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ABSTRACT: This study presents the history corelated to philos‑
ophy of humanoid robots. It evidences, in succesive shots, the 
genesis of humanoid robots, the use of intelligent humanoid 
robots in human assistance, rheabilitation, rescue form hazard‑
ous environment, exoscheletron, entertainment, as well as the 
social interraction of humanoid robors with humans. Beiginig 
with antiquity human robots, there are presented Asimov Laws, 
and further analysed the trends of getting from SF stories into 
the humanoid robots real world. This work results evidences the 
trends in development of humanoid robots and points toward 
perspectives of their evolution.
KEYWORDS: humanoid robots, genesis of humanoid robots, 
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Introducere
Curând, roboții vor avea puterea vieții și morții asupra ființelor umane. 
Sunt ei oare pregătiți? Noi, suntem oare pregătiți?

Aceasta reprezintă intrebarea la care încercăm să găsim răspuns şi, 
care, de altfel, reprezintă motivația alegerii temei prezentei lucrări.

Roboţii umanoizi şi interacțiunea lor cu oamenii reprezintă subiect de 
mare actualitate, ținând cont de faptul că dezvoltarea acestor “maşini” a 
ajuns la un nivel greu de acceptat de către marea majoritate a oamenilor, cu 
câțiva ani în urmă. Într‑un viitor nu prea îndepărtat, probabil vom ajunge 
să încredințăm acestor sisteme robotice, cu înalt grad de autonomie sau, 
chiar, complet autonome, deciziile asupra unor activități vitale, cum sunt: 
conducerea maşinii, realizarea operațiilor chirurgicale pe organe vitale, 
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alegerea locului şi momentului în care să se aplice forța letală în zona de 
război1, etc.

Astfel, pentru prima data, “maşinile” pogramate, dar nu controlate 
în totalitate de către oameni, vor ajunge să ia decizii de viață şi de moarte 
în situații complicate, instabile şi greu de prezis în detaliu. Cu siguranță 
vor fi făcute greşeli şi vor muri oameni, dar numărul acestora va fi mai mic 
decât acum, când deciziile majore sunt luate de ființele umane. Transferul 
abilitații, capacității şi responsabilității de a lua decizii majore, de la ființa 
umană, către roboții umanoizi, va genera noi provocări, norme morale, sau 
probleme de conştiință.

Avem oare încredere să lăsăm robotul să administreze medicamentele 
părinților/bunicilor noştri? Dacă maşina autonomă, condusă de robot face 
accident mortal, cum va fi supus judecății şi justiției sistemul de comandă? 
Oare vor fi judecați oamenii care au realizat acest sistem? Toate acestea, 
ar putea schimba modul nostru de percepție a ceea ce şi cine suntem dar, 
probabil, lumea viitorului, aceea a oamenilor şi a roboților umanoizi auto‑
nomi, va fi mai bună.

Corpul lucrării de față este structurat sub forma a două capitole 1 şi 2 
(date fiind restricțiile impuse de condițiile de redactare), ce au ca tematică 
Geneza şi, respectiv, Era roboților umanoizi. 

Concluziile lucrării sintetizează răspunsurile la problemele supuse 
cercetării, legate de istoria şi filozofia roboților umanoizi, a influenței 
acestor roboți asupra evoluției sistemului de valori şi sistemului de inter‑
acțiune om – robot umanoid.

Geneza roboților umanoizi
Roboţi umanoizi in antichitate
Robotul umanoid este acel robot a cărui înfățişare este asemănătoare 

cu cea a corpului uman [2]. În general, robotul are „torso” (partea centrală a 
corpului), pe care se află cap, brațe şi picioare. Există, însă, şi multe situații 
în care robotul umanoid modelează doar o parte a corpului, cum ar fi aceea 
de la brâu în sus. Mulți dintre aceşti roboți au față, ochi şi gură. Android 
este robotul umanoid construit astfel înât să fie asemănator bărbatului, în 
timp ce Gynoide este robotul umanoid construit să fie asemănător femeii 

În China antică, descoperim mulți roboți extrem de sofisticați, care 
erau capabili să cânte, danseze, acționeze ca servitori, sau să faca multe 
alte activități surprinzătoare [3],[4]. Unii dintre aceşti roboți remarcabili, 
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se spune că aveau şi organe precum oase, muşchi, încheieturi, piele sau 
păr. Aceste elemente sunt chiar remarcabile, ținând cont de faptul că 
abia recent, în civilizația noastră modernă, s‑au realizat asemenea roboți 
umanoizi.

De exemplu, regele Lan Ling, care a trăit în timpul Dinastiei Qi de 
Nord (550–577 dC) a inventat un robot care putea dansa şi care arăta ca 
un om de o altă etnie decât cea chineză. Atunci când regele vroia să ofere 
o băutura cuiva, robotul se întorcea către acel om şi se pleca în fața lui cu 
băutura în mână. Nimeni nu ştie ce mecanisme secrete se aflau în interi‑
orul acestuia.

Cel mai faimos robot preistoric realizat în Grecia, este Talos [5] – o 
structură mecanică gigantică, utilizat pentru apărarea Cretei. Talos a fost 
o „maşină” complet operațională, construit de unul dintre cei 12 Zei ai 
Olimpului, Hephaestus, cunsocut ca „zeu al forjei, al metalurgiei”. Apud 
Argonautia 4, 1638, poem grecesc [6] scris de Apollonius Rhodius în sec. 
3, i.e., robotul Talos a fost distrus deoarece „în timp ce ridica o piatră grea, 
şi‑a rupt piciorul într‑o stâncă ascuțită şi din el a țâşnit „ichor”2, asemena 
unui metal topit.

De atlfel, prin examinarea documentelor din antichitate s‑a descope‑
rit un număr mare de androizi şi computere dar, pentru care tot ceea ce ține 
de Know‑How a fost înregistrat, protejat şi ținut departe de cunoaşterea 
publicului.

Legile lui Asimov 
În „The Rest of the Robots”3 publicată în 1964, Asimov [7] menționa 

că atunci când a început să scrie, în 1940, a simțit că ideea pregnantă era 
aceea a „roboților care au fost creați, iar apoi şi‑au distrus creatorul”. 

Cunoaşterea are pericolele ei, dar răspunsul poate fi considerat 
o retragere din fața cunoaşterii? Sau cunoaşterea trebuie folosită, prin 
ea însăşi, ca barieră la pericolele pe care le aduce. Asimov a decis ca în 
poveștile lui, roboții să nu se întoarcă, în mod stupid, împotriva crea‑
torului, fără alt motiv decât acela de a demonstra, înca o dată, Crima şi 
Pedeapsa lui Faust.

2 Fluid care curge prin venele Zeilor.
3 „Rest of the Robots” este al treilea volum atemporal, uluitor și amuzant din seria 

poveștilor despre roboți, publicat de Isaac Asimov, care oferă o privire introspectivă asu‑
pra procesului de gândire a roboților.
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Mai târziu, Asimov a scris că nu trebuie venerat pentru că a creat 
Legile, deoarece acestea sunt evidente, încă de la început şi fiecare este 
conştient de ele, în mod subliminal. Legile lui Asimov sunt enunțate în 
cele ce urmează.

Legea 1, L1: Un instrument nu trebuie să fie nesigur pentru exploa‑
tare. Este posibil ca o persoană să se rănească atunci când îl foloseşte dar, 
această rănire se datorează doar incomptenței sale, şi nu modului în care 
e conceput acest mijloc.

Legea 2, L2: Un mijloc/instrument îşi îndeplineşte funcția în mod 
eficient, dacă nu face rău altui utilizator. Acesta este motivul pentru care 
există circuitul de întrerupere prin descărcare în pământ (ground‑fault cir‑
cuit interrupters = împământare). Fiecare instrument care funcționează, va 
avea curentul electric întrerupt atunci când este sesizat faptul că o parte a 
acestui curent nu se întoarce prin nul şi astfel ar putea trece prin utilizator. 
Este primordială siguranța utilizatorului.

Legea 3, L3: Un mijloc/ instrument trebuie să rămână intact în timpul 
utilizării, dacă distrugerea lui nu este necesară pentru utilizare, sau siguranță. 

Asimov credea ca, ideal, oamenii ar trebui să urmeze şi ei Legile care repre‑
zintă filozofia roboţilor umanoizi. El spunea: „Am răspunsul potrivit oricând 
cineva mă întreabă dacă cele 3 Legi ale Roboticii, ar trebui utilizate să guver‑
neze comportarea roboților, o dată ce devin suficient de versatile şi flexibile 
pentru a permite alegerea între diferite tipuri de comportare. Răspunsul meu 
este „DA”, cele 3 Legi reprezintă sigurul mod în care ființa umană rațională 
poate interacționa cu roboții, sau cu orice altceva. – Dar, atunci când spun asta, 
îmi amintesc (cu trisețe) că ființele umane nu sunt întotdeauna raționale”.

În timp ce, cele 3 Legi, originale deveneau sursa de inspirație pentru 
multe scenarii, din timp în timp, Asimov introducea versiuni modificate 
ale acestora. Ultimele versiuni sunt:

L1 – modificată: Un robot nu poate face rău unei ființe umane.
A fost adăugată Legea ZEROTH, şi anume: 
L0: Un robot nu poate face rău, prin inacțiune, nu poate să permită ca 

umanitatea să fie rănită.
Totuşi, în 1956, Jacques Brécard a reformulat legea [8], într‑o direcție 

uşor diferită, mai specifică, şi anume:
L0 – modificată: Robotul nu trebuie să rănească ființe umane, excep‑

tând situația în care se găseşte o modalitate de a dovedi că răul făcut este 
în beneficiul umanității.
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Mai sunt trei Legi, L4‑L7, introduse de alți autori, şi pe care, le enu‑
merăm în continuare. 

În romanul Icarus’s Way (a.k.a., The Trip of Icarus) din 1974 autorul, 
Lyuben Dilov [9] a introdus Legea 4 a roboticii, şi anume:

L4: Robotul trebuie să‑şi stabilească identitatea, ca robot, în orice 
situatie.

A cincea lege a fost introdusă de Nikola Kesarovski, în scurta poves‑
tire „The Fifth Law of Robotics / A cincea lege a roboticii”, enunțată sub forma:

L5.: Un robot trebuie sa stie ca e un robot.
În 1986, în cadrul antologiei, Foundation’s Friends, Harry Harrison[10] 

a scris o poveste intitulată „The Fourth Law of Robotics / A patra lege a robo‑
ticii”, pe care o formulează astfel: 

L4.: Un robot poate reproduce. Atâta vreme cât această reproducere 
nu interacționează cu Prima, a Doua, sau a treia Lege.

Roboţii între ficţiune știinţifică și realitate
În lucrarea „Roboţii universali ai lui Rossum” din 1923, Karel Capek 

a inventat robotul ca un derivat al „Ceh Robota”4. Limitați la a lucra 
în locuri de muncă de rutină sau periculoase pentru om, roboții de azi 
funcționează ca roboți de sudură de pe liniile de asamblare, inspecta‑
rea instalațiilor nucleare și pentru explorarea altor planete. În general, 
roboții sunt încă departe de a atinge omologii lor fictivi cu inteligență 
și flexibili [11].

Laboratoarele de robotică umanoidă din întreaga lume lucrează la 
crearea unor roboți, care să fie cu un pas mai aproape de androizii din 
„science fiction”. Construirea unui robot „humanlike” este o sarcină de 
inginerie formidabilă care necesită o combinație a mecatronicii, ingineria 
software, arhitectura calculatorului și control în timp real. 

În 1993, am început un proiect ce vizează construirea unui robot uma‑
noid pentru a fi utilizat în explorarea teoriei inteligenței umane. 

Suplimentar acestor domenii de cercetare apar provocări particulare 
sistemelor integrate: Cum poate robotul acționa deliberat pentru a rea‑
liza o sarcină și să rămână receptiv la mediul înconjurător? Cum poate ca 

4 Cuvântul „robot” a intrat în imaginația publicului în 1921, când a fost folosit de Karel 
Capek, scriitor ceh, în piesa Rossum’s Universal Robots. Derivă din cuvântul ceh 
„robota”, care se traduce prin „muncă obligatorie”, iar roboții lui Capek revoluționau 
tehnologia prin munca lor
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sistemul robotic să se adapteze la condițiile în schimbare și să învețe noi 
sarcini? 

Abordările trebuie sa rezolve probleme complexe de servomotoare, 
percepție, și machine‑learning. 

Principiile metodologice de trecere de la ficțiune la realitatea roboților 
umanoizi au fost concretizate de cercetătorii de la laboratorul AI al MIT 
în trei stategii: 

• Proiectare roboți umanoizi care să acționeze în mod autonom și 
în condiții de siguranță, fără control sau supraveghere umană, pentru a 
interacționa cu oamenii în medii de lucru naturale.

• Roboții sociali trebuie să fie capabili să detecteze și să înțeleagă indi‑
cii caracteristici naturii umane, convențiile sociale de nivel scăzut înțelese 
de oameni, să le folosească zi de zi, cum ar fi „a da din cap” sau contactul 
vizual, astfel încât oricine să poată interacționa cu ei, fără o pregătire spe‑
cială sau instruire;

• Roboții umanoizi trebuie să ofere un instrument unic pentru testa‑
rea modelelor extrase din psihologia dezvoltării și știința cognitivă.

Interacționând social cu oamenii, cercetările se concentrează pe patru 
aspecte de interacțiune socială: un model emoțional pentru reglementarea 
dinamicii sociale, identificare „saliency” prin atenție distributivă, dobândi‑
rea de feedback‑ul prin metrica vocală și învățarea prin imitație.

Era roboților umanoizi
Roboții umanoizi sunt utlizați ca mijloace de cercetare în diverse 

domenii ale cercetării ştiințifice. A fost necesar ca cercetătorii să înțeleagă 
structura şi comportarea corpului uman pentru a construi şi studia aceşti 
roboți. Pe de altă parte, încercările de a simula corpul uman au dus la o mai 
bună cunoaştere a acestuia. Astfel, se sugerează că orice avans în domeniul 
cercetării roboților umanoizi contribuie la dezvoltarea cunoaşterii ființei 
umane – v. curentul „transhumanism” [12].

Roboții umnaoizi şi, în special, cei cu algoritmi de inteligență artifi‑
cială pot fi de mare ajutor oamenilor, în misiuni de explorare a spațiului, 
fără a fi nevoie ca ei a se întoarcă înapoi pe Pământ, o dată ce misiunea a 
fost îndeplinită.

Cătva etape semnificative ale istoriei dezvoltării roboților umanoizi13 
sunt prezentate în Tabelul 1 [13].
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Roboți inteligenți de asistență umană, recuperare psiho‑motrică, 
salvare în situații de dezastru. exoscheletron, divertisment
Inițial, scopul cercetării asupra roboților umanoizi a fost acela de 

a construi orteze şi proteze care să imbunătățească viața persoanelor cu 
probleme de sănătate. Apoi, s‑a dezvoltat cercetarea asupra roboților 
care desfaşoară activități umane şi, care, sunt capabili să asiste persoa‑
nele bolnave, bătrâne, ori, să execute sarcini în medii foarte murdare, sau 
periculoase. Locuri de muncă obișnuite, cum ar fi un recepționer sau un 
lucrător al unei linii de fabricație de automobile sunt de asemenea potrivite 
pentru umanoizi. În esență, deoarece acestia pot utiliza instrumente, opera 
echipamente și vehicule concepute pentru oameni, umanoizii putând efec‑
tua, teoretic, orice sarcină atât timp cât au software‑ul propriu‑zis. Cu toate 
acestea, complexitatea de a face acest lucru este înșelător de mare. 

Roboții pot fi un răspuns în caz de dezastre. În 1980, inginerii de la 
Universitatea Carnegie Mellon au construit roboți care au intrat și au făcut 
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reparații în interiorul reactorului avariat de la instalația nucleară Three 
Mile Island, în Statele Unite, și de la Cernobâl, în fosta Uniune Sovietică. 
Una dintre primele utilizări de roboți într‑o operațiune de căutare și sal‑
vare a fost în 2001, la World Trade Center, din New York, dupa atacurile 
din 9/11. 

„Unde sunt roboții de salvare?” Aceasta a fost întrebarea celor mai 
mulți oameni atunci când evenimentele de la centrala nucleară Fukushima 
din Japonia, energia a scăpat de sub control, în martie 2011. 

Cu niveluri mortale de radiații de colectare în interiorul reactoare‑
lor deteriorate, acțiunea de reparare a devenit prea periculoasă pentru un 
echipaj de urgență. 

   
Fig. nr. 1 – DARPA, Robotul Atlas Fig. nr. 2 – DARPA, Robotul CHIMP 

Ar putea Japonia, o țară cunoscută pentru fabricile sale automatizate 
și humanoizi avansate, să utilizeze roboți pentru a lua locul lucrători‑
lor umani și a opri dezastrul? U.S. Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA), vrea să schimbe acest lucru. Fukushima a fost un apel 
de trezire pentru comunitatea robotică din întreaga lume, iar DARPA a 
răspuns prin lansarea celui mai mare și ambițios programul de cercetare/
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dezvoltare, robotul DARPA. Aceasta urmărește să accelereze dezvoltarea 
de roboți care pot ajuta oamenii, nu numai în situații de urgență nucleară, 
ci și cu incendii, inundații, cutremure, scurgeri de substanțe chimice, pre‑
cum și alte tipuri de dezastre naturale, chiar si cele provocate de om. 

Potrivit experților, Atlas este capabil să sesizeze orice probleme, să îşi 
adapteze mişcările la situațiile apărute şi să detecteze un dezastru. Totul 
grație unei interfațe software dezvoltată de Robotics Lab şi Institute of 
Human & Machine Cognition (IHMC).

Roboții umanoizi au devenit din ce în ce mai populari pentru fur‑
nizarea de divertisment. De exemplu, Ursula, un robot de sex feminin, 
cântă, redă muzică, dansuriează și vorbește publicului ei de la Universal 
Studios. Mai multe atracții Disney utilizează animatrons, roboți care arată, 
se mișcă, și vorbesc la fel ca ființele umane, în unele spectacole tematice. 
Acesti animatrons arată atât de realist, încât poate fi greu de descifrat de 
la distanță dacă sunt sau nu sunt de fapt ființe umane. Deși au un aspect 
realist, ei nu au nici o autonomie cognitivă sau fizică. Diverși roboți 
umanoizi și posibile aplicații ale lor în viața de zi cu zi sunt prezentate 
într‑un film documentar independent, numit Plug & Pray [24],[25], lansat 
în 2010, despre promisiunea, problemele și etica inteligenței artificiale și 
robotică. Principalii protagoniști sunt fostul profesor de la MIT Joseph 
Weizenbaum și Raymond Kurzweil.

Interacțiunea socială a roboților umanoizi
Roboți umanoizi „Sociabili” ajută la interacțiunea avansată 

om‑robot[27]. „Interacțiunile dintre mașini și oameni ar trebui să respecte 
regulile de comportament similar cu regulile utilizate în interacțiunea 
om‑la‑om. Roboții nu sunt văzuțí ca tehnologie fără minte; mai degrabă, 
ei sunt considerați agenți cu intenții “, a declarat Joachim Meyer [26]. 
Partajați cu o morfologie similară, roboții umanoizi pot comunica într‑o 
manieră care sprijină modalitățile naturale ale oamenilor. Exemplele 
includ expresia facială, postura corpului, gest, direcția privirii și voce. Nu 
este surprinzător faptul că studiile au influențat puternic activitățile de 
proiectare de tehnologii de comunicare și cooperare [27].

O companie japoneză a anunțat vânzarea de roboți umanoizi pentru 
uz personal. SoftBank speră să patrundă astfel într‑un sector de activitate 
considerat vital pentru rezolvarea problemelor cauzate de insuficienta 
forței de muncă într‑o țară cu o populație tot mai îmbătrânită. 
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„Oamenii spun despre anumite persoane ca sunt „roboți”, pentru 
ca nu au emoții, nu au inimă. Pentru prima data în istoria omenirii, vă 
prezentăm un robot cu inimă, cu emoții”, a spus Masayoshi Son, CEO‑ul 
companiei nipone SoftBank, cu referire la robotul umanoid NAO.

Roboții sunt capabili să învețe și să exprime emoții. Fiind înzestrați 
cu dispozitive folosite de industria telefoanelor mobile și de cea a interne‑
tului, pot fi folosiți ca bone, infirmieri, personal medical pentru situații de 
urgență și chiar insoțitori pentru petreceri. 

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au demonstrat că roboții 
pot provoca răspunsuri sociale puternice oamenilor [28]. În timpul expe‑
rimentului, cercetătorii au folosit un robot de tip umanoid, Aldebaran 
Robotics NAO, care a fost programat pentru a cere participanților să atingă 
13 părți diferite ale corpului său. 

Concluziile conduc la faptul ca răspunsurile provin dintr‑o tendință 
inerentă oamenilor de a trata obiectele în general, roboții în particular, 
care sunt „suficient de aproape”, ca fiind oamenii reali. 

Oamenii nu sunt în mod inerent construiți pentru a diferenția între 
tehnologie și oameni, interacțiunea apare la un nivel mai profund, fiziolo‑
gic. Astfel, răspunsuri primitive în fiziologia umană la indicii ca mișcare, 
limbă și intenție socială pot fi provocate de roboți la fel cum ar fi de oame‑
nii reali. 

Roboții sociali pot provoca răspunsuri tactile în fiziologia umană, 
rezultat care semnalează puterea roboților umanoizi și ar trebui să averti‑
zeze cercetatorii și proiectanții cu privire la efectele pozitive și negative ale 
interacțiunilor om‑robot umanoid.

Perspectivele evoluției roboților umanoizi
Potrivit specialiștilor Universităților Bristol și Essex din Marea 

Britanie, roboții umanoizi vor juca un rol din ce în ce mai important în 
viața oamenilor, fiind gândiți să aibă cat mai multe abilități specific umane 
și să joace rolul de „prietenul viitorului”.

Oamenii de știință britanici au reușit să creeze primul robot uma‑
noid care poate să reproducă în timp real diverse expresii faciale complexe. 
Acesta poate copia și simula mișcările unui chip uman înregistrate de o 
camera video, poate face grimase, poate ridica sprânceana și poate adopta 
tot felul de alte expresii faciale, unele destul de complicate. 

Roboții umanoizi sunt proiectați să devină, într‑o zi, prieteni ai 
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omului, să fie capabili să îi salveze viața sau să îl bată la fotbal. Cei mai 
performanți umanoizi din prezent pot să meargă, să vorbească, să danseze 
dar există și unii care pot vorbi în 20 de limbi straine. Totodată, aceste 
masinarii au potențialul de a deveni roboți‑chirurgi și de a fi controlați de 
oriunde din lume.

Oamenii de știintă coreeni au creat un „robot umanoid” care poate să 
îndeplinească sarcinile unei menajere și să danseze. „Mahru”, astfel pro‑
iectat, încât să reproducă mimica umană, este capabil să‑și miște buzele, 
sprâncenele și pupilele. MAHRU și AHRA sunt primii umanoizi din lume 
care sunt dotați cu inteligență artificială bazată pe rețele de comunicații, 
oferă recunoașterea de imagini și a vocii, manipulare de obiecte bazată 
pe viziune, toate în scopul de a face cât mai prietenosasă interacțiunea 
om‑robot.

Robotul inventat de cercetătorii coreeni își poate mișca independent 
diferite părți ale corpului și se poate opri singur din mers atunci cand 
intâlnește obstacole. În plus, a fost programat să emită două tipuri de 
frecvențe pentru a‑și manifesta „emoțiile”.

„Mahru va deschide calea pentru întrebuinţarea la scară largă a roboţilor 
umanoizi ţn munca menajeră”, a declarat You Bum‑Jae, liderul echipei de 
cercetători care a dezvoltat proiectul [30]. „Mahru poate dansa în timp ce 
merge și este capabil să muncească în locul unui om”. 

Printr‑un sistem avansat de recunoaștere a miscării, Mahru poate 
imita o varietate de mișcări umane și este capabil să‑și coordoneze brațele 
suficient de liber pentru a interacționa cu orice interfață sau pentru a înde‑
părta unele obstacole.

Deși cercetarea științifică a avut ca sursă de inspirație viziuni sci‑
ence‑fiction, inteligența artificială și robotica vor trasa în continuare 
direcțiile de dezvoltare [29]. În ultimii 10 ani, roboții umanoizi au deve‑
nit punctul central al multor grupuri de cercetare, conferințe și probleme 
speciale. Roboții vor fi capabili de a interacționa cu oamenii în moduri 
„humanlike”5, iar oamenii vor găsi normal și natural acest lucru. În același 
timp, vom continua să învățăm pentru a afla mai multe despre natura pro‑
priei noastre inteligențe prin construirea unor noi roboți umanoizi.

5 humanlike – sugerează caracteristicile umene pentru animale sau lucruri neînsuflețite
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Concluzii
Plecând de la citatul lui Nicolae Iorga „Un popor care nu își cunoaste isto‑

ria este ca un copil care nu isi cunoaste părinţii” transpus în lumea roboților, 
lucrarea prezintă geneza roboților umanoizi și filosofia conceptelor în 
realizarea lor de la primele consemnări istorice din antichitate, până la 
perspectivele evoluției raportate la previziunile scriitorilor de renume în 
Science Fiction: John Campbell, Isaac Asimov, Robert Heinlein. 

„If we have no history, we have no future” (Tristram Hunt6) este 
motto‑ul care l‑a determinat pe autor să aprofundeze studiile și să anali‑
zeze istoria roboților umanoizi corelată cu filosofia realizării lor.

Roboții umanoizi sunt sisteme bionice respectiv și/sau sisteme 
megatronice – și umanoizi. Un robot este un operator mecanic sau virtual, 
artificial. Robotul este un sistem compus din mai multe elemente: meca‑
nică, senzori și actori precum și un mecanism de direcționare.

Diversitatea roboților este foarte mare, de la roboții ATLAS, care 
sunt capabili să asiste persoanele bolnave, bătrâne ori să execute sarcini 
în medii foarte murdare, la super‑roboții din lumea științifico – fantastică 
prezentate în filmele SF care pot fi repere în trecerea de la ficțiune la reali‑
tate. Această diversitate a roboților umanoizi i‑a determinat pe cercetătorii 
de la MIT să definească principiile metodologice de trecere de la ficțiune 
la realitatea roboților umanoizi.

Aplicațiile roboților umanoizi în largi domenii ale vieții oamenilor 
privind asistența umană, recuperarea psiho‑motrică, salvarea în situații de 
dezastru. exoscheletron, divertisment cu interacțiune avansată om‑robot, 
conduc la dezvoltarea unor roboți „sociabili” care pot comunica într‑o 
manieră prin care se sprijină modalitățile naturale de comunicare ale 
oamenilor.

Perspectivele evoluției roboților umanoizi sunt de a juca un rol din ce 
în ce mai important în viața oamenilor și de a deveni „prietenul viitorului”, 
capabil să îi salveze viața sau să îl bată la fotbal, să fie sociabil, putîâd înde‑
plini sarcinile unei menajere, dar și să danseze, toate în scopul de a face cât 
mai prietenosasă interacțiunea om‑robot.

6 Tristram Julian William Hunt, Fellow of the Royal Historical Society, Member of the 
British House of Commons (născut 31 May 1974) este un politician al British Labour 
Party, istoric și, care a activează ca membru al Member of Parliament for Stoke‑on‑Trent 
Central in Staffordshire de la alegerile generale din 2010.
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