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Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento, 

implementação e validação de um sistema para 

Aprendizado por Demonstrações em Sistemas 

Colaborativos. O sistema deverá ser capaz de a) extrair e 

representar a estrutura de solução de tarefas distintas e b) 

executar a tarefa aprendida. 

 

1. Introdução 
Robôs fazem cada vez mais parte da vida quotidiana 

dos humanos graças às suas inúmeras aplicações e aos 

altos níveis de eficiência e confiabilidade alcançáveis em 

sistemas com agente robóticos. Porém, tudo isso possui 

seu preço. Uma das dificuldades é a questão de como 

programar um robô, uma tarefa que, com meios 

tradicionais, exige do programador um considerável 

nível de conhecimento técnico sobre o funcionamento do 

robô. 
Buscando formas mais intuitivas para que humanos 

programem robôs, os esforços da comunidade científica 

deram luz a um novo tópico, assunto principal deste 

projeto: Aprendizado por Demonstrações (ApD), cujo 

objetivo principal é proporcionar meios para que robôs 

possam aprender a realizar tarefas genéricas a partir da 

observação dessas tarefas executadas por um ou mais 

demonstradores. 
Este projeto utilizará os trabalhos descritos em [1] e 

[2] para implementar um sistema de ApD e verificar seu 

funcionamento no robô KUKA youBot do laboratório 

IAAA – FEI. Para percepção 3D, utilizamos o sensor 

ASUS Xtion PRO LIVE. 

2. Metodologia 
Os primeiros três meses do projeto foram usados para 

a) nos familiarizarmos com o Robot Operating System 

(ROS), b) a verificação do funcionamento dos drivers 

para o robô youBot e c) a extração e rastreamento do 

esqueleto humano através do ASUS Xtion LIVE PRO 

(que possui uma câmera de profundidade e uma RGB, 

dentre outros). Nos subsequentes três meses, com o 

estudo de sua estrutura, foi implementada a arquitetura 

HAMMER e um simples simulador 2D foi criado para 

testar o comportamento de seus módulos, como discutido 

na próxima seção. Todas as implementações acima foram 

feitas em linguagem Python. 
A arquitetura HAMMER (ilustrada na fig. 1) consiste 

basicamente em um mecanismo de controle de atenção, 

que arbitra o uso de recursos do sistema, 

hierarquicamente acima de múltiplos modelos inversos 

concorrentes que podem ser usados tanto para reconhecer 

quanto para executar ações.  
Os modelos inversos representam tarefas 

previamente conhecidas pelo observador. De forma 

simples, um modelo inverso é um componente que 

recebe os estados observados atuais do ambiente e 

produz comandos motores apropriados para alcançar 

e/ou manter os seus estados-alvo para o ambiente. Os 

modelos inversos estão ligados a modelos diretos, que, 

por sua vez, tentam prever estados futuros a partir dos 

estados atuais e dos comandos motores gerados pelos 

modelos inversos. Durante o reconhecimento de ações, 

os modelos diretos produzem previsões de estados 

futuros do ambiente de acordo com os estados atuais. 

Modelos com maior quantidade de previsões corretas 

possuem maior probabilidade de estar representando a 

ação executada pelo demonstrador e portanto pode 

usufruir dos recursos do sistema. 

 
Figura I - Simplificação da Estrutura HAMMER 

 

3. Resultados Preliminares 
Até o momento, as simulações do comportamento da 

arquitetura HAMMER mencionadas anteriormente 

produziram bons resultados. Quatro modelos inversos 

foram criados à mão. Cada um representando uma tarefa 

diferente. Várias demonstrações foram realizadas e, em 

sua maioria, o sistema foi capaz de reconhecer 

corretamente a tarefa. 

4. Conclusões e Próximas Tarefas 
Até o momento, pudemos observar a arquitetura 

HAMMER na prática. Com o funcionamento da nossa 

implementação da arquitetura verificado (em ambiente 

simulado), poderemos partir para próxima tarefa: a sua 

incorporação ao robô real. 
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