLEAN. Εάν  η 

function (συνάρτηση) situation παίρνει την τιμή «3», δηλαδή περιοχή για φυσούνα, τότε 

παραμένει στην κατάσταση αυτή και εκτελεί από την αρχή όλες τις λειτουργίες. Το μή-

κος της φυσούνας είναι συγκεκριμένο για την κάθε περίπτωση και έχει αναπαρασταθεί 

στο χάρτη εκ των προτέρων. Το ρομπότ γνωρίζει και το που είναι περιοχή για φυσούνα 

αλλά και ποια η επιφάνεια της περιοχής αυτής, οπότε προσαρμόζει αντίστοιχα το μήκος 

της φυσούνας. 

6.4.5.7 State «FINISH» 

Όταν μπει στην κατάσταση FINISH σταματάει τη λειτουργία του. 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Περίληψη 

Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι διαφορετικές μεθοδολογίες αναπαράστασης γνώσης 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στις ευφυείς οικιακές συσκευές  καθώς και τα γνωστικά πε-

δία στα οποία έχουν αξιοποιηθεί αυτές, όπως στα γνωσιακά ρομπότ. Μελετήθηκαν οι 

διαφορετικές μέθοδοι υψηλού επιπέδου ρομποτικού ελέγχου, μέθοδοι που οδηγούν στο 

συλλογισμό και στη λήψη απόφασης. Επιλέχθηκαν κάποιες από αυτές για εφαρμογή. 

Αναλύθηκαν οι γνωσιακές αρχιτεκτονικές με βάση τα κυρίαρχα ρεύματα και επιρροές 

και παρουσιάστηκε η σχέση τους με τις αρχιτεκτονικές των γνωσιακών ρομπότ. Στη 

συνέχεια, μελετήθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής σκούπας 

και αναλύθηκαν τα δομικά στοιχεία ενός τέτοιου αυτόνομου κινούμενου ρομπότ. Στην 

προσπάθεια υλοποίησης και εφαρμογής ενός συνδυασμού ευφυούς οικιακής συσκευής 

και αυτόνομου ρομπότ, της ρομποτικής σκούπας παρουσιάστηκε ένας καινοτόμος σχε-

διασμός ρομποτικής σκούπας, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των υπαρχόντων 

μοντέλων. Προτάθηκαν νέες μεθοδολογίες για την αναπαράσταση γνώσης, αποφυγή 

εμποδίων και συλλογισμού-λήψη αποφάσεων, με εφαρμογές της Γνωσιακής επιστήμης. 

Οι εφαρμογές αυτές υλοποιήθηκαν με τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, την Ασαφή Λο-

γική, και Finite State Machines με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος 

MATLAB. Το βασικό αποτέλεσμα και επίτευγμα είναι ο σχεδιασμός μιας οικονομικό-

τερης και αποδοτικότερης ευφυούς οικιακής ρομποτικής σκούπας και το ό,τι οι 

μεθοδολογίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα. 

7.2 Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τους στόχους αυτής της διπλωματικής εργασίας, επιτεύχθηκε η ανάλυση 

και η μελέτη των διαφορετικών μεθοδολογιών αναπαράστασης γνώσης καθώς και ο 

υψηλού επιπέδου έλεγχος για τη λήψη απόφασης και συλλογισμού. Μελετήθηκαν οι 

υπάρχουσες Γνωσιακές Αρχιτεκτονικές και υλοποιήθηκε καινοτόμος σχεδιασμός ρο-

μποτικής σκούπας. Μιας και ο αρχικός σχεδιασμός που περιελάβανε την ανάπτυξη και 

προγραμματισμό ελεγκτή με FIS (high level control), δεν μπορούσε να συμπεριλάβει 

και να αντιμετωπίσει όλα τα δομικά στοιχεία μιας ευφυούς ρομποτικής σκούπας και 

αφορούσε μόνο τη λήψη αποφάσεων ως προς τη χρήση της φυσούνας, ακολούθησε ένας 

πιο προηγμένος σχεδιασμός. Ο δεύτερος και τελικός σχεδιασμός αυτός, περιλάμβανε 

έναν ντετερμινιστικό τρόπο για τη χρήση της φυσούνας καθώς και την ανάπτυξη ANN 

για την αποφυγή εμποδίων αλλά και την ανάπτυξη FSM για απόφαση ενεργειών (high 
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level control). Ο τελικός σχεδιασμός αποτελεί μία πολλή καλή και αναλυτική βάση για 

περεταίρω μελέτη και ανάπτυξη και μπορεί να εφαρμοστεί στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα. 

Επίσης, ο τελικός σχεδιασμός, χρησιμοποιεί οικονομικούς αισθητήρες, περιορισμένους 

σε αριθμό και σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου μεθοδολογία ελέγχου που επιλέ-

χθηκε έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα μοντέλα 

της αγοράς και να διατηρεί χαμηλά το συνολικό κόστος. Αυτό καθιστά το προτεινόμενο 

στη διπλωματική αυτή μοντέλο, πιο οικονομικό και πιο αποδοτικό. 

7.3 Επόμενα Βήματα 

Ως συνέχιση της εργασίας αυτής υπάρχουν αρκετά που μπορεί να μελετηθούν και να 

πραγματοποιηθούν. Αρχικά υπάρχει η ανάγκη αντιμετώπισης της ενέργειας του ρομπότ, 

δηλαδή η περίπτωση της  χαμηλής μπαταρίας. Είναι ένα δομικό στοιχείο σημαντικό για 

την κατασκευή μιας έξυπνης σκούπας και δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετω-

πίζεται ντετερμινιστικά, όπως γίνεται σήμερα στις ρομποτικές σκούπες της αγοράς.  Το 

μοντέλο low-battery θα μπορούσε να υλοποιηθεί και αυτό με ΑΝΝ, όπου θα γίνεται 

εκτίμηση για το πότε θα κριθεί απαραίτητο να επιστρέψει το ρομπότ στη βάση φόρτι-

σης, λαμβάνοντάς υπόψη διάφορους παράγοντες όπως, επίπεδο φόρτισης, απόσταση 

από τη βάση φόρτισης, έργο που απομένει, πορεία που θα ακολουθηθεί κλπ.  

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων τόσο για SLAM 

όσο και για την πλοήγηση του ρομπότ, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι αλγόριθ-

μοι αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί με τους οικονομικούς αισθητήρες του μοντέλου και 

να επιλεγεί ο προγραμματισμός και η υλοποίησή τους ώστε να μπορούν να συνεργα-

στούν και να επικοινωνήσουν με τα FSM για απόφαση ενεργειών (high level control). 

Τέλος, απομένει να υλοποιηθεί το μοντέλο και να προγραμματιστεί σύμφωνα με το σχε-

διασμό της διπλωματικής εργασίας αυτής, ώστε να ολοκληρωθεί η καινοτόμος 

ρομποτική ευφυής οικιακή σκούπα. 
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