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Campus Party apresenta robô colaborativo sem
membros inferiores
MARINA LANG
colaboração para a Folha Online

Um robô colaborativo foi apresentado na Campus Party na noite deste sábado.
Feito em conjunto por "campuseiros" brasileiros, o robô é programado em
código aberto, ou seja, a programação das suas funções poderá ser alterada
por colaboradores, de todos os lugares do mundo, via internet.

"É o primeiro projeto de humanoide livre do mundo", comemorou o professor de
robótica e inteligência artificial da Unesp, Alexandre Simões.

O robô é capaz de ler, tem reconhecimento facial e guia
GPS. Foi feito em partes independentes, e cada parte possui
um software diferente.

No entanto, apenas a cabeça e o tronco da máquina foram
apresentados; não há membros inferiores. "É a parte mais
difícil, para qualquer tecnologia robótica", explicou Simões.
Ele garante, contudo, que o desenvolvimento do robô
continuará.

"A intenção do projeto apresentado na Campus Party é
divulgar a robótica e o software livre", afirmou.
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PUBLICIDADE

NF Eletrônica e SPED
Temos sistema de gestão completo para todas as áreas da
empresa
www.jotec.com.br

Celular MP7 Foston com TV
Compre celular c/ MP7, TV e câmera. Apenas R$299,90.
Aproveite agora!
www.FatorDigital.net/Celular

Centrais Telefônicas
Venda, instalação e manutenção, redução de custo, redes,
VoIP, link
www.telebra.com.br

Java, .Net, Oracle, SAP
Vagas e currículos exclusivos para informática. Cadastre o
seu agora!
netcarreiras.com

Comunicação Nosso Negócio
Telefones, PABX, monitores, TV, material de escritório,
pilhas
www.northshop.com.br

Economia para Sua Empresa
Tercerização e Informatização de arquivos. Belo Horizonte,
MG
www.arquindex.com

12x. Aproveite!
trabalhos no
computador

R$19,90 
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