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Resumo

Propomos o paradigma N-Learning, que propicia o compartilhamento (ensino e apren-
dizagem) de comportamentos em sistemas multirrobôs de forma autônoma e em tempo de
execução. O paradigma proposto é baseado na robótica comportamental e utiliza apren-
dizado cooperativo. No modelo formal, os comportamentos do robô são representados
na forma de um grafo, onde comportamentos complexos podem ser decompostos em
comportamentos simples que, por sua vez, podem ser executados simultaneamente. O
N-Learning permite mudar o domínio de atuação do robô sem a necessidade de reprogra-
mação. Isto é, um robô que não possui comportamentos compatíveis para um determinado
domínio pode mudar e aprender com os outros robôs, atuando nesse domínio. Essa ca-
racterística é útil quando existe um grande número de robôs e várias missões diferentes
(em domínios diferentes) a serem cumpridas. O N-Learning também pode ser usado com
comportamentos emergentes, que precisam ser compartilhados com a equipe. Para validar
o paradigma, uma implementação de referência foi desenvolvida baseada na linguagem
Python e no Sistema Operacional de Robôs (Robot Operating System), utilizando o si-
mulador Stage e com robôs reais. Resultados mostram que os indivíduos de um grupo
de robôs consegue aprender através de interação no sistema multirrobôs. O time sai de
um estado de menos conhecimento dos robôs individualmente (isto é, robôs possuindo
capacidade de execução de poucos comportamentos) para um estado de mais conheci-
mento (robôs conseguindo realizar mais comportamentos, aprendidos on-line). Com essa
abordagem, comportamentos específicos de determinados ambientes, já existentes, não
precisam estar pré-programados em robôs, que conseguem aprender os mesmos com os
outros robôs da equipe. Os experimentos demonstram a versatilidade do N-Learning,
validando a nossa abordagem.

Palavras-chave: Sistemas Multirrobôs, Robótica baseada em Comportamentos, Apren-
dizagem Cooperativa.



Abstract

We propose the N-Learning paradigm, which allows the sharing (teaching and lear-
ning) of behaviors in multi-robot systems autonomously and at run time. The proposed
paradigm is based on behavioral robotics and uses cooperative learning. In the formal
model, robot behaviors are represented in the form of a graph, where complex behaviors
can be broken down into simple behaviors that, in turn, can be performed simultaneously.
N-Learning allows to change the scope domain of the robot without the need for repro-
gramming. That is, a robot that does not have compatible behaviors for a given domain
can change and learn from the other robots acting in that domain. This feature is useful
when there are a large number of robots and several, different missions (in different do-
mains) to be fulfilled. N-Learning can also be used with emerging behaviors that need to
be shared with the team. To validate the paradigm, a reference implementation was de-
veloped based on the Python language and the Robot Operating System, using the Stage
simulator and real robots. Results show that individuals in a group of robots can learn
through interaction in the multirobot system. The team comes from a state of less kno-
wledge of robots, individually (ie, robots possessing ability to execute a few behaviors) to
a state of more knowledge (robots accomplishing more behaviors, learned online). With
this approach, behaviors that are specific to certain environments, already existing, do
not need to be preprogrammed in the robots, which can learn them with the other robots
of the team. The experiments demonstrate the versatility of N-Learning, validating our
approach.

Keywords: Multi-Robot System, Behavior-Based Robotics, Cooperative Learning.
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Capítulo 1

Introdução

O compartilhamento de informação é uma atividade importante para os Sistemas Mul-
tirrobôs (MRS, Multi-Robot Systems), havendo diversos estudos na literatura focando no
compartilhamento de informação para guiar a execução de tarefas de forma colaborativa
(Singh et al. 2016, Gan et al. 2014, Corrente et al. 2013). Mais especificamente, o tra-
balho de Singh et al. (2016) mostra que a cooperação a partir da troca de informação é
importante em MRS para alcançar os objetivos da equipe. A proposta de Gan et al. (2014)
apresenta um processo de cooperação em que dois braços robóticos trabalham juntos, tro-
cando informação, para emular uma soldagem manual. De forma semelhante, o compar-
tilhamento de informação é utilizado em times de futebol de robôs (Corrente et al. 2013)
e em outras situações onde robôs podem gerar informação considerada global.

Constatada a troca de informações entre os robôs como um mecanismo que permite
melhor conhecimento sobre o ambiente em que desempenham as atividades, segue o pro-
blema de como permitir que ações, tarefas e missões também possam ser compartilhadas
por um grupo de robôs em tempo de execução. Note que a habilidade de realizar ações
em robótica é geralmente disponibilizada em forma de algoritmos ou códigos compila-
dos, sendo esses pré-existentes ou específicos para determinadas plataformas. Ou seja,
o compartilhamento não é trivial, dependendo de uma série de fatores, principalmente a
compatibilidade entre plataformas, culminando com a necessidade de recompilação de
código caso não haja esta compatibilidade.

Então, para solucionar o problema acima exposto, além da capacidade de trocar in-
formação, no presente trabalho propomos compartilhar os comportamentos em si, como
definido a seguir, implementados em um nível de interpretação propriamente dito. No
contexto apresentado neste trabalho, comportamento é definido como sendo um conjunto
de ações a serem realizadas pelo robô em frente a uma dada situação (que pode ser uma
ação, tarefa, ou missão), no cumprimento de um determinado objetivo Wahde (2016). De
maneira mais ampla, o termo comportamento aqui adotado pode ser similar ao da aborda-
gem conhecida como Robótica Baseada em Comportamento (BBR, Behavior-Based Ro-
botics) (Brooks 1986, Brooks & Connell 1987). Naquela abordagem, os robôs possuem
diversos comportamentos e um componente chamado seletor, que escolhe qual comporta-
mento é mais adequado para ser executado em uma dada situação. Não obstante o escopo
dessa definição, o compartilhamento de comportamentos em tempo de execução é uma
caraterística que é possível graças ao N-Learning, um paradigma de aprendizado entre
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robôs em tempo de execução cujo formalismo e implementação propomos neste trabalho.

1.1 Motivação e aspectos implementacionais
Para o processo de ensino (e aprendizagem) de comportamentos, um robô da equipe

seleciona um comportamento nativo que possui, habilitando-o a ensinar aos colegas. As
motivações para ensinar podem ser das mais diversas. Essa característica é importante
por aumentar a possibilidade de realização de tarefas a serem desempenhadas pelos robôs
em tempo de execução.

A decisão do robô pedir um comportamento ocorre quando ele possui um papel na
equipe que tem um comportamento relacionado a este papel. Dessa forma o robô sabe
da existência do comportamento por causa do papel e pode solicitá-lo ao grupo. Em
outros casos, o robô tem um comportamento que indica a existência de outro por meio de
suas dependências. Um exemplo disso ocorre quando o robô conhece a priori os pontos
que deveria visitar em uma patrulha, mas não possui o comportamento de controle para
se mover passando em cada um dos pontos. Então ele solicita este comportamento aos
colegas. Ainda, o robô pode aprender recebendo comportamentos em broadcasts dos
robôs da equipe, mesmo que não tenha solicitado tais comportamentos. Ou quando tiver
que solicitar comportamentos aos colegas por não possuir nenhum comportamento. Este
último, seria o caso de um rôbo completamente novo inserido no ambiente.

Para a implementação do paradigma N-Learning, utilizamos a plataforma do ROS
(ROS 2015), juntamente com a linguagem Python (2018). O ROS facilita o desenvolvi-
mento de sistemas robóticos por meio de bibliotecas, simuladores e ferramentas de desen-
volvimento (Quigley et al. 2009). A linguagem Python foi adotada por ser uma linguagem
interpretada, além de ser simples e compatível com o ROS. É necessário uma linguagem
interpretada para não ocorrer a recompilação de código pelos robôs ao receberem os com-
portamentos em tempo de execução, apesar de que um modelo baseado em recompilação
poderia também ser adotado. Em nossos experimentos com mutirrobôs reais, utiliza-
mos um time de robôs composto por configurações ligeiramente diferentes da plataforma
robótica Turtlebot 2, que possui compatibilidade com o ROS. Ainda, adotamos dois simu-
ladores diferentes para as simulações, o Gazebo e o Stage. Este último mostrou-se mais
adequado para as simulações multirrobôs por demandar menos processamento gráfico.

1.2 Tema, Problema e Tese
O problema abordado nesta tese encontra-se delineado dentro do tópico de aprendi-

zado em sistemas multirrobôs. Mais especificamente, o principal problema atacado pode
ser colocado em forma de pergunta como: de que maneira se pode permitir que os com-
portamentos de um time de robôs, face a um determinado ambiente e suas aplicações,
possam ser compartilhados pelo grupo de robôs em tempo de execução? Para respon-
der a pergunta e solucionar este problema, formulamos a seguinte tese, que será validada
durante o decorrer do trabalho.
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1.2.1 Hipótese de pesquisa
É possível que um time de robôs atualize sua base de comportamentos em tempo de

execução juntamente com os colegas de time através da utilização de uma arquitetura
que permita o aprendizado de forma dinâmica nos robôs por meio de uma linguagem
interpretada.

Para validar a tese proposta, reformulamos o paradigma N-Learning com uma imple-
mentação de referência em simulação e em robôs reais. O N-learning modela as carac-
terísticas dos comportamentos para permitir o compartilhamento. O aprendizado deve
acontecer baseado nos objetivos que o robô possui e deve ser feito de maneira simples.
É importante que sua implementação utilize uma linguagem interpretada, pois executa as
instruções em tempo de execução, dispensando a necessidade de recompilação de código
pelo robô que recebe as instruções.

1.3 Contribuição
A principal contribuição deste trabalho é o formalismo e implementação do paradigma

N-learning que torna possível compartilhar (ensinar e aprender) comportamentos entre os
robôs de um time em tempo de execução. Essa abordagem mostra-se extremamente útil
para os sistemas multirrobôs porque a possibilidade de os comportamentos poderem ser
compartilhados livremente e em tempo de execução dispensa a necessidade de programa-
ção e reprogramação dos robôs de forma individual, para adquirir novos comportamentos.
Outra vantagem é que os robôs aprendem os comportamentos de acordo com suas neces-
sidades, de forma descentralizada. A partir desta contribuição principal, as seguintes
contribuições específicas são visionadas:

• Concepção do paradigma N-Learning que permite o compartilhamento de compor-
tamentos em tempo de execução.
• Elaboração de um formalismo para viabilizar o N-Learnig.
• Implementação do paradigma proposto, permitindo seu emprego em sistemas robó-

ticos reais.
• Desenvolvimento de mecanismos no N-Learning que permitem a geração de com-

portamentos em tempo de execução e sucessivamente seu compartilhamento pelo
time de robôs.
• Desenvolvimento de uma aplicação Program by Demonstration para geração de

comportamentos emergentes.

1.4 Justificativa, vantagens e aplicação
O N-Learning permite o uso de diversas abordagens de organização a serem utiliza-

das nos times de robôs. Cada característica do MRS pode ser utilizada dependendo dos
objetivos e da forma que a equipe deve trabalhar para alcançar os objetivos. É possí-
vel aos robôs trabalharem de forma individual ou colaborativa para alcançar o objetivo.
Cada robô faz uma tarefa diferente mas todos colaboram entre si por meio de informações



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 4

ou comportamentos compartilhados. Outra possibilidade seria uma formação em que os
robôs atuam forma conjunta na mesma tarefa. A equipe de robôs pode ser organizada de
forma centralizada em torno de um líder que designa as funções para os outros robôs ou
de forma descentralizada com robôs que não interferem na atividade do outro.

O presente trabalho permite o reaproveitamento de código dos comportamentos. Isso
é possível por meio da divisão de comportamentos complexos em vários comportamentos
mais simples, que podem ser utilizados por outros comportamentos. Essa característica
permite a escolha de qual comportamento deve ser utilizado como requisito. Um exemplo
seria a implementação de mais de um tipo de controle para o mesmo modelo de robô, ele
escolheria o controle mais adequado para a tarefa.

A possibilidade de mudança de contexto sem reprogramação também é uma vantagem
do N-Learning. Um robô que desempenha função em um escritório pode mudar de papel
para atuar em uma cozinha, teria apenas de aprender com algum robô desse domínio.

O N-Learning permite o compartilhamento de comportamentos por robôs heterogê-
neos. Um robô de um modelo pode transferir comportamentos úteis a um robô de modelo
diferente desde que possua alguma característica física em comum.

O N-Learning é escalável, os robôs podem adquirir diversos comportamentos em uma
memória não volátil (podendo ser o Hard Drive), entretanto apenas comportamentos em
execução são alocados na memória principal do robô. Uma vez que o comportamento
terminou sua execução, o comportamento é finalizado liberando memória principal do
robô.

Os Sistemas Multirrobôs estão presentes em diversas áreas e domínios. Espera-se
que o N-Learning possa atuar em qualquer Sistema Multi Robôs, entre eles: Robótica
Industrial, Automação de processos, Manutenção de Empresas, sistemas com múltiplos
Veículos Aéreos não Tripulados(VANTS), resgate e busca de vítimas de desastres e outros
diversos domínios.

Em relação às aplicações, há situações em que o N-Learning é particularmente útil.
Uma delas é quando muitos grupos diferentes de robôs são programados para realizar
tarefas distintas. Neste caso, se um robô para de funcionar e é necessário realocar um
de outro grupo, o N-Learning pode ser utilizado para ensinar ao robô os comportamen-
tos necessários para a tarefa do robô que foi retirado do grupo. Uma segunda situação é
quando o robô estabelece novos comportamentos em tempo de execução, para aprimorar
seus próprios comportamentos ou criar um completamente novo. Por exemplo, através
da utilização de algum paradigma de inteligência artificial (fora do escopo do presente
trabalho), um robô pode encontrar uma forma mais eficiente de realizar um caminho ou
encontrar um caminho para um local recém descoberto no ambiente. Em ambos os casos,
é possível compartilhar os comportamentos melhorando as capacidades do grupo. Não se-
ria possível para o robô iniciar com todos comportamentos do ambiente, primeiro porque
o robô foi programado para realizar uma função específica e teria muitos comportamen-
tos ociosos se começasse com todos comportamentos do ambiente. No segundo caso, o
comportamento é gerado em tempo de execução como resultado de algum processamento
de IA ou da interação do robô com o ambiente, então não estava disponível na hora da
programação dos robôs.
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1.5 Estrutura do texto
Este trabalho está organizado da seguinte forma: Capítulo 2 mostra os principais con-

ceitos para a compreensão do trabalho, bem como a fundamentação teórica; O capítulo
3 mostra uma revisão dos trabalhos semelhantes ao proposto; Conceitos fundamentais
do N-Learning são apresentados no capítulo 4; o capítulo 5 mostra detalhes do desen-
volvimento do N-Learning junto aos experimentos; os comportamentos emergentes são
abordados no capítulo 6. Por fim, a conclusão do trabalho é apresentada no capítulo 7.



Capítulo 2

Embasamento Teórico

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais, bem como as ferramentas
e terminologias próprias para compreensão do trabalho. Entre os principais fundamentos
estão os conceitos básicos da Robótica Baseada em Comportamento, os Sistemas Multir-
robôs e o Aprendizado Cooperativo.

2.1 Robótica Baseada em Comportamento
Como propostas nativas da área de pesquisa de Robótica, as arquiteturas de robôs mo-

veis descrevem como se deve desenvolver o software de controle de um robô, detalhando
os módulos presentes no sistema e a forma que os módulos devem interagir uns com os
outros (Romero et al. 2014). A proposta do N-Learning não é criar uma nova arquite-
tura, mas sim introduzir um novo paradigma que permite às arquiteturas compartilharem
os comportamentos disponíveis nos robôs. Entretanto, por possuir uma abordagem base-
ada em comportamentos, podemos assumir que o N-learning é mais adequado a robótica
comportamental.

As arquiteturas podem ter abstrações diferentes, permitindo diversas implementações,
desde que não percam o papel de guia na implementação do sistema de controle (Romero
et al. 2014). Dessa forma, é possível alinhar uma implementação que atenda a uma arqui-
tetura de controle e ao mesmo tempo ao N-Learning, desde que ambas sejam consideradas
adequadamente no momento da implementação.

Segundo a literatura, existem três tipos de arquiteturas: reativa, deliberativa e híbrida
(Baklouti et al. 2017). As arquiteturas deliberativas utilizam o raciocínio baseado na des-
crição do mundo, com um fluxo serial (Alves et al. 2011). Um exemplo é apresentado no
trabalho de Lemaignan et al. (2017), onde uma arquitetura deliberativa é concebida com
inspiração em habilidades cognitivas. Esse tipo de arquitetura demanda mais processa-
mento dos dados obtidos para decidir realizar ou não uma ação.

Em contraste à deliberação, a reatividade está associada à execução de ações predefi-
nidas, em resposta a uma informação sensorial obtida localmente. A proposta apresentada
no trabalho de Baklouti et al. (2017), introduz uma arquitetura reativa desenvolvida para
controle autônomo de uma cadeira de rodas de baixo custo. Essa arquitetura proporciona
sistemas com repostas mais rápidas e atreladas aos valores de entrada dos sensores.

No trabalho de Zadeh et al. (2017) ambas abordagens são combinadas em um sis-



CAPÍTULO 2. EMBASAMENTO TEÓRICO 7

tema com duas camadas, onde uma delas é a deliberativa e outra é reativa. A camada
reativa atende a necessidades de tempo real e resposta a eventos críticos. As arquiteturas
puramente reativas estão ligadas a percepção, ação, reação imediata, e sensores; as pura-
mente deliberativas envolvem o pré-planejamento, sequência de ações, memória, mapas,
etc (Romero et al. 2014). As arquiteturas híbridas combinam as características principais
de abordagens deliberativas e reativa (Romero et al. 2014), de forma que usam a delibe-
ração para ações do robô que necessitem de uma representação interna do conhecimento
do mundo, e usam a reação para realizar o plano de ação.

Existe ainda a classificação quanto a abordagem no desenvolvimento da arquitetura
(Romero et al. 2014), que pode ser funcional, comportamental ou mista. Na arquitetura
funcional, pode-se identificar módulos ou componentes com funções definidas na arqui-
tetura, como mapeamento, localização e planejamento. Na abordagem comportamental,
a arquitetura é formada principalmente por componentes chamados de comportamentos,
cada um responsável por uma ação do robô. O trabalho de Neves & Oliveira (1997) pro-
põe uma arquitetura comportamental para uso em sistemas multirrobôs. É possível ainda
a abordagem mista, mesclando ambas arquiteturas.

Na década de 80, os trabalhos apontam para mudanças significativas nos conceitos e
características de como deveriam ser concebidos os sistemas robóticos inteligentes. Nessa
mesma época, Brooks (1986) apresenta uma arquitetura para controle de robôs móveis ba-
seada em comportamentos de realização de tarefas. Nesta Seção, explicamos os principais
conceitos de como um sistema baseado em comportamentos é organizado e quais são as
suas principais características; e damos uma breve comparação em relação aos sistemas
de inteligência artificial tradicionais.

Na abordagem tradicional de inteligência artificial, geralmente o robô percebe o am-
biente utilizando seus sensores e constrói um modelo do mundo. Em seguida, planeja
o que deve ser feito antes de utilizar os atuadores para realizar uma ação no mundo real
(Wahde 2016). Esta forma de modelagem é mostrada na parte esquerda da Figura 2.1. Em
contraste, a Behavior Based Robotics (BBR) trabalha com um conjunto ou uma coleção
de comportamentos que podem ser executados pelo robô (Matarić 1998). A estrutura ao
lado direito na Figura 2.1 ilustra esta abordagem. A partir deste conjunto de comporta-
mentos, um seletor de tarefas é utilizado para escolher a tarefa mais adequada para uma
determinada situação (Towle & Nicolescu 2014).

O modelo BBR tende a ser simples e, constantemente, uma ação é ligada a um co-
junto de dados obtidos pelos sensores. Dessa forma, o modelo é mais reativo, não ha-
vendo muito processamento cognitivo (Wahde 2016). Os comportamentos podem ser
executados simultaneamente (Wahde 2016) em um mesmo cérebro robótico, combinando
comportamentos distintos para alcançar um determinado objetivo. Nesta linha, Brooks
(1986) propõe a arquitetura de subsunção, onde cada comportamento se organiza em uma
camada, umas sobre as outras. As camadas atuam de forma concorrente, mas camadas
superiores podem verificar e injetar dados das camadas inferiores, suprimindo o fluxo
normal de dados (Brooks & Connell 1987).

Na literatura, existem diversas definições do termo comportamento. No trabalho de
Filipe (2008), os comportamentos representam as habilidades sensorial e motora básicas
do robô. Mover-se para um ponto específico ou chutar uma bola são exemplos de compor-
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Figura 2.1: Comparação entre a abordagem com IA (a esquerda) e Comportamental (à
direita). Figura adaptada do trabalho de Stone (1999).

tamento que resultam em instruções enviadas a camadas de nível mais baixo, responsáveis
pelos atuadores.

Como suscitado anteriormente, a definição que mais se adequa ao escopo do presente
trabalho é a de Wahde (2016). Nela, o comportamento consiste em uma sequência de
ações realizadas ordenadamente para atingir um objetivo. Por exemplo, o comportamento
de evitar um obstáculo pode consistir nas ações: parar, contornar o obstáculo e iniciar
movimentação em direção diferente.

A Figura 2.2 mostra a ligação entre os conceitos envolvidos em um sistema multir-
robôs. Os robôs estão trabalhando em conjunto para cumprir uma determinada missão.
Esta missão é realizada por diversos robôs, por meio de seus comportamentos individuais.
Os comportamentos, por sua vez, atendem à realização de tarefas que são cumpridas por
uma ou mais ações.

A ausência de uma definição global dos comportamentos e de como selecioná-los
dificulta a comparação de resultados obtidos por diferentes autores e também dificulta a
transferência de um cérebro de um robô para outro (Wahde 2016), mais especificamente
a transferência dos comportamentosf. No presente trabalho, não pretendemos transferir o
cérebro do robô, mas sim permitir que um cérebro possa aprender novos comportamentos
a partir de um outro cérebro, trocados por algum mecanismo de comunicação. Note que
isto torna possível que os cérebros sejam individuais e aprendam novos comportamentos
de acordo com suas convicções.

Em relação à ausência de padrões universais da BBR, em algumas aplicações é possí-
vel encontrar os comportamentos de navegação e de desvio de obstáculo implementados



CAPÍTULO 2. EMBASAMENTO TEÓRICO 9

Figura 2.2: Organização de uma missão.

em um mesmo comportamento. Em outras aplicações eles aparecem como comportamen-
tos separados. Pode-se interpretar que em um trabalho houve a junção de dois comporta-
mentos para criação de um mais complexo.

Wahde (2016) relata um bom princípio para desenvolvimento de comportamentos:
manter os comportamentos tão simples quanto possível. (Matarić 1998) também sugere
que na robótica comportamental os comportamentos devem ser simples. No presente
trabalho, é possível utilizar abordagens com comportamentos mais simples ou complexos,
entretanto recomenda-se a utilização dos comportamentos mais simples.

Fundamentado na robótica baseada em comportamento, Wahde (2016) apresenta dois
estágios necessários para construção de um cérebro robótico. No primeiro estágio os
comportamentos precisam ser gerados. No segundo, um sistema de seleção escolhe os
comportamentos que devem ser utilizados para uma dada situação.

A tomada de decisão é tão importante quanto a criação dos próprios comportamentos.
Um exemplo que mostra a importância do seletor de tarefas acontece quando um robô
tenta evitar um obstáculo. Não adianta ter o comportamento que executa esta tarefa com
êxito se o seletor de tarefas utilizar um comportamento para outra tarefa, tal como seguir
a parede.

Dentro do contexto da BBR, existem algumas definições que são interessantes para
este trabalho. Uma delas é a de formação e papéis. Neste estudo, utilizamos o conceito de
formação definido por Stone & Veloso (1999), em que a formação se decompõe como um
conjunto de papéis relacionados aos comportamentos. É possível a mudança de papéis em
formações dinâmicas e isso aumenta a flexibilidade da equipe. Um exemplo de papel pode
ser considerado no domínio de futebol de robôs, em que cada robô possui uma função
(goleiro, atacante, zagueiro). Percebe-se que comportamentos diferentes são atribuídos
dependendo do papel. O goleiro deve evitar que a equipe adversária consiga realizar o
gol e dificilmente vai ter um comportamento que o faça abandonar a área de defesa. Para
diferentes tipos de objetivos existem naturalmente diferentes tipos de papéis (Filipe 2008).

O contexto é importante para seleção dos comportamentos que cada robô deve possuir.
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Sendo assim, por exemplo, o domínio do futebol de robôs não vai possuir os mesmos
papéis que robôs do domínio doméstico.

No trabalho de Stone & Veloso (1999), encontramos uma classificação nos tipos de
comportamentos: internos e externos. Isso quer dizer que um robô pode ter um compor-
tamento (interno) que não utiliza seus atuadores, não apresentando mudanças visíveis no
mundo físico. Já os comportamentos externos utilizam os atuadores para tal.

2.2 Sistemas Multi-Robôs
Os robôs podem ser classificados quanto às suas características gerais de construção e

atuação, em sua maioria, em três grupos principais (Yan et al. 2013): manipuladores(Deka
et al. 2018), robôs móveis (Kramer & Scheutz 2007) e robôs humanoides (Katić &
Vukobratović 2003). O foco do presente trabalho são sistemas de robôs móveis atuando
em equipe para realizar uma tarefa. O motivo desta escolha são os dispositivos disponí-
veis para a pesquisa nos Laboratórios Natalnet (UFRN) e Laser (UFPB), mas nada impede
que a abordagem possa ser utilizada por outra categoria de robôs.

O trabalho de Yan et al. (2013) descreve sistemas MRS (multi robot system) e MAS
(multi agent system). Um MAS refere-se tradicionalmente a um sistemas computacional
distribuído em que os nós estão fixos. Há também diferenças em relação a Inteligência Ar-
tificial Distribuída (DAI, Distributed Artificial Intelligence ), concebida primordialmente
para problemas relacionados a agentes de software. Já um MRS permite a movimentação
de robôs no mundo físico, e possui características semelhantes ao MAS.

A utilização de sistemas multirrobôs é relevante, pois possibilita a realização de tarefas
que não poderiam ser realizadas com um único robô (Yan et al. 2013). Estas podem ser
tarefas realizadas a longas distâncias e ao mesmo tempo. Um exemplo é encontrado no
trabalho Dudek et al. (1996) onde são necessárias duas pessoas para girar as chaves a
distância para fazer o carregamento de um míssil. Outro exemplo é o jogo de xadrez a
distância, jogado por dois robôs. Também existem os jogos que precisam de um time de
robôs, como o futebol de robôs (Kim & Vadakkepat 2000) ou a montagem de um objeto
com várias peças (Marvel et al. 2018). Ao utilizar um sistema multirrobôs, a redundância
é inserida automaticamente. Assim, se algum robô falhar, os outros poderão continuar e
completar a missão (Cortês & Egerstedt 2017).

Em determinadas situações, mesmo que a tarefa possa ser feita por um único robô,
existem vantagens que devem ser consideradas com a utilização de MRS (Yan et al. 2013).
Estas vantagens são pontuadas a seguir:

• Melhor distribuição espacial;
• MRS alcançam melhor performance (em relação ao tempo ou consumo de energia);
• Fusão de dados, compartilhamento de informação e tolerância a falhas;
• MRS são mais baratos pela utilização de robôs mais simples que um robô com-

plexo;
• Mais confiabilidade, flexibilidade e escalabilidade. Um MRS pode combinar as

habilidades dos robôs para realizar uma tarefa complexa.
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Um grupo de robôs pode ser Homogêneo ou Heterogêneo (Yan et al. 2013). O con-
ceito de robô homogêneo está relacionado às capacidades dos robôs individuais serem
idênticas, as estruturas físicas dos robôs não precisam ser as mesmas. Os grupos hetero-
gêneos se referem a grupos de robôs com diferentes capacidades, podendo ser alocados
em tarefas específicas. Geralmente os sistemas heterogêneos são mais complexos.

Uma outra característica dos MRS é a cooperação ou competitividade entre os robôs
(Yan et al. 2013). Cooperação se refere a situações em que os robôs trabalham juntos
para realizar uma tarefa. Na competitividade, os robôs competem entre si para o melhor
resultado em seu próprio interesse.

Alguns problemas podem ocorrer em MRS e um deles é o conflito. O estudo de Yan
et al. (2013) relata três tipos: conflito com meio de comunicação, com o objeto a ser ma-
nipulado ou compartilhamento do mesmo espaço. O problema do meio de comunicação
geralmente ocorre quando o meio não pode ser compartilhado com todos os robôs simul-
tâneamente ou existe limitação de banda. O problema com manipulação do mesmo objeto
é quando dois ou mais robôs devem levar um mesmo objeto a um destino. O comparti-
lhamento do mesmo espaço ocorre quando diversos robôs devem se mover em um mapa,
porém na trajetória precisam passar pelo mesmo local ao mesmo instante. Para lidar com
conflito de recursos deve-se utilizar de coordenação entre os robôs.

Existem dois tipos de coordenação (Yan et al. 2013): estática e dinâmica. A coor-
denação estática está relacionada a convenções ou regras admitidas antes da realização
da tarefa. A coordenação dinâmica geralmente ocorre durante a execução das tarefas e
utiliza os meios de comunicação para obter informações.

Um importante conceito em MRS é a tomada de decisão. Esta pode ser considerada
como o processo cognitivo que resulta da seleção de um curso de ações para diversos
cenários alternativos produzindo uma escolha final (Yan et al. 2013). A tomada de decisão
planejada pode ser dividida em centralizada e descentralizada, de acordo com a arquitetura
da equipe de robôs.

Na decisão centralizada, existe um agente principal que controla todos os robôs. Ele
possui informações do ambiente e dos robôs e pode comunicar-se com os colegas de
equipe para compartilha-la (Yan et al. 2013). A vantagem desta arquitetura é que, por
haver um processo principal com informações globais, ele pode calcular uma solução
melhor. Esta arquitetura é mais adequada para equipes de robôs pequenas e não é robusta
em relação a ambientes dinâmicos ou falhas na comunicação. Se o agente central desta
arquitetura falhar, outro deve ser eleito rapidamente ou toda equipe deixará de funcionar.

Segundo Yan et al. (2013), arquiteturas descentralizadas podem ser divididas em duas
categorias: distribuídas e hierárquicas. Não há agente de controle central nas arquiteturas
distribuídas. A tomada de decisão é realizada de modo que os robôs possuem a mesma
capacidade de decisão entre si e são autônomos. Na hierárquica existe um ou mais agentes
de controle central organizados em clusters e ela é um meio termo entre a centralizada e
distribuída.
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2.3 O Sistema Operacional de Robôs (ROS)
O Sistema Operacional de Robôs (Robot Operating System - ROS), apesar do nome

sistema operacional, é uma plataforma para programação e controle de robôs (um tipo
de middleware), ou um meta-sistema operacional, executando geralmente sobre o Linux.
A plataforma ROS é licenciada sob a licença GPL (de código aberto), sendo específica
para robôs (ROS 2015). Ele fornece bibliotecas e ferramentas para ajudar os desenvol-
vedores de software a criar aplicações para robôs. Possuindo uma terminologia própria
e fazendo parte da implementação da solução proposta neste trabalho, onde explicamos
seus principais conceitos nesta Subseção. Apesar da utilização deste sistema, espera-se
que novas implementações da abordagem proposta possam surgir com a utilização de ou-
tras alternativas naturalmente, já que o N-Learning é um paradigma e permitive outras
implementações.

Entre os objetivos do ROS estão: comunicação peer-to-peer, ser baseado em ferra-
mentas, multilinguagens e ser leve computacionalmente (Quigley et al. 2009). Para ser
um ambiente peer-to-peer ele necessita de um mecanismo que ajude os processos a encon-
trarem um ao outro. No ROS, este mecanismo é chamado de master ou serviço de nome.
No Sistema Operacional Robótico, diversas ferramentas são utilizadas para construir e
executar vários componentes. Essas ferramentas realizam diversas tarefas como buscar e
configurar parâmetros, visualizar a topologia peer-to-peer entre outras atividades.

O ROS permite compatibilidade com diversas linguagens para ser neutro em rela-
ção a este assunto. Foi projetado para suportar quatro tipos diferentes de linguagens de
programação, nomeadamente: C++, Python, Octave e LISP. Também encoraja os desen-
volvedores de algoritmos e drivers a criarem bibliotecas sem dependências ao ROS e o
uso de código aberto por facilitar o debug, especialmente quando o hardware e diversos
níveis de software estão sendo projetados ou testados paralelamente.

Alguns termos da nomenclatura do ROS apresentados no trabalho de Quigley et al.
(2009) são: nós do ROS, mensagens e os tópicos. Os nós são processos que executam
computação. Estes se comunicam entre si pelo envio de mensagens, estruturas de dados
tipadas. As mensagens também podem ser formadas por outras mensagens ou ainda por
arrays de mensagens. Uma mensagem é publicada em um determinado tópico, que é
uma string como "odometria"ou "mapa". Um nó que tem interesse em determinado tipo
de dado vai se inscrever no tópico apropriado para isso. Concorrentemente, podem exis-
tir diversas publicações e inscrições em um mesmo tópico, enquanto que um único nó
também pode publicar e se inscrever em diversos tópicos.

2.4 Aprendizado Cooperativo
Nesta Seção, são apresentados os conceitos relacionados ao aprendizado cooperativo.

Boa parte advém da teoria de sistemas multiagentes, mas podem ser usados sem restrições
em sistemas robóticos. Panait & Luke (2005) definem o aprendizado multiagente como
sendo uma aplicação do aprendizado de máquina para resolver problemas que envolvem
vários agentes.

Existem três tipos de abordagem no aprendizado colaborativo (Panait & Luke 2005).
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São elas: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado
baseado em recompensa. No aprendizado supervisionado o agente sabe qual é a resposta
correta para o problema. Em uma abordagem não supervisionada o agente não possui essa
informação. No aprendizado baseado em recompensa, o agente recebe uma avaliação da
resposta em questão e esta é denominada recompensa.

A implementação de alguns métodos de aprendizado de máquina com diversos agen-
tes não é trivial (Panait & Luke 2005). Entre os mais difíceis está o aprendizado supervi-
sionado, que tem como maior dificuldade o desenvolvimento de um elemento que possa
proporcionar a resposta correta aos diversos agentes da equipe. Por isso, o método de
recompensa é bastante utilizado.

O método baseado em recompensa pode ser dividido em duas partes principais (Panait
& Luke 2005): aprendizado por reforço e busca estocástica. O aprendizado por reforço
envolve a utilização de funções de recompensa que dão valores as atitudes do agente.
Enquanto que a busca estocástica envolve a utilização de algoritmos evolucionários.

O aprendizado em equipe e o aprendizado concorrente são duas categorias de apren-
dizado de máquina multiagentes (Panait & Luke 2005). No aprendizado em equipe, um
único agente aprende e melhora interativamente o comportamento de toda a equipe. O
aprendizado concorrente permite que cada agente seja livre para aprender por si só, não
dependendo dos demais agentes.

Existem diversos domínios para aplicação de aprendizagem colaborativa. A seguir
estão alguns problemas inerentes do domínio dos agentes incorporados (embodied agents)
apresentados no estudo de Panait & Luke (2005) que são interessantes:

• No problema da pilhagem diversos itens são espalhados em um mapa e o obje-
tivo dos agentes é transportar estes itens para um determinado lugar. Geralmente a
avaliação da equipe se dá pelo tempo necessário para recolher todos os itens.
• O problema das caixas consiste em um mapa (bidimensional) disposto com caixas

e obstáculos. Os agentes devem organizar as caixas para uma formação predefinida
empurrando-as.
• O futebol consiste em um futebol de robôs, em que duas equipes disputam para

avaliar qual faz mais gols. Existem diversas variações deste problema, diversas
delas estão na RoboCup.
• Na navegação cooperativa uma equipe precisa andar através de um local em um

tempo mínimo, sem bater em obstáculos ou em outros robôs.
• Observação cooperativa de alvos: uma equipe de robôs precisa observar diversos

alvos móveis.

2.4.1 Program by Demonstration
A programação por demonstração é uma técnica utilizada para fazer com que robôs

aprendam novos comportamentos pela demonstração da tarefa em vez da reprogramação
do robô por comandos de máquina (Kumaar & TSB 2011). A técnica pode ser utilizada
tanto para aprender a realizar uma tarefa feita por um humano como para uma tarefa
realizada por um robô. Basicamente, o robô utiliza os sensores para analisar a tarefa
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realizada por um robô ou humano em uma primeira etapa. Em seguida, com o fim da
análise o robô poderá replicar o comportamento que analisou.

Há, entretanto, algumas limitações em relação a essa técnica, por exemplo o robô não
consegue aprender um comportamento completamente novo. Apenas consegue combinar
um conjunto de comportamentos que possui para replicar a atitude que lhe foi ensinada.
Por exemplo, um robô que analisou como outro robô moveu um braço robótico poderá
fazer um movimento semelhante, mas utilizando os comportamentos que possuía quando
foi programado. Há ainda a limitação de que alguns comportamentos não podem ser
percebidos por meio de sensores. Um exemplo é o processamento de informações, um
robô não pode observar as operações que o outro robô está realizando ao menos que ele
utilize os atuadores.



Capítulo 3

Trabalhos relacionados

Os trabalhos relacionados ao escopo desta tese podem ser divididos em duas catego-
rias principais. Os que envolvem robótica comportamental e os de aprendizado na robó-
tica. As sessões a seguir descrevem estes trabalhos, respectivamente, colocando as prin-
cipais características e particularidades, visando uma melhor contextualização da nossa
proposta.

3.1 Robótica comportamental e arquiteturas
Dentro do modelo da robótica baseada em comportamentos, algumas arquiteturas se

destacam no paradigma híbrido, criado a partir do BBR, e outras dentro do paradigma
reativo, e são apresentadas por Silva & Ekanayake (2008) em seu survey. Inovações nos
aspectos implementacionais, como as threads, viabilizaram melhorias nessas arquiteturas
robóticas. O paradigma híbrido permite resolver problemas práticos da robótica de forma
eficiente, mas não é abordada em nenhum dos trabalhos a ideia de melhorar o desempenho
do sistema com a inclusão de um processo de aprendizagem dos comportamentos.

No trabalho de Ray et al. (2011), é apresentada uma abordagem de aprendizado com
compartilhamento de informações que utiliza o modelo de aprendizado por reforço, base-
ado em Q-Learning. Um sistema multiagentes baseado em robótica comportamental com
a técnica proposta permite que o conhecimento da equipe sobre o ambiente seja comparti-
lhado pelo sistema. A proposta é que o sistema possa ser utilizado em diversos domínios
de risco, como a exploração subaquática, planetária, e com minas terrestres, entre outras
situações.

O compartilhamento de informações do ambiente e dos robôs também é utilizado por
Sun et al. (2014), que desenvolve um método de desvio de obstáculos multirrobôs com
robótica comportamental. A abordagem é concebida para a utilização em equipes com
muitos robôs e utiliza o algoritmo baseado em enxame de partículas. O trabalho sugere
o uso para ambientes complexos, dinâmicos e estruturados. Oito comportamentos são
utilizados para resolver o problema de forma prática. O conhecimento gerado em tempo
de execução para resolução da tarefa foi resultado da combinação de conhecimentos pré-
existentes nos robôs, apenas seguindo uma ordem para alcançar os objetivos.

Uma abordagem baseada em enxames de partículas combinada com robótica compor-
tamental é apresentada por Mendiburu et al. (2016). Um controlador baseado em flocking
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é concebido e permite a coordenação global da equipe. Alguns comportamentos básicos
são utilizados para seguir uma determinada direção e para permanecer distante dos demais
robôs.

Além do compartilhamento de informações no ambiente, os robôs podem utilizar
técnicas de aprendizado para desenvolver melhor uma tarefa individual. No trabalho
de Banjanovic-Mehmedovic et al. (2011) Redes Neurais são utilizadas para viabilizar
o aprendizado em um sistema com um robô móvel. O objetivo do robô é alcançar um
objeto no espaço de manipulação e utiliza uma abordagem que utiliza correlação visual
com os comandos dos motores para guiar o robô em direção ao alvo.

A proposta de Dorigo & Schnepf (1993) permite o aprendizado de novos compor-
tamentos em tempo de execução por meio de uma abordagem baseada em algoritmos
genéticos. Entretanto, os comportamentos aprendidos não envolvem colegas da equipe,
são aprendidos por meio da interação com o ambiente.

Outra arquitetura de tarefas é a Alliance, proposta por Parker (1998). Ela separa
tarefas de alto nível e baixo nível. As de alto nível são utilizadas para alcançar objetivos
enquanto as de baixo nível são relacionadas a sobrevivência do robô no ambiente (como
evitar obstáculos). Alliance é também tolerante a falhas e assume uma abordagem baseada
em comportamentos onde dois parâmetros são importantes: Impaciência e aquiescência.
Isso torna possível ao time de robôs identificar um colega que não pode realizar uma
determinada tarefa, então pode tomar a tarefa do colega e realizá-la.

O trabalho de Li et al. (2016) propõe uma melhoria na arquitetura anterior, denominando-
a de Alliance-ROS. Essa nova arquitetura é planejada para obedecer o modelo Alliance
combinado com o Sistema Operacional de Robôs. Ela proporciona um ambiente com
Frameworks com programação em Python, possui módulos abundantes ROS, métodos
de tolerância a falhas para alocação de tarefas multirrobôs e descrição e coordenação de
comportamentos. Outro trabalho similar é proposto por d. Reis & Bastos (2015) onde a
alocação de tarefas multirrobôs no ROS é discutida.

O trabalho de Parker (1999), por exemplo, utiliza a arquitetura Alliance para tare-
fas cooperativas em sistemas multirrobôs heterogêneos. A abordagem permite a divisão
de tarefas no grupo de robôs. De modo individual, os robôs decidem o que fazer sem
comunicações complexas. Caso um dos robôs pare de funcionar o outro robô da equipe
perceberá e modificará a forma de desenvolver a tarefa para complementar a falta de outro
robô. A substituição do robô quebrado por um robô heterogêneo é realizada e a Alliance
permite que os robôs se adaptem para terminar a tarefa.

Todos esses trabalhos acima abordados mostram a possibilidade de utilização da robó-
tica comportamental em ambientes de aprendizado robótico. Seja pelo compartilhamento
de informações entre os robôs ou mesmo pelo aperfeiçoamento de habilidades já existen-
tes nos robôs, gerando comportamentos emergentes.

A arquitetura proposta por Rockel et al. (2012) é composta por três camadas. A ca-
mada multiagente, camada multirrobôs e camada intermediária de abstração do sistema.
A camada intermediária administra a transição entre a interface síncrona para o hardware
do robô e assíncrona para o sistema multiagente. O trabalho permite a execução de tarefas
de forma cooperativa onde tarefas complexas são divididas em sub-tarefas e atribuídas aos
agentes. No experimento os robôs compartilharam informações sobre o ambiente. Uma
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outra arquitetura é apresentada no trabalho de Oland et al. (2016), que usa a subsumption
para resolver o problema de manobra em ambiente dinâmico e complexo em uma aplica-
ção de controle de voo. A arquitetura garante que as tarefas principais sejam totalmente
executadas enquanto que as de nível inferior são executadas na medida em que as de nível
superior sejam concluídas.

A arquitetura de Chatty et al. (2014) possibilita aos robôs aprenderem sobre vários
objetivos em um mapa desconhecido. Isso é possível graças a uma estratégia de imita-
ção que aumenta a capacidade de um sistema multirrobôs para se adaptar ao ambiente
desconhecido em função do tempo. Os resultados apresentados são positivos tanto em ní-
vel individual como em equipe. A arquitetura de aprendizagem proposta por Allen et al.
(2012) viabiliza o aprendizado a partir de múltiplos demonstradores variando a fisiologia
dos robôs (robôs heterogêneos). Esse trabalho possui uma característica interessante, o
aprendizado por diversos robôs heterogêneos. O domínio utilizado para os experimentos
é o de futebol de robôs, e robôs heterogêneos são utilizados para ensinar. O robô que
aprende observa apenas um demonstrador por vez.

3.2 Aprendizado na robótica
Times de robôs geralmente trabalham de modo cooperativo para alcançar um obje-

tivo em comum, nesse tipo de ambiente o compartilhamento de informações é importante
para facilitar o trabalho do grupo. Pode-se utilizar essa abordagem em domínios diferen-
tes (Singh et al. 2016, Gan et al. 2014, Corrente et al. 2013), alguns trabalhos buscam
inspiração na natureza para aperfeiçoar o modo como as tarefas são realizadas (Lin &
Lee 2012, Khan et al. 2014, Daş et al. 2013). O aprendizado ocorre em tempo de execução
por meio de informações do ambiente ou do estado dos robôs (como o compartilhamento
de posição (Santos et al. 2009)), não contemplando o compartilhamento de instruções
novas aos colegas de equipe.

Utilizando Otimização por Enxame de Partículas (PSO, Particle Swarm Optimiza-
tion), Daş et al. (2013) apresenta uma aplicação com três casos de uso diferentes. As
partículas possuem uma posição que representa uma solução do problema e são atuali-
zadas de acordo com a experiência dos colegas de equipe. Apesar do PSO considerar
diversos agentes, a técnica implementada é utilizada para um único robô.

O modelo de aprendizado por reforço também se destaca como uma das abordagens
possíveis para o aprendizado em sistemas robóticos. No trabalho de Cao et al. (2015),
a abordagem serve para determinar o angulo de polarização utilizado em atividades de
rastreamento. Algoritmo é chamado de Virtual Trail Following, onde um valor para cada
ação é gerado com base em ações bem sucedidas e recentes no rastreamento. Também é
proposto um método em que é possível aos robôs o compartilhamento de informações com
os outros colegas de equipe, tornando a abordagem colaborativa. A aplicação consiste em
colocar uma fonte química no ambiente e fazer com que os robôs cheguem até ela. Outro
trabalho com aprendizado por reforço é descrito por El-Fakdi & Carreras (2013) com
uma abordagem que mostra que é possível aprender novas tarefas utilizando aprendizado
por reforço no ambiente subaquático, em tarefas de rastreamento de cabos. O processo
de aprendizado é dividido em dois estágios principais, sendo que no primeiro estágio o
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robô aprende em um modelo hidrodinâmico do veículo que simula a tarefa de seguir o
cabo. Ao conseguir resultados satisfatórios, os dados são transferidos para o robô real, no
segundo estágio, e o procedimento de aprendizado continua online. O algoritmo utilizado
nessa abordagem é o Natural Actor - Critic.

O trabalho de Wang & de Silva (2005) também utiliza aprendizado por reforço, mas
combinado com algoritmo genético. A abordagem permite aos robôs aprenderem uma
estratégia para alcançar um objetivo comum. O trabalho de Xu Zhong (2014) utiliza
aprendizado por reforço para criar um sistema de controle que faz com que o sistema
multirrobôs tenha uma distribuição no espaço que mantém conectividade com usando
comunicação sem fio. Essa abordagem utiliza o controle adaptativo distribuído baseado
em redes neurais e lógica fuzzy. Um algoritmo com política fuzzy é proposto no trabalho
para lidar com problemas no controle de sistemas multirrobôs. A abordagem é testada
utilizando o algoritmo líder-seguidor e flocking. Os resultados mostram que é possível
melhorar o desempenho do controle utilizando a abordagem. O mesmo problema de
conectividade é tratado por Huang et al. (2017), que, no entanto, utiliza uma abordagem
com uso de redes neurais.

Manko et al. (2018) desenvolve um software que incorpora a abordagem Q-learning
combinada com uma rede neural para extração de conhecimento. A metodologia permite
melhorar a adaptabilidade da equipe em problemas de tarefas de transporte de objetos em
relação às incertezas do ambiente.

Uma abordagem também com o uso de aprendizado por reforço é utilizada por Her-
nández et al. (2010). O problema atacado é o do predador-protetor-presa, sendo que o
predador tenta buscar a presa, e o protetor tenta leva-la a um local seguro. Os resulta-
dos indicam que quando o sistema está adaptado, os caminhos do robô presa tendem a
ser mais curtos. Uma técnica híbrida de aprendizagem por reforço é combinada com um
controlador fuzzy e algoritmos genéticos para atender a um ambiente de jogo de perse-
guição e evasão (pursuit-evasion). No jogo, um robô persegue o outro. Ambos sabem a
posição um do outro, mas desconhecem a estratégia que é utilizada pelo outro. A técnica
apresenta resultados melhores que as existentes.

O trabalho de Zhang et al. (2018) propõe um ambiente de aprendizado por reforço
com agentes em rede. O ambiente proposto se assemelha ao N-Learning por algumas ca-
racterísticas como a ausência de um controle central, a informação de cada agente sendo
local e o controle de execução local. O trabalho apresenta um estudo teórico com algo-
ritmo de ator crítico. No trabalho a informação sobre o ambiente é compartilhada com os
colegas de equipe, podendo ser aproveitadas para decisões locais.

Uma combinação de Sistemas Multirrobôs com aprendizado por reforço é apresentada
no trabalho de La et al. (2015) para permitir aos robôs apreender colaborativamente para
evitar um predador. A abordagem é comportamental e apresentam, assim como o N-
Learning, comportamentos de alto nível e de baixo nível. O trabalho possui foco na
tomada de decisão da equipe mesmo em momentos em que o robô não possui conexão
com os demais robôs, isso seria possível atraves de consensos.

Uma melhoria no algoritmo Single-Agent Asynchronous Distributed Learning (A3C)
é apresentada no trabalho de Sartoretti et al. (2018). No trabalho, a melhoria do algoritmo
vai permitir o aprendizado de uma política homogênea e distribuída onde os agentes traba-
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lham tem torno de um objetivo comum. Sem interações explícitas. O Problema abordado
é o de construção multirrobôs, onde os robôs ordenam blocos para construir uma estru-
tura. O aprendizado da política de cooperação permitiu completar a construção coletiva.

Outra abordagem de aprendizado empregada em sistemas multirrobôs é a transferên-
cia de aprendizado. Esta técnica permite um robô utilize os dados de um colega de equipe
para melhorar o próprio comportamento. O trabalho de Helwa & Schoellig (2017) propõe
uma abordagem utilizando mapa de transferência entre dois quadricópteros para reduzir
erros na transferência de aprendizado de um para o outro. Utkin et al. (2016) propõe a
utilização de transferência de aprendizados para melhorar o processo de aprendizagem
em sistemas multirrobôs. A principal ideia é aumentar o conjunto de exemplos de treina-
mento obtidos de todos os robôs.

3.3 Aprendizado baseado em comportamento humano
Alguns trabalhos na literatura permitem o aprendizado através da aplicação de concei-

tos da psicologia humana ou da biologia. Um exemplo é o trabalho de Khan et al. (2014),
que propõe uma abordagem inspirada no sistema imunológico biológico. O trabalho pos-
sui um ambiente descentralizado e componentes distribuídos onde cada um atua de forma
independente dos demais. A arquitetura é desenvolvida para estabelecer coordenação e
cooperação entre times de robôs heterogêneos. Os robôs são divididos em dois tipos:
os robôs do tipo P e do tipo B. Os robôs P são responsáveis por escoltar e buscar. Eles
encontram tarefas que são executadas pelos robôs B. Nessa abordagem, todos os compor-
tamentos estão presentes nos robôs desde o início. Outra proposta é a de Matsui et al.
(2012) que propõe um mecanismo de aprendizagem baseado na aprendizagem humana.
Conceitos da psicologia como ego, e consciência são aplicados à inteligência robótica. No
trabalho, agentes conseguem mudar os seus papéis (de professor e aprendiz) no ambiente,
de acordo com as mudanças causadas pelos movimentos.

Seguindo a proposta de trabalhos baseados no aprendizado humano, o trabalho de
Maia & Gonçalves (2015) introduz o Intellectual Development Model, também chamado
IDEM-MRS. O formalismo é criado inspirado em modelos de aprendizagem social de-
senvolvidos por humanos, utilizando pressupostos teóricos de Vygotsky (1967) e Piaget
(1985). No trabalho, também é possível o aprendizado entre os robôs por meio de intera-
ções entre os agentes, tal qual no nosso modelo. Os resultados reportados são realizados
com o simulador SciLab. De modo semelhante à essa abordagem, temos a interação como
meio de aprender a realizar novas tarefas. A proposta de Maia & Gonçalves (2015) per-
mite a divisão de tarefas em tarefas menores, uma característica que também está presente
no N-Learning. O trabalho não apresenta implementação em robôs reais ou simulados,
com interação no mundo físico, sendo aplicado em um sistema multiagente. Ressaltamos
que o trabalho de Maia & Gonçalves (2015) serviu de inspiração para o nosso trabalho,
com o desafio extra de realizar sua inplementação em um sistema multirrobôs, com im-
plementação prática. Para tanto, tivemos que alterar substancialmente o formalismo do
IDEM-MRS, utilizando uma abordagem baseada em grafos, mais simples, visando sua
implementação direta no ROS, como será discutido no decorrer do trabalho.

No trabalho de Liu et al. (2017) uma metodologia com memória episódica é utilizada
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para acumular experiência e realizar um comportamento de planejamento adaptativo, pre-
visão e raciocínio entre tarefas, ambiente e ameaças. No trabalho, é possível adequar os
objetivos do robô à seleção adequada dos comportamentos, de acordo com o ambiente.

Uma proposta para troca de conhecimentos em tarefas de exploração de terrenos mul-
tirrobôs é apresentada por Manko, Sergey et al. (2016). A abordagem utiliza árvores de
classificação e, no caso de um sistema MRS, o processo seria escalado para florestas evo-
lutivas. Nessa abordagem, a aquisição de novos conhecimentos pode ocorrer tanto pela
troca de informações pelos robôs como pelas descobertas individuais.

3.4 Programação por demonstração
Como explicado no Capítulo 2, a técnica denominada Program by Demonstration

(PbD) permite a geração de comportamentos em tempo de execução. Neste trabalho nós
utilizamos também o PbD, portanto, inserimos uma seção específica para mostrar todos
os trabalhos relacionados a essa técnica. A maioria dos trabalhos baseados em PbD utili-
zam como fator motivador o argumento de evitar a reprogramação do robô para aprender
a realizar novas tarefas em tempo de execução. No trabalho de Groth & Henrich (2014),
uma aplicação é desenvolvida para o domínio doméstico. Manipuladores robóticos são
utilizados para realizar atividades diversas com execução concorrente e troca consistente
de tarefas. Para o desenvolvimento do sistema, a robótica comportamental é combinada
com PbD. A demonstração pode ser definida em nível simbólico ou de trajetória. No nível
simbólico, primitivas são pré-definidas para realizar movimentos. É possível a utilização
dessas primitivas como blocos de construção, que combinados, permitem a implementa-
ção de tarefas mais complexas. No trabalho, as funções primitivas não podem ser trans-
ferias para o outro manipulador. Logo, os comportamentos emergentes são resultados da
combinação das primitivas. De modo similar, a programação por demonstração permite a
Huang et al. (2010) combinar primitivas para viabilizar o aprendizado de dois comporta-
mentos em tempo de execução. Nos experimentos os robôs conseguem efetuar a limpeza
de uma mesa e a abertura de uma porta.

Em outro trabalho, um humano ensina um braço robótico a fazer novos movimentos
para manipular objetos (Jha & Chiddarwar 2017). Para o processo, foi utilizado teleo-
peração baseada em Programação por Demonstração. As trajetórias realizadas pelo robô
têm 90% de similaridade geométrica com a trajetória real. O trabalho não foi concebido
para sistemas multirrobôs.

Vakanski et al. (2017) propõe uma abordagem para aprendizado de trajetória por de-
monstrações, baseado na realização de percepção e planejamento a partir das imagens de
uma câmera. O framework adota o controle visual baseado em imagem, devido à sua
robustez aos erros de medição, calibração e modelagem.

Unindo PbD a dispositivos de realidade aumentada, Aleotti et al. (2016) desenvolve
uma abordagem para manipulação de objetos reais coexistindo com objetos virtuais. Três
experimentos são realizados no trabalho, sendo que o robô consegue replicar as tarefas
baseado no momento de observação. Nessa abordagem, o aprendizado ocorre entre um
humano e o robô. No entanto, as interações são realizadas com base em um dispositivo
háptico, que é um instrumento de interação homem-máquina.
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No trabalho de Calinon & Billard (2007), dois experimentos são realizados. No pri-
meiro o robô utiliza PbD para reproduzir gestos que um humano fez, e em seguida o robô
repete os gestos. No segundo o experimento, o robô aprende a movimentar diferentes pe-
ças de xadrez. Algumas preocupações importantes são consideradas nesse experimento, o
movimento correto da peça e evitar bater em outras peças. A proposta é de que é possível
generalizar as tarefas e utilizá-las em outros contextos.

No trabalho de Kumaar & TSB (2011) são propostos dois algoritmos baseados em
PbD. Neles um robô móvel aprende a se mover no ambiente utilizando variáveis com o
histórico de caminhos anteriores. O processo se constitui de duas fases principais, uma de
ensino e uma de execução. O robô pôde utilizar as variáveis armazenadas para se mover
no ambiente que não é multirrobôs.

No trabalho de Huang et al. (2018) o termo programação por demonstração não é
utilizado. Eles utilizam o termo aprendizado por demonstração. No trabalho, a costura
cirúrgica com duas mãos é abordada como o problema a ser resolvido. A proposta permite
um método eficiente de demonstração para programar o movimento de costura através de
um sistema de visão.

A programação por demonstração se mostra uma técnica valiosa para o aprendizado
de comportamentos em tempo de execução. Em todos os trabalhos, é possível aos robôs
apreender novos comportamentos para execução de tarefas. Na maioria dos trabalhos
a técnica se constitui em um aprendizado individual, com a observação voltada para o
ambiente. E nenhum dos trabalhos apresenta um modelo que permita o aprendizado de
comportamentos emergentes com os próprios colegas de equipe. Outra característica é
que o aprendizado com PbD não permite a aquisição de novas primitivas, apenas pode ser
realizada a combinação de primitivas já existentes no robô.

3.5 Discussão
Para proporcionar maior entendimento das contribuições deste trabalho em relação

ao estado da arte, elaboramos a Tabela 3.1 para ilustrar melhor esta comparação. Na
tabela, estão presentes algumas características importantes. A primeira é a MAS/ MRS,
que informa se o trabalho utiliza Sistemas Multiagentes ou Sistemas Multirrobôs. Esta
característica permite comparar abordagens que funcionam apenas em um robô. Como
este trabalho é baseado no modelo BBR, torna-se importante saber quais trabalhos seme-
lhantes utilizam essa abordagem.

Todos os trabalhos apresentados se enquadram na categoria que envolve o aprendizado
em tempo de execução. São trabalhos que permitem aos robôs aprender novas tarefas
depois de serem programados. Nessa categoria os robôs geralmente são programados
para aprender por algoritmos genéticos, otimização por enxame de partículas e outros
algoritmos de IA, ou mesmo através da técnica PbD. Como esta é uma característica
presente em todos os trabalhos da tabela, não criamos uma coluna específica para ela.

O aprendizado de comportamentos é referente a robôs que podem aprender em tempo
de execução. Os trabalhos que conseguem estar nesta categoria combinam comportamen-
tos simples para criar novos comportamentos ou utilizam programação por demonstração.
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Tabela 3.1: Trabalhos relacionados e suas principais características. Aprendizado de com-
portamentos (AC), Aprendizado de novos comportamentos com colegas de equipe (ACE).

Artigos MAS/ MRS BBR AC ACE
N-Learning X X X X

Ray et al. (2011) X X X
Groth & Henrich (2014) X X

Sun et al. (2014) X X
Dorigo & Schnepf (1993) X X

Huang et al. (2010) X X
Banjanovic-Mehmedovic et al. (2011) X X

Mendiburu et al. (2016) X X X
Daş et al. (2013) X

Simões et al. (2016)
Rockel et al. (2012) X X

Maia & Gonçalves (2015) X
Khan et al. (2014) X

Parker (1998) X X X
Li et al. (2016) X X X

Essa característica pode estar presente juntamente com MRS, entretanto essa combinação
não significa que o comportamento aprendido foi com o colega de equipe.

A última categoria é a de robôs com capacidade de aprendizado de comportamentos
em equipe e em tempo de execução (ACE). Nenhum dos trabalhos apresenta condições
para se adequar a esta característica. Os trabalhos que possuem semelhança são MRS que
permitem a programação por demonstração. Entretanto, a PbD não permite que os robôs
aprendam comportamentos não observáveis. Concluímos que nos trabalhos apresentado,
os comportamentos emergentes, ocorreram pela junção de comportamentos básicos pré-
existentes no robô. Assim a programação por demonstração não permitiu que um novo
comportamento básico fosse adquirido.



Capítulo 4

Formalizando o N-Learning

Este capítulo introduz a formalização da solução proposta neste trabalho, que deno-
minamos de modelo de aprendizado N-Learning. O problema do aprendizado dinâmico
é primeiro apresentado e em seguida é feita a apresentação do paradigma N-Learning
propriamente dito.

4.1 Aprendizado dinâmico de comportamentos
Neste trabalho, utilizamos o termo aprendizado de comportamentos de forma dinâ-

mica para nos referirmos à aquisição (envolvendo o ensino e/ou aprendizado) de novos
comportamentos entre os robôs de uma equipe em tempo de execução. Como obser-
vado nos trabalhos relacionados, é possível encontrar na literatura alguns trabalhos em
que os robôs podem mudar seus papéis, mas essa mudança é sempre condicionada à pré-
programação dos comportamentos nos robôs. Se o robô não tiver os comportamentos do
novo papel que deseja realizar, não será possível mudar o papel.

O N-Learning é concebido para permitir a mudança de papel nestes casos. O robô
poderá aprender os comportamentos do novo papel a ser assumido em tempo de execução.
Os comportamentos passam a ser dinâmicos no grupo, passando de um robô para o outro,
na medida da necessidade.

Como consequência, a flexibilidade do time aumenta, podendo um robô se adaptar a
novos desafios que não estava programado para solucionar. É possível até mesmo mudar
de domínio, saindo de uma cozinha para atuar em um escritório.

Um exemplo de aplicação simples de entender é quando em um prédio grande exis-
tem duas equipes de robôs, cada uma atuando em um domínio diferente. Uma equipe
é responsável por realizar uma patrulha de robôs no prédio inteiro enquanto que a outra
equipe está jogando futebol em uma das salas do prédio. Se em algum momento um robô
da equipe de patrulha falhar e não existir suplente para sua posição, com o N-learning
é possível que um robô reserva do time de futebol possa aprender o comportamento de
patrulha para atuar no prédio, substituindo o robô que falhou.

Isso permite que o robô do futebol utilize novos comportamentos para patrulhar o pré-
dio enquanto o outro robô recarrega, por exemplo. Existem características importantes a
serem consideradas na transmissão desses comportamentos. Diversos meta-dados devem
ser transmitidos juntamente com o comportamento para que o robô aprendiz possa saber
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se possui características físicas para desempenhar o novo papel.

4.2 Formalismo da solução proposta
Nesta seção é explicado o formalismo N-Learning. Alguns conceitos importantes, re-

lacionados ao aprendizado inspirado em interações sociais, são adaptações dos conceitos
apresentados no trabalho de Maia & Gonçalves (2015) e já foram comentados no capítulo
2. Outras características foram inseridas a partir de conceitos da robótica baseada em
comportamentos (Brooks 1986).

Formalmente, vamos iniciar considerando o conjunto R de robôs disponíveis no ambi-
ente como mostrado na equação (4.1), onde n≥ 1 e n ∈ N. Considere um robô r ∈ R, ele
possui um grafo definido matematicamente pela equação (4.2) para representar os com-
portamentos que possui no instante de observação t. O conjunto N(r) não é vazio e possui
todos os nós do grafo, representando os comportamentos. O conjunto E(r) possui pares
ordenados que representam as arestas entre os nós em N(r) estabelecendo relações de
dependência entre os comportamentos.

R = {r1,r2, ...,rn} (4.1)
S(r) = {N(r),E(r)} (4.2)

Para trabalhar com comportamentos, apresentamos a definição 4.2.1 que é baseada
no trabalho de Wahde (2016). Um exemplo de comportamento é evitar obstáculos que
pode possuir as ações: parar, contornar o obstáculo, ir em uma direção diferente. Nossa
abordagem permite a utilização de comportamentos internos e externos, como os defi-
nidos no trabalho de Stone & Veloso (1999). Os comportamentos internos atualizam o
estado interno do robô realizando processamento ou tomada de decisão. Em contraste os
comportamentos externos podem afetar o mundo real pela utilização de atuadores.

Definição 4.2.1 (Comportamento) O comportamento é um conjunto de ações a ser rea-
lizado pelo robô que possui um objetivo.

Todos os comportamentos possíveis e disponíveis no sistema multirrobôs são repre-
sentados no conjunto definido pela equação (4.3), onde i≥ 1 e i∈N. O i vai aumentar ape-
nas se novos comportamentos emergirem no sistema. Os comportamentos emergentes po-
dem ser gerados a partir de outros comportamentos em tempo de execução (Forrest 1990).

A definição do N-Learning para os comportamentos emergentes está na Definição
4.2.2. O aprendizado de comportamentos por meio de um colega de time r aumenta o
número de elementos em N(r).

B = {b1,b2, ...,bi} (4.3)

Definição 4.2.2 (Comportamento Emergente) Um comportamento emergente é um com-
portamento criado em tempo de execução. Ele é gerado por outro comportamento.
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Se um robô r possui os comportamentos B(r) = {b1,b2}, um terceiro comportamento
pode ser criado pelo robô em tempo de execução como resultado da execução de b1 ou
b2. Ao final, o robô r vai ter B(r) = {b1,b2,b3}, onde b3 pode ser compartilhado com os
colegas de equipe. Um exemplo de aplicação é quando um braço robótico aprende um
movimento em tempo de execução utilizando Program by Demonstration (um homem
realiza um movimento e o robô aprende a repetir o mesmo movimento por observação).
Depois de aprender o movimento, ele pode criar um novo comportamento para o movi-
mento e compartilhar com os colegas de time. Então, colegas não vão precisar de aprender
o movimento por PbD como o primeiro, apenas vão receber o comportamento.

Outra definição importante é a de comportamento composto. Isso ocorre porque
em alguns trabalhos os comportamentos complexos podem ser representados em um
único comportamento, ou em outros o mesmo comportamento pode ser dividido em vá-
rios comportamentos mais simples que são executados simultaneamente ou serialmente
(Wahde 2016). Matarić (1998) contradiz a abordagem em relação aos comportamentos
executados serialmente, mas corrobora com a modularidade e concepção de comporta-
mentos mais simples. O N-Learning pode utilizar ambas abordagens fomentado pelas
relações de dependência estabelecidas entre comportamentos. Uma dependência é utili-
zada quando o comportamento utiliza outro comportamento. Então, baseado na Definição
4.2.1 nós introduzimos o comportamento composto pela Definição 4.2.3.

Definição 4.2.3 (Comportamento Composto) Comportamento Composto é definido como
um comportamento que utiliza um ou mais comportamentos como ações.

As dependências lógicas representam os requisitos para um dado comportamento
composto. Então, para realizar um comportamento, as dependências lógicas precisam
ser satisfeitas. Elas são representadas como um comportamento b ∈ B como LD(b) =
{b1,b2, ...,bm} e m ∈ N. Se b não possui dependências, então LD(b) = /0.

Como trabalhamos com aprendizado, presume-se que conhecimento é adquirido pelos
robôs, introduzimos a definição 4.2.4. Os comportamentos podem ser compreendidos
como informação trocada entre os robôs, e podem ser entendidos como conhecimento.
Este termo engloba a definição de 4.2.1 e inclui informações trocadas entre os robôs,
dessa forma é um termo mais genérico.

Definição 4.2.4 (Conhecimento) Conhecimento é a informação que é adquirida pelo
robô ou que está presente no robô desde o início.

O conjunto de nós N(r) na equação (4.2) representa todos os comportamentos (in-
ternos e externos) do robô r. Todos robôs precisam ter uma estrutura básica que é res-
ponsável pela administração da aquisição de comportamentos. Essa estrutura é chamada
gerente de comportamentos (Behavior Manager) e é apresentada na definição 4.2.5. Um
robô sem este gerenciador não pode se comunicar com os seus colegas de time atra-
vés do N-Learning, sendo impossível aprender e ensinar. O gerente de comportamen-
tos é representado como o comportamento b1. Então, é um comportamento obrigatório:
∀r ∈ R,b1 ∈ N(r). Ele também define sobre que robô se refere, por exemplo: br

s, onde s é
um comportamento e r é o robô.
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Definição 4.2.5 (Gerente de Comportamentos) O gerente de comportamentos é a prin-
cipal estrutura do N-Learning e é responsável por gerenciar o conjunto de comportamen-
tos, adquirindo novos comportamentos e selecionando quais devem ser executados.

Comportamentos podem necessitar que determinadas características físicas estejam
disponíveis para serem executados. As características físicas podem especificar algum
hardware que é necessário na execução de um comportamento. Essas características são
representadas para o robô ri, i = 1, ...,n como F(ri) = { f 1, f 2, ..., f j}, onde j≥ 1 e j ∈N.
Quando o robô ri decide executar um comportamento bi ∈ N(ri), precisa saber se possui
os requisitos físicos. Esses requisitos de b estão no conjunto da equação (4.4), onde
fi, i= 1, ...k é um requerimento físico e k≥ 1 e k ∈N. então, para executar b: ∀ f ∈ PR(b),
f ∈ F(r).

PR(bi) = { fK|K >= 1,K ∈ N} (4.4)

Todas as características físicas disponíveis no sistema multirrobôs estão presentes no
conjunto da equação (4.5), onde fl é uma característica disponível no sistema multirrobôs
e l ≥ 1 e l ∈N. Cada característica física do robô ri, i = 1, ...,k precisa estar em FE, então
F(ri)⊂ FE.

FE = { f1, f2, ..., fl} (4.5)

A Figura 4.1 mostra um exemplo dos comportamentos de um robô. Para melhorar a
compreensão, incluímos todos os comportamentos (B) do sistema multirrobôs no grafo.
Os nós brancos representam comportamentos que são parte do grafo em N(ri), i = 1, ...,k
os nós desconectados são comportamentos que podem ser aprendidos por ri, i = 1, ..,k.
Os nós azuis são comportamentos que são conhecidos. Os nós vermelhos são compor-
tamentos no sistema que são desconhecidos pelos robôs. É possível verificar a seguinte
configuração para o grafo:

• R = {r1}
• N(r1) = {b1,b2,b3,b4,b5,b6,b9}
• E(r1) = {b1b2,b1b3,b1b4,b1b5,b1b6,b1b9,b2b3,b2b9,b3b4,b4b5,b6b7}
• B = {b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10}
• FE = /0

O comportamento b5 na Figura 4.1 não possui dependências lógicas. Em contraste,
b2 possui quatro dependências, apresentadas como LD(b2) = {b3,b4,b5,b9}. Na visão
gráfica, é possível perceber que dependências são nós antecessores em relação a direção
dos vértices.

Um comportamento bn com dependência não satisfeita é parte do conjunto N(rn), mas
uma ou mais dependências em LD(bn) não estão em N(rn). Então, o comportamento não
pode ser realizado pelo robô. Um exemplo na Figura 4.1 é o nó cinza b6. Ele possui uma
dependência para b7, mas b7 /∈ N(rn), então o robô rn sabe da existência dele, mas não o
possui.
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Figura 4.1: A estrutura de grafo representando os comportamentos de r1. Os comporta-
mentos conectados que não são o gerente de comportamentos, nem nós compostos com
dependências perdidas são representados como nós brancos. O gerente de comportamen-
tos (b1) é representado em púrpura. Os comportamentos compostos com dependências
não satisfeitas estão cinza. Os nós azuis representam comportamentos que não são parte
de N(rn) e comportamentos não conhecidos (dependências não satisfeitas).

As dependências não satisfeitas são representadas pelo conjunto MD(bn)= b1,b2, ...,bl ,
onde l ≥ 1 e l ∈ N. Ela representa todos os requisitos de bn que não estão presentes no
robô. Isso significa que o comportamento bn não pode ser realizado até que MD(bn) = /0

4.2.1 Aprendizado e ensino
Quando um comportamento bn ∈MD, um robô rn pode pedir aos colegas de time por

bn. Um exemplo é mostrado na Figura 4.2a. O robô r1 possui o comportamento b4 em
MD, e precisa dele para realizar b3. Ele então, envia uma mensagem para todos os robôs
em R pedindo por b4. Se algum robô de R possuir b4, pode então ensinar a r1. Na Figura
4.2b o grafo de r2 mostra que ele possui b4. Então pode ensiná-lo a r1, se decidir fazer
isso baseado da abordagem que foi escolhida para tomada dessa decisão.

Aprendizado é, então, o processo onde o robô rn recebe o comportamento bn de um
robô rm, onde m 6= n. Esta operação pode ser realizada se bn ∈ N(rn) e bn /∈ N(rm).
No caso que o robô decide ensinar a muitos robôs, ∀r em RL, bn /∈ N(r) onde RL é o
conjunto de todos os robôs que estão aprendendo. A Figura 4.2c mostra um exemplo de
aprendizado. O robô r1 aprende b4 com o colega r2. Depois do aprendizado, b4 /∈MD(rn)
e b4 se torna parte do conjunto N(rn). Neste caso, nenhuma mudança foi realizada no robô
r2.



CAPÍTULO 4. FORMALIZANDO O N-LEARNING 28

b1
1

b1
2

b1
3

b4

(a)

b2
1

b2
3

b2
4

(b)

b1
1

b1
2

b1
3

b1
4

(c)

Figura 4.2: Representação em grafos do aprendizado de comportamentos. O robô r1 (a)
sabe que b4 existe, mas não o possui. Em contraste, o robô r2 (b) possui o comportamento
b4 e pode ensinar aos companheiros de equipe. Em (c), o robô r1 aprendeu b4.

4.2.2 Liberdade de ação
Com o objetivo de se tornarem entidades autônomas, os robôs são livres para mudar

as estratégias para definir se é necessário adquirir novos comportamentos, para ensinar
algum comportamento, ou ainda para escolher quais comportamentos executar. Para per-
mitir essa característica, cada robô possui uma função como definido na Equação (4.6),
com três variáveis que escolhem o que fazer (qual estratégia), onde α+ β+ χ = 1. As
variáveis α, β, e χ são as probabilidades de ensinar aos outros, realizar o comportamento
pedir por comportamentos, respectivamente. Estes simples parâmetros inseridos aqui po-
dem se utilizados em uma função mais elaborada Ψ para permitir um grau de autonomia
aos robôs, incluindo o uso de um algoritmo de Inteligência Artificial. Entretanto, como
não é o foco de nosso trabalho, não utilizamos essa abordagem.

T = Ψ(α,β,χ) (4.6)

O resultado de T indica o que o robô deve fazer e qual estratégia o robô deve adotar.
O robô pode adotar uma posição de professor, aprendiz ou trabalhador dependendo dos
valores. O processo de seleção é apresentado no algoritmo 4.1. Entretanto, T é um
indicador que em alguns casos pode ser ignorado. Por exemplo, quando T indica que um
robô precisa ensinar, mas o robô não possui comportamentos para serem ensinados. Uma
outra possibilidade é quando o robô está sofrendo algum risco (bateria baixa, perigo de
cair nas escadas), então o robô pode decidir utilizar uma ação diferente para evitar o risco.

Algoritmo 4.1: Algoritmo responsável pela seleção da ação a ser realizada pelo robô.
Podendo ser: ensinar, pedir um comportamento ou executar um comportamento.

1 N <= B e h a v i o r s o f t h e r o b o t
2 b <= b e h a v i o r
3 MD <= Miss ing d e p e n d e n c i e s
4

5 t e a c h i n g <= a l p h a eq 4 . 6
6 pe r fo rm <= b e t h a eq 4 . 6
7 ask <= c h i eq 4 . 6
8

9
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10 b e g i n
11 a c t i o n = random . r a n d i n t ( 1 , t e a c h i n g + pe r fo rm + ask ) ;
12 # t e a c h some b e h a v i o r
13 i f a c t i o n <= t e a c h :
14 i f ( l e n (N) > 0) :
15 b = random . c h o i c e (N)
16 s e n d _ b e h a v i o r _ t o _ t e a m m a t e s ( b )
17

18 # pe r fo rm a b e h a v i o r
19 e l i f a c t i o n <= ( t e a c h i n g + pe r fo rm ) :
20 # choose a random b e h a v i o r
21 b = random . c h o i c e (N)
22 #Check t h e l o g i c a l d e p e n c e n c i e s
23 f o r dep i n b . d e p e n d e n c i e s :
24 i f dep n o t i n N:
25 b r e a k ; # n o t s a t i s f i e d
26 # check p h y s i c a l f e a t u r e s
27 f o r phy_req i n b . p h y s i c a l _ r e q u i r e m e n t s :
28 i f phy_req n o t i n P :
29 b r e a k ; # n o t s a t i s f i e d
30 p e r f o r m _ b e h a v i o r ( b )
31 e l s e : # ask f o r b e h a v i o r
32 b = random . c h o i c e (MD)
33 ask_ teammates ( b . name )
34 end

A seleção de tarefas é crucial para que o robô consiga desempenhar seu papel com
exito. Por isso, o paradigma N-Learning permite que um comportamento aprendido in-
dique a melhor forma de escolher o comportamento a ser executado. O seletor de tarefas
utiliza então um comportamento existente para escolher a tarefa de modo mais inteli-
gente. O comportamento seletor pode ser baseado em inteligência artificial ou outros
métodos mais simples. É um comportamento interno, visto que não envolve a utilização
de raciocínio. A solução aleatória que foi apresentada não constitui uma forma ideal de
escolha, entretanto para continuação deste trabalho era necessário o desenvolvimento de
uma forma de de escolha. Naturalmente a forma aleatória poderá ser substituída por uma
forma mais eficiente.



Capítulo 5

Desenvolvimento do N-Learning

Para validação do formalismo proposto no Capítulo 4, realizamos a implementação
do N-Learning. A vantagem de implementar a solução é que isso viabiliza a validação
em ambiente real e de simulação. Este capítulo contém tanto detalhes dessa etapa como
também experimentos que nos permitem validar a nossa abordagem, verificando assim, a
tese proposta na introdução deste texto.

5.1 Implementação
O desenvolvimento do N-Learning é baseado no Sistema Operacional de Robôs (ROS

2015) e utiliza a linguagem Python (Python 2018). A plataforma do ROS é frequente-
mente utilizada na literatura e possui algumas particularidades que são úteis. Ele facilita
o desenvolvimento para sistemas Multirrobôs, leve, e proporciona bibliotecas e ferramen-
tas para desenvolvimento de sistemas robóticos. Também proporciona a comunicação
ponto a ponto entre os robôs. Para o desenvolvimento utilizamos a linguagem interpretada
Python, viabilizando a transferência e reuso do código sem a necessidade de recompilação
no robô que recebe os novos comportamentos. Outro fator que é importante é a compa-
tibilidade da linguagem Python com o ROS. A biblioteca Rospy permite que aplicações
de Python se tornem nós do ROS, e possam interagir com o ambiente ROS. Utilizamos o
simulador Stage, que é um simulador multirrobôs provido pelo ROS, onde realizamos as
simulações deste trabalho.

Apesar das ferramentas utilizadas para desenvolvimento do N-Learning serem essas
escolhidas, outras podem ser utilizadas gerando implementações distintas. Ou seja, é
possível o uso de outra linguagem interpretada para seu desenvolvimento (ex.: lua, ruby)
e também é possível utilizar outra fonte de drivers que não seja o ROS. Espera-se que
futuramente esses sistemas com implementações distintas possam atuar juntos. Mesmo
que não possam compartilhar comportamentos (haja vista a diferença de linguagens), será
possível a comunicação e consequentemente a troca de informações. Isso pode ser feito
com a padronização de diversas interfaces de comunicação diferentes (ex.: bluetooth,
wireless, zigbee). Em outras palavras, com uma especificação própria para cada interface
será possível descobrir outros robôs que estejam conectados a mesma interface.
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5.1.1 Aprendizado de Comportamentos
Como explicado acima, usamos a linguagem Python para implementar os comporta-

mentos do N-Learning. Antes de realizar uma ação, o robô verifica quais comportamentos
estão disponíveis para serem executados em sua lista de comportamentos. Se o compor-
tamento não está na lista, o robô pede por ele a todos os colegas de time. Eles verificam
suas respectivas listas para checar se possuem tal comportamento. Em caso positivo, ele
é enviado ao robô que pediu e é aprendido para que possa ser executado.

A implementação do comportamento possui duas partes principais: as ações para rea-
lizar uma tarefa e os metadados associados ao comportamento. Os metadados são cruciais
para execução porque eles especificam os requerimentos físicos e lógicos que são necessá-
rios para a realização da tarefa. Para representação do comportamento na implementação,
criou-se uma classe chamada knowledge. Ela possui um conjunto de propriedades que
representam os metadados, proporcionando informações úteis sobre um comportamento
específico. Os metadados são: nome, tópicos, descrição, modelo, arquivo, dependências,
atributos e tipo. São todos descritos a seguir:

Propriedade 5.1.1 (Nome) O nome representa o comportamento de forma única.

Propriedade 5.1.2 (Tópicos) O tópico especifica os tópicos (do ROS) necessários para
o comportamento.

A Propriedade 5.1.1 (nome) representa um comportamento de maneira única, como
uma identificação e os robôs utilizam pra saber quais comportamentos possuem. Ape-
sar da possibilidade de existirem diversas instâncias em robôs diferentes, o nome de um
comportamento permanece único em toda rede N-Learning.

A Propriedade tópicos possui o conjunto com todos os tópicos que um comportamento
precisa, estes seriam os requisitos físicos propostos pelo N-Learning no capítulo 4. Um
exemplo é quando um comportamento utiliza o tópico /cmd_vel para mover o robô, este
tópico precisa ser incluído na Propriedade tópicos. Esta abordagem é possível porque os
sensores e atuadores dos robôs possuem tópicos que possibilitam a comunicação com os
nós do ROS. Em contraste, se o comportamento cria um tópico durante sua execução, não
é necessário adiciona-lo nesta propriedade. Este tópico também pode ser utilizado para
distinguir um robô que possui características físicas específicas em um sistema com robôs
heterogêneos.

Propriedade 5.1.3 (Descrição) Uma pequena descrição do comportamento e como ele
funciona.

Propriedade 5.1.4 (Modelo) Descreve modelos de robôs em que o comportamento fun-
ciona.

Propriedade 5.1.5 (Dependências) Especifica os comportamentos necessários para exe-
cução de um dado comportamento.
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A descrição é um texto que descreve o que o comportamento realiza quando é exe-
cutado. Essa é uma propriedade útil quando desenvolvedores reaproveitam comporta-
mentos de outras equipes de desenvolvimento. Em comportamentos gerados pelos robôs,
esta propriedade será descrita pelo comportamento gerador, descrito no cap 6. O modelo é
uma propriedade que possui a lista dos principais modelos de robôs que o comportamento
foi testado. Isso permite mais confiança na execução do comportamento aprendido. Este
tópico não impede a execução de um comportamento, o robô decide executar ou não um
comportamento não testado em seu modelo.

As dependências (Propriedade 5.1.5) são o conjunto de comportamentos que são ne-
cessários para um determinado comportamento. Esta propriedade é a implementação dos
requisitos lógicos de um comportamento, estabelecendo a relação de dependência entre
dois comportamentos distintos. Analisando esta propriedade, percebe-se que é possível
reaproveitar códigos pela reutilização de comportamentos. Um exemplo de uso seria se
o robô quisesse se movimentar, de forma que este comportamento está dividido em dois
outros. Um seria taskwalk que é utilizado para mover o robô em pontos específicos e um
mapa juntamente com o comportamento walkToRoom que seria responsável por conter a
lista de pontos que formam o caminho para uma sala específica no mapa. Então, walkTo-
Room utilizaria taskwalk como dependência para mover os robôs através das coordenadas
até o robô chegar naquela sala. Outro comportamento de movimentação poderia reapro-
veitar o taskwalk. Dividir as tarefas pode ser muito útil evitando a replicação de código
em um dado comportamento, proporcionando ações menores.

Propriedade 5.1.6 (Arquivo) Especifica o caminho e nome do arquivo de um dado com-
portamento.

Propriedade 5.1.7 (Atributos) Um conjunto de propriedades necessárias para executar
um comportamento.

Propriedade 5.1.8 (Tipo) Especifica o tipo de um comportamento (Interno ou Externo).

A Propriedade arquivo possui o endereço e caminho do arquivo que representa um
comportamento. Este arquivo contém as ações que o robô deve realizar descritas em có-
digo Python e também os meta dados necessários para execução do comportamento. Os
metadados são alocados no cabeçalho do arquivo, enquanto que o corpo do arquivo consti-
tui as ações descritas em Python. Na estrutura concebida, o arquivo principal (gerenciador
de comportamentos) cria uma pasta chamada know, que guarda todos os comportamentos
de um dado robô. Isso permite encontrar facilmente todos os comportamentos do robô de
uma maneira simples.

A Propriedade de atributos é um conjunto com todos argumentos que são necessários
quando o comportamento vai ser executado por um robô. É particularmente útil e neces-
sário para indicar parâmetros a serem usados, como o nome do robô. Sem este atributo,
todos os robôs poderiam publicar o mesmo tópico fazendo a comunicação impossível.
Finalmente, a Propriedade tipo divide os comportamentos em duas categorias principais
que foram explicadas no capítulo 2: internos e externos.

No algoritmo 5.1, é possível verificar as propriedades no cabeçalho do comportamento
de controle. O controle é um comportamento interno que é utilizado como uma classe por
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outros comportamentos. As propriedades são mostradas como sendo comentários para
não ter influência na execução do comportamento. O símbolo de atribuição nos comentá-
rios permite ao gerenciador de comportamentos identificar a propriedade e carregá-la na
memória.

Algoritmo 5.1: Exemplo de cabeçalho para um comportamento de controle no N-
Learning.

1 #name= c o n t r o l
2 # model= t u r t l e b o t
3 # d e s c r i p t i o n = a l g o r i t h m t h a t c a l c u l a t e l i n e a r and a n g u l a r v e l o c i t i e s t o

go t o ( x , y )
4 # d e p e n d e n c i e s =none
5 # f i l e = C o n t r o l . py
6 # a t t r i b u t e s =none
7 # t y p e = i n t e r n a l
8

9 / / i m p l e m e n t a t i o n

Na versão atual do N-Learning, transfere-se os comportamentos utilizando um tópico
do ROS do tipo String. Quando o texto chega no receptor é convertido em um arquivo com
o nome que está no metadado arquivo. O aprendizado em tempo de execução é realizado
utilizando os tópicos do ROS. Cada gerenciador de comportamentos de cada robô tem
acesso ao tópico do ROS chamado knowledge. Este tópico está presente em todos os
nós gerenciadores de comportamento de cada robô. Quando é necessário compartilhar
o comportamento ele converte o arquivo em uma string. Então, os comportamentos são
enviados e publicados no tópico do ROS. Todos receptores do comportamento possuem
uma chamada callback implementada que é responsável por receber o comportamento e
escolher aprender ou rejeitar o comportamento. Percebe-se que quando o robô possui o
comportamento não é necessário aprende-lo novamente.

5.1.2 Gerenciador de comportamentos
O comportamento básico do N-Learning responsável pelo aprendizado/ensino e exe-

cução de comportamentos é Gerenciador de comportamentos (Behavior-Manager). Cada
robô possui seu próprio gerenciador, o que torna o robô único. Na robótica baseada
em comportamentos este é o componente reponsável por seleccionar os comportamentos
adequados. Desde que o comportamento tenha sido concebido para seguir o N-Learning,
usando o cabeçalho e especificações, ele pode ser interpretado por qualquer uma das
instâncias do gerenciador que executam nos robôs. Esse componente também pode ser
chamado cérebro do robô, ou o gerenciador de tarefas. As principais funções que ele
desempenha estão listadas a seguir:

1. Aprender todos os comportamentos iniciais que estão disponíveis na pasta know;
2. Administrar todos os comportamentos na memória, incluindo como armazená-los e

seus metadados.
3. Escolher aprender ou não um comportamento que é compartilhado por um colega

de equipe;



CAPÍTULO 5. DESENVOLVIMENTO DO N-LEARNING 34

Gerenciador de
comportamentos

Seletor de 
comportamentos

Banco de Comportamentos

Comportamento 1

Comportamento 2

Comportamento 3

Comportamento n

. . .

Atuadores

Interface 
ROS 

(publish 
and 

subscribe)

Sensores

Seletor
Aprendizado/Ensino

Comportamentos

Figura 5.1: A imagem apresenta a organização do N-Learning em um robô.

4. Escolher ensinar um comportamento;
5. Pedir aos colegas de equipe por algum comportamento específico;
6. Escolher realizar uma tarefa, incluindo verificar se os requisitos lógicos e físicos

estão disponíveis e também escolher qual tarefa realizar;

Na implementação proposta por este estudo, o gerenciador de comportamentos pos-
sui: o seletor de comportamentos, o banco de comportamentos, o seletor de aprendi-
zado/ensino e a interface com os tópicos do ROS que envolve sensores, atuadores e os
comportamentos. A Figura 5.1 mostra como são organizadas as principais estruturas do
gerenciador de comportamentos.

Para aprender todos os conhecimentos iniciais, o gerenciador de comportamentos lê
todos os arquivos de conhecimento disponíveis na pasta know. Cria uma estrutura de
dicionário que gerencia os nomes e requisitos dos comportamentos a serem executados.
Cada item do dicionário representa um comportamento com seu tipo respectivo, metada-
dos e propriedades relacionadas. Este dicionário representa o banco de comportamentos,
bem como os seus respectivos arquivos na pasta know. A presença de um comportamento
nele não significa que foi executado ou está em execução, apenas significa que possui um
grande potencial de ser executado.

Escolher aprender ou ensinar implica em realizar uma escolha. Isso pode ser realizado
utilizando inteligência artificial ou de forma randômica. Como exemplo, pode-se utilizar
um algoritmo genético onde a função fitness pode ser calculada com base em execuções
dos comportamentos que tiveram êxito.

Como não é o foco desta pesquisa, a primeira versão de simulações do N-Learning
está utilizando uma função que escolhe o que fazer de modo randômico e a escolha de
comportamentos baseada nos papéis. Pode-se então distribuir papéis entre os robôs (ex.
líder, seguidor, zagueiro, etc) e cada robô busca executar os comportamentos ligados ao
papel que recebeu. É competência do desenvolvedor atribuir os comportamentos aos
papeis.

No futuro, desejamos desenvolver um algoritmo de IA que possa escolher os compor-
tamentos mais adequados baseado no histórico de tarefas realizadas. Dependendo disso,
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o robô poderá ter uma personalidade mais semelhante a de um aprendiz que de professor,
se tiver menos comportamentos. Pode ter uma atitude semelhante a de um professor se
possuir diversos comportamentos e não tiver os recursos físicos para executa-los. Poderá
ainda ter um perfil de trabalhador se tiver muitos conhecimentos e satisfazer os requisitos
para execução dos comportamentos. Esse tipo de características é encontrado no trabalho
de Maia & Gonçalves (2015) e pode ser útil para o desenvolvimento dessa abordagem.

Os seres humanos possuem comportamentos padrões para evitar situações de risco,
que é um tipo de instinto primitivo. Uma dessas situações é a exposição da mão a uma
superfície quente. O N-Learning permite a implementação deste tipo de comportamento
reativo no gerenciador de comportamentos. Esta habilidade pode ser valiosa na preser-
vação da integridade do robô. Um exemplo deste tipo de situação é evitar a queda em
escadas ou o descarregamento de bateria do robô.

5.2 Simulações e Experimentos
Para verificar e validar o N-Learning para Sistemas Multirrobôs, realizamos experi-

mentos em simulação e cenários reais. Adotamos o simulador Stage (Gerkey et al. 2003)
em um momento inicial e em seguida três robôs modelo Turtlebot 2 para os experimentos
reais.

5.2.1 Simulação
O objetivo desta simulação é mostrar que robôs podem utilizar o N-Learning para

transferir os comportamentos entre si em tempo de execução, inclusive robôs que pos-
suem apenas o gerenciador de comportamentos. Os robôs iniciam a simulação sem pos-
sibilidade de mover-se no ambiente, então ao fim da simulação espera-se que eles apren-
dam comportamentos com os colegas de time e se movam no ambiente. Já no início do
experimento eles podem aprender ou ensinar qualquer comportamento. Para simulação
utilizamos um notebook Intel Core I5 1.6 GHz com 4GB de memória. Utilizou-se cinco
instâncias do Gerenciador de Comportamentos para controlar os robôs, cada uma para um
robô. O ROS master também executou no mesmo notebook, este é o processo responsável
por integrar todos os outros nós do ROS, permitindo que cada um encontre os demais nós.
Esta simulação está disponível como recurso online (Costa 2017a). Também criou-se um
mapa no Stage com cinco salas e colocamos cinco robôs distribuídos, um em cada. A
Figura 5.2 mostra o mapa e a distribuição dos robôs. Os robôs são versões simuladas do
Turtlebot 2, que é um dos modelos de robô disponíveis no laboratório onde esta pesquisa
é realizada.

O próximo passo foi a criação dos comportamentos necessários andarem no ambi-
ente. Os nove comportamentos estão descritos na Tabela 5.1. O comportamento b1 é o
gerenciador de comportamentos do robô e possui as funções que foram descritas na Seção
5.1.2.

O comportamento b2 é chamado Controle, suas ações visam o cálculo dos parâmetros
de movimentação dos robôs para um ponto específico no mapa. Ele recebe os parâmetros
de localização e envia velocidades linear e angular que precisam ser utilizadas para mover
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Figura 5.2: A distribuição dos robôs no mapa.

o robô até um destino. Entretanto, ele não aplica esses valores diretamente no robô, pois
é comportamento interno e é utilizado por outros comportamentos como dependência.

O comportamento b3 também é interno e é responsável por receber a posição do robô
e decidir em que sala o robô está. Sabendo a sala que se encontra, o robô pode usar o
algoritmo de movimentação para sair da sala. Caso esteja em uma sala inadequada para
um dado comportamento, ele não é executado, senão faria uma trajetória errada.

Os demais comportamentos utilizam b2 e b3 como dependência, permitindo localizar
em que sala estão e calcular as velocidades a serem usadas nos robôs. Eles também
possuem ações que fazem o robô se locomover por diversos pontos do mapa saindo de
uma sala e entrando em outra. A concepção do comportamentos desta simulação e do
experimento foi feita de forma a deixar os comportamentos o mais simples possível.

Tabela 5.1: Os comportamentos utilizados na simulação.

Name Description
b1 O cérebro do robô
b2 Move um robô para um ponto no mapa
b3 Verifica em que sala o robô se encontra no mapa
b4 Move o robô da sala A para B
b5 Move o robô da sala A para D
b6 Move o robô da sala B para C
b7 Move o robô da sala C para A
b8 Move o robô da sala C para B
b9 Move o robô da sala D para C
b10 Move o robô da sala D para E

Com o intuito de avaliar o aprendizado dos robôs na simulação, alguns comportamen-
tos foram removidos dos robôs. Espera-se que eles aprendam novos comportamentos com
os colegas de equipe convergindo para um ambiente em que todos os robôs detêm todos
os comportamentos disponíveis. Perceba-se que convergir para todos comportamentos
não é objetivo do N-learning, apenas do experimento para verificar a possibilidade de
transferência de comportamentos. A remoção dos comportamentos se dá pela remoção
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Figura 5.3: Grafo que representa os comportamentos iniciais de r1. É possível ver que
não existem arestas entre b1 e os demais nós.

na pasta know como configuração antes da execução da simulação. A Tabela 5.2 mostra
os comportamentos de cada robô ao início da simulação.

Tabela 5.2: Os comportamentos de cada robô no início da simulação.

Robô Comportamentos
r1 {b1}
r2 {b1,b3,b4,b5,b6,b7,b10}
r3 {b1,b4,b5,b8,b9,b10}
r4 {b1,b3,b6,b7,b8,b9,b10}
r5 {b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10}

Os grafos apresentados a seguir foram elaborados para melhor representar o geren-
ciador de comportamentos dos robôs na simulação. Como mencionado acima, b1 é o
comportamento que administra todos os outros. Em todas as figuras que representam os
comportamentos, os grafos possuem pelo menos este nó. Os nós que não estão conectados
a b1 representam conhecimentos que o robô não possui em sua lista de comportamentos.

A Figura 5.3 mostra os comportamentos com que o robô r1 inicia nesta simulação.
É possível ver que o robô não possui comportamentos além de b1. Isso significa que é
impossível para ele compartilhar qualquer conhecimento. Em contraste, é possível para
ele aprender qualquer comportamento que os colegas compartilhem no sistema. Pode-se
considerar que o robô r1 é um robô inexperiente, poderia ser também um robô recém
integrado ao time.

A Figura 5.4 mostra o grafo do robô r2. Pode-se notar que os comportamentos b2,
b8 e b9 foram removidos. Apenas o comportamento b3 pode ser realizado porque os ou-
tros comportamentos que envolvem movimentação precisam do Controle (b2), que não
está disponível para r2. O robô sabe os pontos para mover-se no mapa de uma sala para
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Figura 5.4: Comportamentos iniciais do robô r2 na simulação. Este robô possui alguns
comportamentos, mas é impossível andar sem o comportamento de controle b2.

outra, mas não sabe converter essa informação em velocidades angular e linear para se-
rem aplicadas e efetivamente mover o robô. Apesar de não saber b2, pode ensinar os
comportamentos que utilizam b2 como dependência lógica (ex. b5 e b7).

Na Figura 5.5 nota-se que o robô r3 inicia a simulação sem quatro dos comporta-
mentos. Percebe-se que dois deles são cruciais para realizar os outros: o comportamento
controle (b2) e o comportamento de localização das salas (b3). De modo similar ao caso
de r2, sem o comportamento b2 não é possível locomover-se. E sem b3 não sabe-se em
que sala está atualmente. Se o robô tentar realizar b9 sem b3 não saberá se está na sala D,
então a execução não será realizada.

O quarto robô da simulação possui seus comportamentos dispostos como mostrado
na Figura 5.6. O robô inicia sem três comportamentos, o {b2,b4,b5}. Uma situação
similar foi descrita, onde os robôs não são capazes de executar algumas tarefas porque
não possuem os requisitos lógicos. Ainda é possível executar o conhecimento b3, mas
como é um comportamento interno, não provoca mudanças no meio físico.

Em contraste aos demais, o robô cinco (r5) possui todos os conhecimentos disponí-
veis no ambiente. Ele possui características físicas para realizar todas as tarefas, mas
não pode. Isso ocorre porque não satisfaz as condições para realiza-las, pois não existe
comportamento no ambiente que mova um robô da sala E para outra sala. Logo, ele
pode iniciar as tarefas, mas não estará apto para executa-las. Entretanto, por ter todos os
comportamentos, pode ensinar aos companheiros de equipe.

Resultados da simulação

Para análise da simulação, selecionou-se o intervalo de tempo necessário para que
todos os robôs adquirissem todos os comportamentos disponíveis no ambiente. A Figura
5.7 mostra os comportamentos do robô r5 e serve para descrever a situação de todos os
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Figura 5.5: Os comportamentos iniciais do robô r3. É possível verificar que comporta-
mentos essenciais como b2 e b3 foram removidos. Então o robô não pode realizar tarefas
de movimentação entre as salas.
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Figura 5.6: O grafo que representa os comportamentos iniciais do robô r4.
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Figura 5.7: O grafo dos conhecimentos iniciais do robô r5. Em contraste aos demais ele
possui todos os conhecimentos do ambiente avaliáveis no grafo.

robôs ao fim da simulação.
Todos os robôs foram capazes de aprender novos comportamentos com os colegas de

equipe, salvo o robô r5 que possuía todos os comportamentos. Mesmo quando os requi-
sitos para as tarefas não era satisfeito, foi possível usar o aprendizado para realiza-las.
Como exemplo, os robôs r1, r2, r3 e r4 iniciaram sem comportamentos que permitissem a
locomoção, entretanto ao fim da simulação todos eles possuíam esta capacidade.

Para verificar o aprendizado funcionando nos robôs, utilizou-se um log do experi-
mento para gerar um gráfico que revela a quantidade de comportamentos de cada robô
em função do tempo. O gráfico foi gerado utilizando bibliotecas de Python. A Figura 5.8
mostra que todos os robôs aprenderam, em função do tempo, todos os nove comporta-
mentos, sendo esses todos os disponíveis no ambiente. Um grafo similar foi utilizado no
trabalho de Lyons & Hendriks (1995). Entretanto, ele não utiliza um grafo de compor-
tamentos pelo tempo como métrica. Utiliza o número de adaptações, que são mudanças
feitas por um componente planejador no componente reator da arquitetura que ele apre-
senta.

Na simulação realizada, foi possível avaliar o aprendizado dos robôs a partir dos gráfi-
cos gerados e de suas ações na simulação. No princípio, eles não eram capazes de executar
alguns comportamentos, mas com o N-Learning estes comportamentos puderam ser exe-
cutados. Isto gerou um ambiente com robôs que podem melhorar suas capacidades em
tempo de execução, contribuindo para um time que tem maior capacidade de adaptação.
Apesar dos robôs terminarem com todos os comportamentos, este não é o objetivo deste
trabalho, a vantagem do N-Learning é que é possível aos robôs aprender novos comporta-
mentos em tempo de execução, isso permite aos robôs realizarem tarefas que ele não foi
programado para realizar.
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Figura 5.8: Evolução dos robôs na simulação. É possível verificar que todos robôs apren-
deram conhecimentos disponíveis no ambiente.
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Figura 5.9: Os robôs utilizados no experimento.

5.2.2 Experimento I em cenário real
No experimento em cenário real, utilizamos um notebook, três turtlebots e seus res-

pectivos laptops conectados por uma mesma rede sem fio. Os turtlebots e seus leptops são
mostrados na Figura 5.9. Este experimento tem como objetivo mostrar a viabilidade de
utilização do N-Learning em um ambiente real com uma abordagem diferente da simula-
ção, a utilização de um robô como líder.

Em cada laptop, executa-se um processo ROS Bring-up, que é disponível pelas bi-
bliotecas do ROS e torna possível o controle e obtenção de informações dos sensores no
turtlebot. No notebook utilizou-se o ROS master que conecta todos os nós do ROS. Três
nós gerenciadores de comportamento foram utilizados, um para cada robô. Para viabi-
lizar múltiplos turtlebots com o mesmo ROS master, modifica-se a variável de ambiente
chamada ROS_NAMESPACE de cada robô. Isso permite que o robô seja identificando
unicamente no ambiente.

Neste experimento, os comportamentos são criados para tonar possível aos robôs par-
ticiparem de uma patrulha. Este conceito de execução de tarefas é diferente quando com-
parado com a simulação da seção anterior. Pois é necessário um líder, então os robôs não
são completamente independentes um do outro.

Neste cenário, o líder anda através do ambiente (Figura 5.10) e quando um colega de
equipe detecta que ele está próximo ou que passou por si, o comportamento de patrulha é
ativado. A detecção da posição é feita por meio dos tópicos do ROS, observando as zonas
em que o robô líder passa. Ao ser ativado, o robô vai para zona de formação (Figura 5.11),
esperar pelo líder. Ao finalizar o caminho, o líder se une aos demais na zona de formação
e seguem juntos.

A Figura 5.10 mostra o ambiente deste experimento com três robôs em posições inci-
ais. A linha vermelha é a trajetória que o líder realiza, enquanto os colegas de time estão
verificando a posição para ativar o comportamento e entrarem na formação. Quando os
robôs estão na zona de formação, eles realizam a trajetória que é apresentada na Figura
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Figura 5.10: O ambiente do experimento.

5.11.
A descrição de todos os comportamentos utilizados no experimento estão na Tabela

5.3. Eles são similares ao da simulação. O comportamento mais distinto foi o b4, res-
ponsável pela patrulha. Quando o líder está na zona J, ele incia a formação. Quando
este comportamento não é executado executado pelo líder, o robô se direciona à zona de
formação. Após todos se juntarem na zona J, andam juntos em formação.

Da mesma forma que na simulação, conhecimentos foram removidos de cada robô.
Espera-se que o número de comportamentos aumente até que os robôs fiquem com todos
disponíveis no ambiente ao fim do experimento. A Tabela 5.4 mostra os comportamentos
de cada robô ao início do experimento.

Também foram gerados os grafos com os comportamentos de cada robô. Eles estão
expostos nas Figuras 5.12a, 5.12b e 5.12c.

Como na simulação, os grafos de cada robô foram gerados a fim de representar os
comportamentos de cada robô nas Figuras 5.12a, 5.12b, e 5.12c. A Figura 5.12a mostra
que o robô r1 não tem o conhecimento b2. Isso significa que, se o robô não aprender este
comportamento, será impossível a movimentação pelas zonas. Depois de aprender b2,
será necessário aprender b5 porque o robô está na zona A e não existe outro conhecimento
que permita se mover saindo desta zona.

Nota-se na Figura 5.12b que o robô r2 não possui b3 e b4. Mesmo que aprenda b3, não
será possível se mover. Isso ocorre porque o robô não está em uma zona específica. Ele
precisa aprender b4 e então esperar o líder passar pela zona D para andar.
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Figura 5.11: A trajetória dos robôs quando estão em formação.

Tabela 5.3: Comportamentos utilizados no experimento.

Nome Descrição
b1 O gerenciador de comportamentos do robô
b2 Movimenta o robô para um ponto do mapa
b3 Encontra em que zona o robô está no mapa
b4 Robôs iniciam a patrulha
b5 Move o robô da zona A para B
b6 Move o robô da zona B para C
b7 Move o robô da zona C para D
b8 Move o robô da zona D para E
b9 Move o robô da zona E para F
b10 Move o robô da zona F para G
b11 Move o robô da zona G para H
b12 Move o robô da zona H para I
b13 Move o robô da zona I para J
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(c) O conhecimento inicial de r3.

Figura 5.12: A representação em grafos de r1 e r2.
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Tabela 5.4: Os comportamentos de cada robô no início do experimento.

Robô Comportamentos
r1 {b1,b3,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13}
r2 {b1,b2,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13}
r3 {b1,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13}

b1

b2 b3

b4 b5

b6 b7

b8 b9

b10

b11 b12b13

Figura 5.13: O conhecimento dos robôs ao fim do experimento.

Na Figura 5.12c, nota-se que o robô r3 não possui b2 e b3. Da mesma forma que
o robô r2, ele não pode realizar tarefas relacionadas a movimentação porque não está
em uma zona específica do mapa. Quando aprender b2 poderá então seguir o líder e ir
para zona de formação. Este experimento também está disponível como conteúdo online
(Costa 2017b).

Resultados para o cenário real

Como esperado, os robôs realizaram a patrulha e foram capazes de aprender todos os
comportamentos necessários. Ao fim do experimento, cada um possuía todos os conhe-
cimentos necessários para atuar no ambiente, que é o mesmo para todos eles. Por este
motivo, a representação em grafo de cada robô é a mesma para todos, como mostrado na
Figura 5.13.

O gráfico apresentado na Figura 5.14 mostra os comportamentos dos robôs em função
do tempo do experimento em cada um. É possível verificar que dois dos robôs iniciam
com a mesma quantidade de comportamentos, enquanto que o terceiro possui um com-
portamento a menos. Então, todos os robôs incrementam seus conhecimentos com o
passar do tempo, chegando a uma mesma quantidade de comportamentos todos eles, ao
final. Isso é possível porque eles aprenderam os conhecimentos que não tinham com os
colegas, igualando a todos.
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Figura 5.14: Aprendizado dos robôs no experimento.

5.3 Experimento II: Características físicas e papéis.
Para mostrar a viabilidade do uso do N-Learning para diferentes características físicas

nos robôs e os papéis para cada robô, realizamos este segundo experimento. Utilizamos
novamente três Turtlebot’s 2, mas a configuração física dos robôs é diferente agora.

As características físicas de cada robô são apresentadas na Tabela 5.5. Kobuki é a
base robótica responsável pela movimentação do robô e aquisição de dados dos sensores
relacionado aos motores (ex. odometria relativa). Com uma base Kobuki pode-se utilizar
o comportamento para movimentação. O Kinect é o dispositivo que proporciona vários
sensores relacionados a visão. Aqui utilizamos o sensor de distância e a câmera como
características físicas. Não utilizamos apenas uma característica física chamada kinect
porque nós podemos criar comportamentos que podem utilizar mais de um tipo de sensor.
Por exemplo, se o robô quer capturar uma imagem, ele pode fazer utilizando o kinect
ou um dispositivo diferente como uma webcam, desde que a característica física seja a
mesma (o tópico e o tipo de dado do ROS).

No experimento, todos os robôs possuem uma base kobuki. Entretanto, escolhemos
dividir o kinect em dois tipos de sensores: câmera e LaserScan. Um robô com uma câ-
mera e sem um LaserScan pode tirar fotos de um objeto e processar, mas não pode medir
a distância ao objeto observado. O robô com LaserScan e sem câmera pode medir a dis-
tância ao objeto mas não pode tirar fotos do ambiente. Um robô sem ambos é equivalente
a um robô sem kinect (r2).
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Tabela 5.5: As características físicas disponíveis no experimento II.

Robot Camera Laser Scan Kobuki
r1 False True True
r2 False False True
r3 True False True

Tabela 5.6: Os comportamentos utilizados no experimento II.

Nome Descrição
b1 Gerenciador de comportamentos
b2 Patrulha
b3 Controle
b4 Seguir o líder
b5 Olheiro em uma dada posição (x,y,z)
b6 Evitar obstáculo
b7 Tira foto e processa imagem

Definimos seis comportamentos para este experimento e eles são apresentados na Ta-
bela 5.6. Cada robô possui um papel que guia quais comportamentos ele deve realizar.
Neste experimento, o robô r1 tem o papel de líder, o r2 tem papel de seguidor e o r3 é o
olheiro.

Essa abordagem é útil quando comparada à escolha aleatória de comportamentos do
primeiro experimento. Cada papel possui um comportamento associado que o robô tende
a executar. O líder é associado ao comportamento de patrulha, isso permite que ele ande
pelo ambiente. O seguidor deseja realizar o comportamento seguidor (b3). E o olheiro
deseja realizar o comportamento b4. Nessa versão, as regras não evitam o aprendizado de
comportamento, elas apenas evitam a execução de tarefas que não são relevantes para o
papel respectivo.

Os papéis vão ajudar os robôs a realizarem a patrulha. O líder (r1) precisa andar
por um conjunto de pontos procurando por um objeto pré-definido. Neste experimento,
o objeto nunca é encontrado, mas introduzimos um objeto falso no ambiente. Como é
um ambiente de patrulha, ele vai chamar por ajuda do robô seguidor (r2). Se o líder
encontrar um obstáculo, vai pedir ajuda ao robô olheiro (r3) para capturar uma imagem
do obstáculo. A requisição de ajuda ocorre pelo fato que o robô r1 não pode tirar fotos,
porque a câmera do kinect não está avaliável como característica física. Então o robô r3
identifica e reconhece a caixa. Nesse caso, como a identificação de objetos em imagens
não é o foco do trabalho, utilizamos apenas um algoritmo que lia a imagem salva pelo
robô e em seguida considerava que havia reconhecido a caixa. Em seguida, os robôs da
patrulha precisam contornar a caixa e continuar visitando os pontos até a zona inicial.

Realizamos o experimento e um filme dele está disponível como conteúdo online1.
A Figura 5.16a mostra o caminho percorrido pelos robôs durante o experimento e o

1https://youtu.be/QEvG40NhC5Q
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Tabela 5.7: Os comportamentos iniciais e finais de todos os robôs no experimento.

Robô Comportamentos iniciais Comportamentos finais
r1 {b1,b2,b3,b4,b5} {b1,b2,b3,b4,b5,b6}
r2 {b1,b6} {b1,b3,b4,b5,b6}
r3 {b1,b7} {b1,b3,b5,b7}

Tabela 5.8: O espaço de armazenamento inicial final de cada robô no experimento II.

Robô Memória inicial(KBytes) Memória final(KBytes)
r1 940 944
r2 916 940
r3 916 932

"x"marca a posição final dos robôs. As posições iniciais dos robôs estão na Figura 5.15a.
O experimento inicia com o líder executando o comportamento de patrulha seguido de
r2. Quando r1 detecta o obstáculo (Figura 5.15b) e não tendo a câmera para capturar a
imagem, pede ajuda ao robô r3. O seguidor r2 entra em posição (Figura 5.15c) e então r3
captura a imagem (Figura 5.15d) ao chegar em posição. Depois de identificar o obstáculo
(o objeto falso), o líder se move circulando a caixa com o seguidor (Figura 5.15e) e então
termina a patrulha próximo à posição inicial.

A Figura 5.16b mostra os comportamentos aprendidos pelos robôs. Todos os robôs
aprenderam pelo menos um comportamento, entretanto, diferente dos outros experimen-
tos, eles não aprenderam todos os comportamentos. Isso ocorreu porque o aprendizado
foi direcionado aos papéis de cada robô. A Tabela 5.7 mostra quais comportamentos fo-
ram aprendidos por cada robô. O líder aprendeu a desviar de obstáculos e não aprendeu
b7. O robô r2 aprendeu comportamentos relacionados a seguir o líder, mantendo o alinha-
mento com seu papel. O olheiro aprendeu dois comportamentos, o olheiro e controle,
ambos relacionados ao papel que tinha de desempenhar. O controle é dependência lógica
do olheiro. Ao fim do experimento a patrulha foi realizada com sucesso pelos pontos
necessários.

Neste experimento, a informação sobre o uso de espaço de armazenamento no disco
rígido também foi coletada. A Tabela 5.8 mostra o espaço inicial e final ocupado pelo
arquivos no disco rígido. É possível verificar que o aumento deste espaço de armazena-
mento não foi significante para o disco rígido (500 GBytes) para o número de comporta-
mentos que foram utilizados. Isso demonstra que nossa abordagem não implica em maior
custo computacional para o aumento de comportamentos armazenados no disco rígido.

A patrulha foi realizada com sucesso, com os comportamentos aprendidos guiados
pelos papéis dos robôs. No experimento também foram adotadas as características físicas
que permitiram a realização (ou não) dos comportamentos com base na capacidade de
cada robô.
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(a) Os robôs na posição inicial do experimento. (b) O líder detecta um obstáculo e pede ajuda enquanto
o seguidor se move para posição.

(c) O olheiro move-se para posição que poderá captu-
rar uma imagem do obstáculo.

(d) O olheiro captura a imagem da caixa.

(e) O líder e seguidor evitam o obstáculo (caixa). (f) O líder e seguidor retornam à posição inicial.

Figura 5.15: Experimento II
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Figura 5.16: Caminho dos robôs e aprendizado no experimento II
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Capítulo 6

Comportamentos Emergentes e o
N-Learning

Este Capítulo destina-se ao detalhamento de como os comportamentos emergentes
são gerados em tempo de execução. Experimentos com a geração de comportamentos
em tempo de execução foram realizados e os resultados obtidos anotados, sendo discuti-
dos ao final deste Capítulo. São apresentados experimentos envolvendo comportamentos
emergentes, gerador e modelo demonstram as vantagens da nossa proposta.

6.1 Comportamento emergente, gerador e modelo
No Capítulo 2, foi explicado que os comportamentos emergentes são aqueles que sur-

gem no ambiente em tempo de execução. Esses comportamentos se dão pela combinação
de comportamentos existentes no robô. Um exemplo ocorre com a técnica de Progra-
mação por Demonstração (PbD), nessa técnica o robô observa o comportamento de um
humano e tenta replicar tal comportamento.

Um exemplo seria um braço robótico que observa a trajetória feita pelo braço de um
humano, em seguida terá um conjunto de pontos para replicar o movimento no braço ro-
bótico. Utilizando comportamentos primitivos, aqueles que estão no robô desde o início,
ele poderá realizar uma combinação para realizar a mesma trajetória ou um único com-
portamento de controle para mover o braço pelos pontos. A N-Learning por si só não
consegue atuar neste tipo de cenário, pois o conhecimento não é passado de um robô para
o outro.

Em um segundo cenário, pode-se utilizar dois braços robóticos, um observa a trajetória
do outro e replica o movimento. Program by Demonstration também funcionaria e o
segundo robô poderia aprender como realizar o movimento. Nesse cenário o N-Learning
também é aplicável. Entretanto, um questionamento possível é se não seria mais simples
transferir apenas um vetor com os pontos a serem visitados ao segundo robô. Contudo,
em uma situação que o braço robótico faz a trajetória baseado em condicionantes, como
evitar um obstáculo durante a movimentação, PbD não seria suficiente. A N-Learning é
uma alternativa melhor nesses casos, pois permite transferir o comportamento juntamente
com comportamentos não observáveis (internos), inclusive as condições de mudança de
trajetória.
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Um terceiro cenário possível ocorre com um humano ensinando a um robô e ele então
compartilharia o conhecimento adquirido com os colegas de equipe. Quanto mais robôs
utilizando PbD, mais tempo é necessário para o ensino a todos elementos da equipe. To-
dos os robôs teriam de parar para observar individualmente o robô que ensina e mesmo
que os robôs que aprendessem também ensinassem ao grupo, haveria muito tempo per-
dido com a observação repetida do comportamento. O N-Learning é bastante útil nessa
situação se combinado com Program by Demonstration. É possível combinar as duas
abordagens criando um comportamento que é baseado em PbD e que utiliza N-Learning
para disseminar o conhecimento aprendido com o humano para toda a equipe.

Dois conceitos adicionais são necessários para compreender melhor a criação de com-
portamentos emergentes. O comportamento gerador é apresentado na Definição 6.1.1, ele
é responsável por obter as informações em tempo de execução que serão úteis ao novo
comportamento. A informação pode ser uma trajetória, uma matriz representando uma
rede neural treinada ou outro tipo de informação que seja útil. Em seguida o compor-
tamento gerador combinaria a informação com um comportamento modelo (definição
6.1.2) criando um novo comportamento.

Representação em grafos de como se origina um comportamento emergente é apre-
sentada na Figura 6.1. Na Figura 6.1a o comportamento b3 é um comportamento gerador
e possui o modelo b2 como requisito lógico. Na Figura 6.1b o comportamento b5 é ge-
rado (seta vermelha) a partir do modelo e dos dados obtidos em tempo de execução por
b3. O comportamento b3 aciona o gerenciador de comportamentos (seta vermelha) para
que carregue novamente os arquivos de comportamentos (Figura 6.1c), permitindo que os
metadados de b5 sejam carregados. Depois de carregado, b5 pode ser livremente compar-
tilhado com os colegas de equipe e executado (Figura 6.1d ), desde que suas dependências
sejam satisfeitas.

Definição 6.1.1 (Comportamento Gerador) O comportamento gerador é o comporta-
mento responsável por gerar um novo comportamento no ambiente.

Definição 6.1.2 (Comportamento Modelo) É o comportamento utilizado como base para
geração de novos comportamentos.

6.2 Implementação de comportamentos emergentes
Inicialmente foi necessário desenvolver um comportamento semelhante ao follower

incluído nas bibliotecas do ROS. Ele é responsável por procurar o ponto mais próximo
do robô utilizando o LaserScan e tentar manter o ponto sempre à frente do robô e a uma
distância constante.

Ao implementar este comportamento, inseriu-se a função de inciar e parar o seguidor
utilizando os botões do Turtlebot II. Sendo assim, ao clicar no botão o robô começa a
seguir e quando acionado pela segunda vez encerra o algoritmo seguidor. Neste intervalo
que o robô está seguindo o humano, foi incluído um algoritmo que verifica a posição do
robô a cada t mili-segundos. Essas posições são armazenadas em uma estrutura de dados



CAPÍTULO 6. COMPORTAMENTOS EMERGENTES E O N-LEARNING 55

b1
1 b1

2

b1
3

b1
4

(a)

b1
1 b1

2

b1
3

b1
4

b5

(b)

b1
1 b1

2

b1
3

b1
4

b5

(c)

b1
1 b1

2

b1
3

b1
4

b1
5

(d)

Figura 6.1: As figuras mostram o processo de geração de comportamentos emergentes.
Os nós em branco são nós comuns, em púrpura está o gerenciador de comportamentos.
O nó modelo é representado em marrom ligado ao comportamento gerador em vermelho.
O nó laranja representa o comportamento gerado em tempo de execução. Em (a) temos a
configuração inicial, em seguida o comportamento b3 utiliza o comportamento modelo b2
com as informações adquiridas para gerar o comportamento b5 na imagem (b). O gerenci-
ador de comportamentos é notificado sobre a geração do comportamento emergente para
que possa atualizar a lista de comportamentos (imagem (c)). O comportamento emergente
é carregado, podendo ser compartilhado ou executado (imagem (d)).
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até que o comportamento é encerrado quando o usuário aperta o botão da base kobuki para
encerrar o seguidor.

Tendo os pontos, é necessário criar o novo comportamento, a partir da informação ad-
quirida em tempo de execução juntamente com um comportamento modelo. Este compor-
tamento modelo serve para incluir as instruções necessárias ao comportamento. O com-
portamento gerador (seguidor) sabe exatamente onde inserir as informações para persona-
lizar o comportamento. Com o modelo carregado e com as novas informações na memó-
ria, é necessário salvar em um arquivo com um novo nome, gerado de forma que não fique
igual aos comportamentos existentes. Para isso, utilizamos o padrão GeneratedBehavior.
Em seguida, o comportamento é carregado para o dicionário de comportamentos junta-
mente com os metadados e assim poderá ser compartilhado com os colegas de equipe.

6.3 Experimentando o N-learning com PbD
O objetivo deste experimento é testar a combinação do N-Learning com PbD para ge-

ração de comportamentos emergentes. O ambiente de experimentação foi um guichê no
Simpósio Latino Americano de Robótica (Latin American Robotics Simposyum - LARS),
que ocorreu em João Pessoa, PB, entre 06 e 10 de novembro de 2018. Durante a experi-
mentação os visitantes da feira são convidados a interagir com um dos robôs que possui o
algoritmo seguidor ativado. A interação consiste em fazer o robô se mover pelo ambiente
realizando caminhos distintos, a motivação dos participantes é interagir com o robô. O
público é diverso, crianças, jovens e adultos participaram do experimento. Após a intera-
ção com o robô, o algoritmo seguidor é desativado e o comportamento emergente é criado
e transferido para o robô r2, que então realiza o mesmo caminho feito por r1. Ao terminar
o caminho, o experimento é finalizado para obtenção dos dados e reiniciado. Imagens
ilustrativas deste experimento podem ser vistas na Figura 6.2.

No experimento, os dois robôs usados são do modelo Turtlebot II, juntamente com
seus laptops. A configuração de recursos disponíveis, a serem efetivamente utilizados em
cada um dos robôs, é diferente. O robô r1 utiliza todos os recursos disponíveis enquanto
que no robô r2 o kinect é desativado. A rede do evento não é disponibilizada para a
realização dos experimentos, tendo sido criada uma rede ad-hoc (via telefonia celular)
para viabilizar a comunicação entre os robôs. A Tabela 6.1 mostra os comportamentos
disponíveis no início do experimento. Neste experimento, a execução das tarefas é guiada
pelos papéis, onde r1 é o mestre e r2 é o suporte. Seus objetivos são, respectivamente,
gerar um comportamento aprendido com o ser humano e aprender a se mover com o
comportamento gerado pelo mestre.

Ao início do experimento o robô r1 possuí todos comportamentos, com exceção de
b5, justamente por ser um comportamento gerado em tempo de execução. Nenhum com-
portamento além de b1 estava presente no início do experimento no robô r2.
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Figura 6.2: Experimento realizado no Simpósio Latino Americano de Robótica, é possível
verificar a diversidade de pessoas que participaram dos experimentos.

Tabela 6.1: Comportamentos utilizados no experimento.

Nome Descrição
b1 Gerenciador de Comportamentos
b2 Seguidor de pessoas
b3 Modelo para geração de novo comportamento
b4 Controle para mover o robô
b5 Comportamento gerado em tempo de execução
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Figura 6.3: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e1.

6.4 Resultados
Os experimentos foram realizados e ao longo do simpósio foi possível repeti-lo sete

vezes. Os dados foram obtidos a partir da odometria dos robôs. Os dados apresentados a
seguir não refletem a posição real dos robôs, mas a posição aferida por seus sensores.

O primeiro cenário executado possui o gráfico de movimentação dos robôs apresen-
tado na Figura 6.3. O caminho em azul, realizado pelo robô r1 envolveu diversas curvas e
ao final ficou em uma posição próxima da inicial. Neste experimento mais de uma pessoa
participou do experimento, quando uma terminava outra se posicionava na frente do robô
para que ele a seguisse. Por isso, o gráfico possui tantas curvas.

Com o fim das interações, o novo comportamento foi gerado e transferido para o robô
suporte. Pelo gráfico é possível perceber que o caminho foi semelhante ao de r1. Ao fim
do caminho, ele tenta voltar a posição inicial para fazer o caminho pela segunda vez, pois
não possui outros comportamentos para executar.

Algumas partes do caminho realizado por r2 estão com formato quadriculado, sem
realizar as curvas perfeitamente. Alguns fatores tem influência nesse comportamento.
Um deles é que o controle utilizado não tende a fazer a trajetória de forma perfeita, pois
há uma margem de tolerância aceitável entre a posição do robô e o ponto que deseja se
posicionar. Essa margem foi adicionada para evitar que o robô tentasse achar a posição
exata o que é improvável. Entretanto, essa margem de erro não é grande o suficiente para
gerar diferenças tão grandes como as que estão apresentadas no gráfico. Um aspecto que
influencia mais no caminho é que o robô mestre ao criar o comportamento emergente,
seleciona os pontos de acordo com um intervalo de tempo de 4 segundos. A amostra
de pontos colhidos vai variar de acordo com a velocidade que o robô se move. Se o
usuário conseguir fazer a trajetória de forma mais rápida menos pontos serão coletados.
Em trajetórias mais lentas, o robô colhe mais pontos.
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Figura 6.4: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e2.

O cenário mostrado na Figura 6.4 também é resultado de diversas pessoas interagindo
com o robô de forma sequencial. Tem-se novamente um caminho gerado pelo robô mes-
tre com diversas curvas. O robô suporte conseguiu realizar uma trajetória semelhante
alcançando o objetivo de seu papel.

No experimento da Figura 6.5 o gráfico apresenta um comportamento diferente no
início da trajetória. A configuração da posição inicial do robô nesse experimento foi
diferente dos demais, pois ele não partiu da posição relativa posr2 6= (0,0,0). Como o
comportamento criado pelo robô mestre iniciou na posição posr1 = (0,0,0), r2 teve de
se deslocar para essa posição para realizar o caminho. Ao fim, o robô iniciou o caminho
novamente em direção a posição inicial como no primeiro experimento.

O experimento mostrado na Figura 6.6 apresenta um caminho simples, com apenas um
laço. O trajeto realizado pelo robô suporte também não realiza as curvas de forma suave.
Entretanto ao final do experimento tem-se o comportamento realizado com sucesso.

Dois laços são encontrados no caminho dos robôs na apresentado na Figura 6.7. Mais
uma vez o robô suporte conseguiu fazer o caminho com êxito.

Uma trajetória simples é apresentada na Figura 6.8, apenas uma curva foi realizada
sem laços. Apenas um participante realizou o experimento. O robô r2 conseguiu realizar
o caminho semelhante. No gráfico fica visível um caminho menos arredondado, entre-
tanto deve-se considerar que a escala do gráfico é menor que nos outros experimentos,
porque o robô andou menos. O experimento e1, por exemplo, fez deslocamentos de apro-
ximadamente 6 metros da origem, enquanto que neste gráfico temos distâncias que não
ultrapassam 1,50 metros.

A Figura 6.9 apresenta uma trajetória um pouco mais complexa que a Figura 6.8, pois
além de ter laços, possui distâncias maiores (3 metros). Entretanto, é possível constatar
trajetos mais quadriculados no experimento e6.

Ao final, percebe-se que em todos os experimentos o robô suporte conseguiu realizar
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Figura 6.5: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e3.
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Figura 6.6: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e4.
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Figura 6.7: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e5.
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Figura 6.8: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e6.
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Figura 6.9: O trajeto percorrido pelos robôs para o experimento e7.

Tabela 6.2: Tabela de comparação de tempo.

Experimento Tempo PbD(min:seg) Tempo N-Learning (min:seg)
e1 3:57 0:07
e2 5:12 0:03
e3 1:24 0:04
e4 2:51 0:06
e5 3:46 0:14
e6 0:48 0:07
e7 2:59 0:06

um caminho semelhante ao robô r1. Existem diferenças nos caminho que podem ser
melhoradas reduzindo o tempo de amostragem do robô r1 e utilizando um algoritmo de
controle mais eficiente no robô r2, o que não é a essência do presente trabalho.

Além das informações dos caminhos realizados pelos robôs, a partir das gravações
dos experimentos foi possível coletar os dados de tempo de aprendizagem. Esse tempo se
divide em dois. O primeiro refere-se ao tempo para o robô aprender o comportamento com
PbD, desconsiderando o tempo que o robô fica parado aguardando que algum interessado
interaja com ele. O segundo é o tempo entre o momento que o robô r1 para de realizar o
algoritmo seguidor e o robô r2 começa a executar o comportamento aprendido. Os dados
são apresentados na Tabela 6.2 e indicam que o aprendizado utilizando PbD são maiores
que os que utilizam o N-Learning.
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6.5 Discussões sobre os resultados
Os gráficos são bastante úteis para verificar se a realização da tarefa ocorreu como

esperado. Nesse caso, o robô suporte conseguiu seguir o caminho seguido pelo robô
mestre com sucesso. As dificuldades em relação a trajetórias curvas sendo realizadas em
linha reta não são um problema neste cenário, pois o objetivo do algoritmo de seguir seria
mostrar um caminho de um local para o outro não importando a acurácia do caminho
realizado pelo segundo robô. Para obter resultados mais similares entre os caminhos do
robô suporte e robô mestre, poderia ter-se diminuído o intervalo de coleta de pontos no
robô mestre. Assim, mais pontos seriam utilizados pelo robô suporte.

A Tabela 6.2 mostra o tempo de duração do aprendizado em cada abordagem. Consi-
derando a primeira coluna, do tempo, verificamos que Program by Demonstration gasta
mais tempo para aprender um novo comportamento. Isso é normal, tendo em vista que o
humano também dura certo tempo para se mover e o robô também tem que fazer o tra-
jeto. Entretanto, se considerarmos o cenário em que existem outros robôs no sistema para
aprender o mesmo trajeto, o N-Learning se mostra uma ferramenta que reduz o tempo de
aprendizado. Em um primeiro momento o robô aprende de acordo com a coluna Tempo
PbD, e os outros robôs necessitariam apenas do tempo que da coluna Tempo N-Learning
para repassar os comportamentos aos companheiros de equipe. A abordagem se mostra
útil porque se para ensinar os colegas de equipe também fosse utilizado o tempo PbD, o
tempo final seria muito maior. Cada robô teria que demonstrar os movimentos para cada
robô do time que fosse aprender.

Considerando um exemplo onde dez robôs querem aprender um trajeto como o do
experimento e6 que foi o menor tempo de aprendizado para PbD (e também o menor tra-
jeto). O tempo de aprendizado com PbD (tp) desconsiderando o tempo para ir novamente
a posição inicial seria tp = 10 ∗ 48 −→ tp = 480s. Utilizando a N-Learning, o tempo de
aprendizado tn = 10∗7 −→ tn = 70s. Considerando a implementação atual, pode-se uti-
lizar mensagens broadcast para ensinar todos os indivíduos de uma vez, entretanto não
foi realizado o estudo de quanto tempo duraria o aprendizado nessa situação. Conside-
rando que o tempo de uma única mensagem broadcast não seja diferente do tempo de
uma mensagem para um único robô, tem-se o tempo tn = 7s.



Capítulo 7

Conclusão

Este trabalho introduz o N-Learning para propiciar o aprendizado de novos compor-
tamentos por interações em um time de robôs, proporcionando mais adaptabilidade em
realizar tarefas diferentes em tempo de execução. O gerenciador de comportamentos é
responsável por administrar quais comportamentos são aprendidos, ensinados e execu-
tados. O capítulo 5 relata os detalhes da implementação em Python combinada com o
Sistema Operacional de Robôs para viabilizar o N-Learning em um ambiente real, de-
monstrando a hipótese de pesquisa reescrita abaixo, colocada no Capítulo 1: é possível
que um time de robôs atualize sua base de comportamentos em tempo de execução jun-
tamente com os colegas de time através da utilização de uma arquitetura que permita o
aprendizado de forma dinâmica nos robôs por meio de uma linguagem interpretada.

O ambiente apresentado no capítulo 5 permitiu validar esta hipótese com o desenvol-
vimento efetivo do paradigma N-Learning, incluindo a sua implementação e experimenta-
ção em simulação e com robôs reais que foram realizados. Os estudos da simulação com
a coleta de informações sobre o aprendizado dos robôs permitiu verificar que é possível
transferir os comportamentos entre os integrantes da equipe. A seguir o experimento I do
mesmo capítulo permite constatar pela coleta de informações, que é possível utilizar o N-
Learning em uma equipe real de robôs para realização de uma tarefa com um robô líder.
A patrulha robótica é realizada com sucesso consolidando a viabilidade do paradigma
proposto, refutando a hipótese nula de nossa Tese.

Outras características mais foram analisadas no ambiente proposto pelo experimento
II (mostrado no Capítulo 5). A possibilidade de utilizar papéis diferentes para guiar o
aprendizado foi constatada na prática, pois três robôs utilizaram comportamentos distin-
tos e aprenderam apenas os que eram necessários para desempenhar com eficácia suas
funções na equipe. No mesmo experimento, foi possível utilizar diferentes configura-
ções físicas para os robôs, confirmando a possibilidade do N-Learning ser utilizado em
sistemas heterogêneos. A coleta de informações mostra que o consumo de espaço de
armazenamento em disco local é pequeno, considerando que pouco espaço adicional é
necessário à medida em que novos comportamentos são aprendidos.

O ambiente de compartilhamento de comportamentos gerados em tempo de execução
pela técnica de programação por demonstração é utilizado no experimento do Capítulo 6.
Dados de trajetória são coletados e permitem constatar que os robôs conseguem cumprir
o objetivo de compartilhar o comportamento aprendido com o ser humano. Os dados
de tempo de aprendizado mostram que a utilização do N-Learning combinado com PbD



CAPÍTULO 7. CONCLUSÃO 65

torna o aprendizado mais rápido entre os robôs.
Os resultados experimentais consolidam as diversas vantagens da utilização de um

ambiente com o N-Learning. A partir das simulações, é possível constatar que os robôs
podem utilizar a transferência de comportamento para aprender novas habilidades, via-
bilizando a mudança de contexto em tempo de execução sem a necessidade de reprogra-
mação. Da simulação e do experimento I do Capítulo 5, pode-se inferir que é possível
utilizar configurações distintas de sistemas multirrobôs (centralizada, descentralizada, co-
laborativa, etc). Nesses mesmos experimentos, é possível o desenvolvimento modular e
consequente reaproveitamento de código (comportamentos) pelos robôs. No experimento
II do Capítulo 5, pode-se inferir que é praticável aos robôs compartilhar informações
com outros robôs que possuem características diferentes, viabilizando o N-Learning em
ambientes de robôs heterogêneos. Também, é constatado que o aprendizado não gera
uma grande mudança no consumo de espaço em disco local, demostrando a escalabi-
lidade da proposta neste quesito. Ou seja, com a implementação é demonstrado que a
aplicabilidade em sistemas reais é possível, inclusive em ambientes finais, tal como no
experimento realizado no capítulo 6, juntamente com a melhoria no tempo de dissemina-
ção de comportamentos emergentes, quando combinada com técnicas como a Program
by Demonstration.

7.1 Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros, pode-se realizar melhorias na implementação do paradigma

pela combinação de algoritmos de Inteligência Artificial para auxiliar o gerente de com-
portamentos. Escolhas de ensino, aprendizado e execução deixariam de ser guiadas ape-
nas pelos papéis e de forma aleatória para considerar o histórico de atividades já realizadas
pelos robôs.

Um estudo mais profundo da escalabilidade do N-Learning pode ser realizado. Os
dados do presente trabalho mostram o consumo de espaço em disco. No entanto, ou-
tros estudos de sobrecarga com a utilização de vários robôs no experimento podem ser
realizados para verificar se a comunicação não ficaria lenta, até mesmo inviabilizando o
correto funcionamento do sistema. Um outro fator que pode ser estudado é a sobrecarga
no consumo da memória principal do robô que poderia ser feita pela execução repetida de
diversos comportamentos distintos. Seria possível constatar se a finalização do processo
de cada comportamento traz prejuízo no uso da memória principal.

Outras técnicas de IA podem ser utilizadas para geração de comportamentos emergen-
tes. Existem diversas possibilidades como a calibração de comportamentos de controle ou
o treinamento de redes neurais para reconhecimento de imagens em tempo de execução.
Um exemplo seria o treinamento de uma rede para reconhecer o objeto observado pelo
robô por diversos ângulos, em seguida a rede treinada seria transferida para que os outros
robôs pudessem reconhecer o mesmo objeto. Essa técnica evitaria a necessidade de fazer
com que os colegas de equipe também tivessem que realizar o treinamento.

O desenvolvimento de uma interface social para interação dos robôs com os huma-
nos Raza et al. (2015) pode ser um complemento a técnica de programação por descrição
apresentada no capítulo 6. Atualmente, utiliza-se os botões da base do Turtlebot para
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indicar que o robô deve encerrar o seguidor. Assim, uma interface mais amigável e inte-
ligente o suficiente para interagir com o robô seria interessante. Isso parte da sugestão de
um dos participantes do experimento ocorrido no LARS, que afirma que o experimento
seria mais interessante se houvesse uma tela no robô para interação.

Atualmente o paradigma N-Learning atua em redes locais wireless, entretanto podem
ser realizados para criar um serviço de comportamentos na nuvem que facilitaria a dis-
seminação dos comportamentos Kehoe et al. (2015). Esse serviço ficaria disponível em
algum servidor com diversos comportamentos implementados permitindo aos robôs bai-
xar os comportamentos que fossem úteis. Para isso, é necessária a implementação de um
mecanismo que relacione os objetivos do robô com os comportamentos disponíveis no
serviço. Nesse mesmo sentido, pode-se desenvolver uma interface que permita o moni-
toramento dos robôs por uma arquitetura Robot as a Service(Costa & Gonçalves 2016).
Nela seria possível modificar os objetivos dos robôs e verificar como os comportamentos
dos robôs estão distribuídos na equipe.
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