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 Furby to zabawka obdarzona sztuczną inteligencją - pokazuje swoje 

emocje, wykorzystując ogromną różnorodność ekspresji twarzy. Elektroniczny 

futrzak cały czas porozumiewa się po furbiańsku i uczy się angielskiego. Potrafi 

śmiać się, ziewać wzdychać, marszczyć czoło, oddychać, umie okazać strach 

lub znudzenie. Furby posiada czujniki na plecach, brzuchu i dzióbku, reaguje 

więc na pieszczoty, łaskotki oraz karmienie.  





 Pleo to kolejne wcielenie robota dla dzieci. Urządzenie jest 

niewiarygodnie uroczym Carmarasaurus – sztucznym dinozaurem. W 

odróżnieniu od innych interaktywnych stworzeń, Pleo jest absolutnie niezależny 

i całkiem unikalny. Odkrywa swoje otoczenie sam, bez żadnej pomocy ze 

strony pilota, porusza się w bardzo realistyczny sposób, wchodzi w interakcję z 

właścicielem i wyraża emocje oparte na „życiowym” doświadczeniu. Zupełnie 

tak, jak żywe, oddychające stworzenie.  
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 Roboty edukacyjne są budowane na podobieństwo robotów 

przemysłowych, lecz różnią się od nich gabarytami, rodzajem napędów, 

układem sterowania oraz oprogramowaniem.  



Możliwości robotów edukacyjnych 

zależą od skali trudności zadań, 

które muszą wykonać.  



 Najłatwiej można wykonać własnego 

robota z klocków Lego. Nie są to co prawda 

zwykłe klocki, lecz Lego MindStorms, które 

pozwalają na samodzielną budowę robotów[.  

 

 Klocki te są znakomitym narzędziem do 

uczenia w szkole robotyki.  

 

 Wykorzystując „myślące” klocki, można 

np.: skonstruować samojezdnego robota 

czułego na dotyk, światło i temperaturę. Można 

go też tak zaprogramować, aby namalował np.: 

obraz lub tylko przynosił drobne przedmioty.  
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Prof. Hiroshi Ishiguro z Intelligent 

Robotics and Communication 

Laboratories, stworzył robota - kopię 

samego siebie, aby zastępował go na 

zajęciach prowadzonych na 

uniwersytecie.  
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Aiko potrafi sprzątać, przyrządzać jego ulubione drinki i zrelaksować lepiej niż 

prawdziwa kobieta. Nie śpi, nie musi jeść. Jej jedynym celem jest wierna służba 

mężczyźnie. Co więcej, nigdy nie narzeka! Mówi po angielsku i japońsku. Ma 

152 centymetry wzrostu i idealne wymiary: 82-57-84. 

Kolejnym przykładem może być kanadyjski konstruktor Le Trung. Wynalazca 

twierdzi, że nigdy nie miał czasu na to, by znaleźć sobie prawdziwą 

dziewczynę, przyznał, że stworzył sobie idealną kobietę – robota. 



Roboty – nianie o stalowych nerwach zaczną niedługo zadomawiać się  

w szpitalach i domach opieki. Będą niosły pomoc przy wykonywaniu trudnych 

codziennych zadań związanych z opieką nad ludźmi chorymi lub niedołężnymi. 



Roboty staną się pomocne  

w walce z przestępczością. 

Pilnowanie porządku 

podczas masowych imprez, 

kontrola prędkości czy  stanu 

technicznego pojazdów  

– będą to czynności 

wykonywane automatycznie. 



Rozpatrując wpływ robotyki na życie współczesnego człowieka można 

zadać następujące pytania:  

 

Czy człowiek „dorósł” do postępu technologicznego, którego jest 

autorem? 

 

Czy za tymi osiągnięciami techniki idzie w parze rozwój ludzkiej 

świadomości?  

 

Czy człowiek jest  

na tyle odpowiedzialny,  

aby mieć w swoich  

rękach tak potężne  

narzędzia?  

 

Czy współczesny  

człowiek potrafi  

przezwyciężyć swoją,  

nie zawsze dobrą naturę?  
 



Czy tego chcemy, czy nie, automatyka, robotyka i informatyka będzie coraz 

bardziej obecna w naszym życiu. Co więcej, już niedługo całe zastępy 

mniej lub bardziej inteligentnych robotów pojawią się w naszym otoczeniu, 

gruntownie je zmieniając.  

 

Musimy się na to przygotować! 
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