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Tartalmi összefoglaló: 
Mostanában számos intelligens robotot fejlesztenek a következő generáció társadalmának. Az intelligens robotoknak 
feladatokat kell végrehajtaniuk valós környezetekben pl. házakban, nyilvános és magán létesítményekben. Az egyre 
növekvő igény a mindennapi feladatvégzések automatizálására és az új robottechnológiák inspirálják az emberszabású 
robotok fejlesztését, azaz olyan biztonságos és megbízható gépek fejlesztését, amelyek az emberek közvetlen közelében 
vannak, vagy közvetlenül érintkeznek emberekkel különböző területen. 

A jelenlegi technológia leginkább klasszikus ipari robotokat használ, amelyek biztonságosan el vannak zárva az 
emberektől. Ahhoz azonban, hogy a robotokat az emberekkel közeli kollaborációban használjuk, különböző technológiai 
kihívásokat le kell győzni. A robotnak emberszerű intelligenciával és kognitív képességekkel kellene rendelkeznie ahhoz, 
hogy együtt élhessen az emberekkel. Az adaptáció, tanulás, kognitív fejlődés koncepcióit kell bevezetni a robotok 
következő generációjába. A számítási intelligencia módszerek, mint például fuzzy rendszerek, neurális hálózatok, 
evolúciós algoritmusok, segíteni tudnak ezen koncepciók megvalósításában. A számítási intelligencia technikák 
legfontosabb közös jellemzője, hogy képesek elfogadható szuboptimális, közelítő megoldást adni, miközben a számítási 
bonyolultságot kezelhető, általában alacsony fokú polinóm szintjén tartják. Ez egy lényeges szempont, amikor robotok 
kognitív fejlődését alacsony költség mellett akarjuk megvalósítani, mind pénzügyi, mind algoritmikai értelemben. Ebben 
az előadásban röviden bemutatjuk a számítási intelligencia módszereket, és áttekintünk néhány kognitív architektúrát. 
Kihangsúlyozzuk a számítási intelligencia szerepét a kognitív robotikában. Bemutatjuk az iPhonoid nevű robot partnert, 
és elmagyarázzuk a modulokat és algoritmusokat, amelyek a kognitív architektúráját megvalósítják. 

A robotokra emberközpontú rendszerekként lehet tekinteni, mert az élet minőségét javítják sok területen, mint például az 
emberi aktivitások támogatása, kommunikáció és interakció az egészségügyben és jólétben. Szükséges azonban 
továbblépni az ember-központú rendszerektől a közösség-központú rendszerek felé és a közösségi hálózatok minőségét 
fejleszteni. A kognitív robotika szerepét a közösség-központú rendszerekben is felfedjük az előadásban. 
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