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ROBOŢI SOCIALI ÎN CONTEXTUL INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 

 

Contextele sociale augmentate robotic (CSAR) sunt construcţii om – robot rezultate prin 

integrarea sinergetică a următoarelor niveluri de realitate, ca în figura 1: 

 nivelul de realitate al factorului uman (NR-U) care integrează realităţile 

caracteristice acestuia, precum şi contextul social specific prin relaţiile interumane 

aferente; 

 nivelul de realitate robotic (NR-R) determinat de  ansamblul conceptelor şi 

modelelor referitoare la dinamica mediului de lucru prin configuraţiile sale specifice, 

precum şi de sistemele robot capabile să realizeze transformările dorite ca servcii. 
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Figura 1.  

Spaţiul de interconectare (SIC) conduce la modificarea caracteristicilor de relaţionare 

interumană (NR-U) şi inter-robotică (NR-R), determinând crearea contextului social 

augmentat robotic (CSAR) ca rezultat al integrării sinergetice, prin comunicare, conlucrare, 

colaborare, (auto)organizare şi (auto)structurare, între nivelurile de realitate uman şi robotic. 

 

Cadrul de construcţie al CSAR este reprezentat în figura 2, cu evidenţierea modificărilor 

relaţionărilor la nivelul global al ansamblului, conform următoarelor grade de construcţie şi 

implementare a integrării sinergetice: 

G1 – interfaţarea prin care se realizează comunicarea între factorul uman şi robot , 

respectiv între factorii umani sau între roboţi, exclusiv la nivelul schimbului de 

date şi informaţii privind cererea şi realizarea serviciului; 

G2 – interoperabilitatea pentru care schimbul de informaţii conduce la realizarea unei 

cooperări om – robot la nivelul realizării unui serviciu solicitat, sau a unui 

ansamblu de servicii, prin stabilirea unor legături funcţionale şi conceptuale; 
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G3 – interlucrul caracterizat prin cooperare, colaborare şi conlucrare atât la nivel 

informaţional, conceptual, cât şi la nivelul acţiunilor realizate, în vederea 

îndeplinirii unui obiectiv social comun la un nivel de performanţă superior; 

G4 – integrarea socială totală, reprezentând realizarea unui salt transdisciplinar cu 

crearea unui context unitar nou cu fenomene şi legităţi specifice, în care prezenţa 

roboţilor, prin nivelul lor de inteligenţă şi compatibilitate umană, depăşeşte cadrul 

furnizării unor servicii. 

 

 

 

Figura 2.  

Prin modul de construcţie al CSAR se identifică două tipuri de entităţi active 

fundamentale: factorul uman şi respectiv, roboţii sociali, între care se stabilesc interconectări 

omogene (om – om, robot – robot) şi eterogene (om – robot).  

În acest cadru, factorul uman este reprezentat ca un sistem complex, multidimensional, 

care realizează diverse acţiuni în şi/sau asupra mediului de lucru (natural sau artificial) 

orientate pe scopurile şi obiectivele urmărite, pe sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, 

precum şi pe propriile dorinţe, pe baza următoarelor niveluri funcţionale: comunicare, control, 

decizie, învăţare, experienţă, caracterizându-se prin individualitate, independenţă, 

personalitate, emotivitate – afectivitate. Astfel, din perspectiva interacţiunii cu dimensiunea, 

respectiv entitatea robotică, comportamentul uman are următoarele proprietăţi principale, 

conform aspectelor  teoretice dezvoltate în literatura de specialitate citată în bibliografia 

suport de curs 1  4: 
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 complexitate şi apartenenţă fuzzy în mai multe contexte şi medii reale sau virtuale; 

 interfaţarea cu sistemele conexe se realizează prin percepţie ca rezultanta dintre 

senzorialitate şi reprezentare; 

 performanţă scăzută a funcţiei de monitorizare; 

 limbajul utilizat este recursiv, cu sensuri multiple în funcţie de context, gestică şi 

tonalitate; 

  capacitatea de memorie este segmentată, în principal, în două domenii: memoria de 

termen scurt (MTS) destinată interacţiunii şi aspectelor „instantanee” ale acesteia şi 

respectiv, memoria de termen lung (MTL) ca recipient al experienţei, exerciţiului şi 

învăţării; 

 resursele de procesare alocate prelucrării informaţiilor sunt partajate, conform 

apartenenţei fuzzy, între diversele medii de operare / lucru / interacţiune; 

 capacitatea de a realiza estimarea temporală a unor procese ca succesiuni de 

evenimente, performanţa acesteia fiind determinată de experienţă şi de exerciţiu; 

 capacitatea de răspuns la stres; 

 conştientizare, concentrare, atenţie în realizarea sarcinilor; 

 capacitatea de a încălca anumite reguli în rezolvarea unor situaţii noi sau critice; 

 utilizarea intuiţiei şi a bunului simţ în evaluarea şi soluţionarea anumitor situaţii / 

probleme; 

 emoţii de diverse tipuri care determină anumite comportări; 

 sentimente de anxietate în interacţiunile cu sistemele tehnice; 

 sentimente de afectivitate, în contextul desfăşurării diverselor procese, faţă de entităţi 

active sau pasive cu care interacţionează. 

Robotul social, ca cel de-al doilea tip de entitate a CSAR, se evidenţiază ca agent 

mecatronic, care reprezintă un sistem mecatronic autonom care se comportă inteligent sau 
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cvasi–inteligent şi care prestează funcţii personalizate pentru utilizator, iar în măsura în care i 

se cere, îl poate reprezenta în relaţie cu alţi oameni sau agenţi (software, mecatronici). 

Astfel, robotul social, ca agent mecatronic, va prelua semnale şi informaţii din mediu, le 

va procesa şi prelucra raţional algoritmic şi/sau inteligent, acţionând, în consecinţă, în şi/sau 

asupra mediului prin deplasări, generare şi aplicare de forţe şi energie, schimb de substanţe. 

Din această perspectivă, prin interacţiunea cu factorul uman în construirea CSAR, 

roboţii sociali realizează, cu un anumit grad de autonomie, servicii personalizate în a căror 

furnizare au un comportament inteligent de un anumit nivel . 

În aceste condiţii, în cadrul CSAR, la nivelul integrării nivelurilor de realitate specifice, 

roboţii sociali, ca agenţi, prezintă următoarele proprietăţi şi capabilităţi: 

1. au un comportament bazat pe cunoştinţe, respectiv pe reprezentările sociale specifice 

CSAR – ului în care activează; 

2. percep mediul de lucru şi raţionează pentru interpretarea percepţiilor rezolvând 

problemele asociate şi luând decizii privind acţiunile care vor fi exercitate în 

furnizarea serviciului către factorul uman; 

3. acţionează în şi/sau asupra mediului în realizarea serviciilor pentru factorul uman; 

4. comunică cu factorul uman utilizator sau nu şi cu alţi roboţi sociali, în raport cu 

serviciul desfăşurat, prin limbaj natural şi prin alte tipuri de limbaje cu diverse grade 

de complexitate; 

5. sunt autonomi în sensul de a avea capacitatea de planificare şi executare a unor 

planuri şi strategii proprii, până la nivelul de a desfăşura toate etapele serviciului fără 

intervenţia directă a unui operator uman şi îşi controlează acţiunile proprii, precum şi 

stările interne; 

6. sunt independenţi, având capabilitatea de a decide partea din comenzile externe care 

urmează a fi executată, precum şi modul în care să satisfacă cerinţele asociate 

furnizării serviciilor; 

7. realizarea şi furnizarea serviciilor reprezintă scopurile roboţior sociali spre care sunt 

orientate comportamentele lor ca agenţi; 
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8. în desfăşurarea serviciilor monitorizează permanent unele evenimente sau procese 

asociate, în special a acelora care evidenţiază realizarea funcţiilor specifice în raport 

cu factorul uman utilizator; 

9. furnizarea serviciilor se realizează în condiţii de autonomie, fără intervenţia 

factorului uman; 

10. au capacitatea de a identifica propriile obiective în realizarea şi furnizarea serviciilor, 

în vederea îndeplinirii cerinţelor factorului uman; 

11. manifestă reactivitate în realizarea acţiunilor, ca urmare a perceperii stării mediului, 

procesării percepţiei şi deciziei de acţiune adecvată, prin forme ale serviciului 

furnizat sau nelivrarea serviciului; 

12. au un caracter proactiv în identificarea problemelor înaintea apariţiei acestora, prin 

realizarea de acţiuni corespunzătoare ale serviciului, pe baze algoritmice sau 

decizionale de nivel înalt; 

13. prezintă continuitate în timp a capacităţii de acţiune prin disponibilitate, 

dependabilitate şi capabilitate fiabilistică / credibilitate la nivelul tuturor stărilor 

funcţionale, unde: 

 disponibilitatea este proprietatea robotului social de a realiza serviciul la 

momentul de timp cerut de către factorul uman utilizator, 

 dependabilitatea reprezintă proprietatea robotului social de a funcţiona 

corespunzător pe durata realzării şi furnizării serviciului, precum şi în toate 

intervalele de timp când interacţionează direct cu factorul uman utilizator sau nu, 

situaţii considerate ca misiuni specifice ale robotului ca agent, 

 capabilitatea fiabilistică sau credibilitatea este proprietatea robotului social de a 

realiza corect serviciul în condiţiile în care este disponibil şi dependabil, astfel 

încât nu comunică factorului uman utilizator informaţii incorecte şi nu desfăşoară 

acţiuni în dezavantajul acestuia, cu blocarea funcţiunilor sale în condiţiile apariţiei 

unor stări care ar favoriza comportamentul eronat; 
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14. prezintă mobilitate în CSAR, roboţii sociali având capacitatea de a se deplasa în 

mediul de lucru / operaţional, precum şi de a stabili legături în mod dinamic cu 

diverşi utilizatori, neutilizatori sau cu alţi roboţi sociali; 

15. consensualitate cu factorul uman în urmărirea obiectivelor impuse de furnizarea 

serviciului, cu tolerarea erorilor utilizatorilor şi cu blocarea comenzilor care presupun 

acţiuni în defavoarea factorului uman; 

16. interfaţare cu factorul uman utilizator prin gestică şi animaţie, astfel încât crează 

cadrul unificării interacţiunii om – maşină, din perspectiva srviciului realizat, cu 

capacităţi de a efectua mişcările corespunzătoare, dar şi de a le percepe şi de a le 

înţelege. 

Prin CSAR, roboţii sociali, ca agenţi se încadrează domeniului roboţilor umanoizi, 

conform următoarelor aspecte definitorii: 

 sunt agenţi mecatronici; 

 structura de interacţiune cu mediul extern şi cu factorul uman este de tip antropomorf 

atât funcţional, cât şi structural; 

 au un comportament apropiat de cel al factorului uman, sau cel puţin compatibil, 

respectiv inteligibil de către acesta în mod natural; 

 prezintă integrare sinergetică funcţională şi structurală în realizarea serviciilor; 

 interacţionează social cu factorul uman în mediul de lucru şi în afara acestuia; 

 în furnizarea serviciilor, acţiunile lor sunt sigure pentru oameni; 

 au capabilităţi de învăţare multimodale bazate, în special, pe experienţă şi 

interacţiuni; 

 la un nivel superior de implementare, sarcinile realizate depăşesc cadrul explicit 

specificat iniţial şi au adaptabilitate în medii nestructurate, cu posibilitatea de a 

recunoaşte şi rezolva probleme noi. 
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Din perspectiva agentităţii, pentru roboţii sociali se poate dezvolta clasificarea din 

tabelul 1, în raport cu modul de realizare a serviciului în relaţie cu mediul de lucru şi cu 

factorul uman. 

 

Tabelul 1. 

Tipul Caracteristici definitorii 

1. Robot social 

reactiv 

Serviciul se realizează ca răspuns la cererile şi necesităţile 

utilizatorului, respectiv ca urmare a unei anumite modificări a 

mediului, prin percepţie, decizie şi acţiune. 

2. Robot social 

autonom 

În cadrul derulării serviciului, robotul realizează controlul asupra 

stărilor şi acţiunilor sale, prin executarea unor procese specifice. 

3. Robot social 

proactiv 

Robotul anticipează şi rezolvă anterior manifestării lor probleme 

corespunzătoare desfăşurării serviciului, determinate de 

interacţiunile cu mediul şi cu factorul uman. 

4. Robot social 

orientat pe 

scopuri 

Robotul furnizează serviciul la cererea utilizatorului exprimată 

prin obiectiv / scop / sarcină, în condiţiile în care planificarea şi 

executarea secvenţelor corespunzătoare de acţiuni sunt realizate în 

mod independent. 

5. Robot social 

adaptiv 

Robotul are capabilităţi de învăţare din experienţă, cu schimbarea 

parametrilor sau modalităţii de livrare a serviciului, sau cu 

dezvoltarea de acţiuni compatibile cu structura sa constructivă. 

6. Robot social 

flexibil 

Succesiunea acţiunilor serviciului furnizat nu este prestabilită, ea 

fiind planificată dinamic, dintr-o mulţime prestabilită, conform 

cerinţelor şi obiectivelor urmărite. 

7. Robot social 

afectiv 

În furnizarea serviciului se crează, la nivelul utilizatorului, 

percepţia unor stări emoţionale compatibile cu conţinutul serviciului 

şi cu interacţiunea cu mediul de lucru şi cu factorul uman. 

8. Robot social 

intenţional 

Comportarea robotului în furnizarea serviciului poate fi 

interpretată ca fiind bazată pe intenţii proprii, independente, stabilite 

prin decizii bazate pe credinţe ca informaţii / intuiţii valide şi pe 

dorinţe ca motivaţii, determinate de scopurile urmărite. 
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Tipul Caracteristici definitorii 

9. Robot social 

conştienţă 

Are un comprtament similar cu factorul uman, interacţionând cu 

acesta în mod natural, cu îndeplinirea tuturor cerinţelor specifice 

unui agent inteligent şi cu înţelegerea situaţiilor şi implicaţiilor 

acţiunilor sale. 

 

Considerând tipul de comportament al unui robot social orientat pe agent, ca fiind 

determinat de modul de rezolvare a problemelor,  conform aspectelor  teoretice dezvoltate în 

literatura de specialitate citată în bibliografia suport de curs 1  4, se pot identifica 

următoarele categorii: 

1. Comportament orientat pe funcţii sau comportament darwinian, care presupune 

soluţionarea problemelor aferente serviciilor într-un mod rigid, pe baza celui mai bun 

model de desfăşurare a proceselor specifice, astfel încât funcţionalitatea în mediul 

operaţional şi interacţiunile cu utilizatorul sunt prestabilite. 

2. Comportament orientat pe evenimente sau comportament skinnerian, în cadrul 

căruia se identifică prin încercări cea mai bună soluţie de rezolvare a problemelor 

aferente serviciului, care va fi folosită ori de câte ori apar evenimente similare. 

3. Comportament orientat pe atitudine sau comportament popperian, care presupune 

că roboţii sociali deţin un model al mediului operaţional şi al părţii de CSAR în care 

sunt integraţi, ca realitate externă, pe baza căruia dezvoltă soluţiile problemelor 

privind realizarea serviciului, reprezentând atitudini, iar în urma evaluării acestora 

adoptă, conform ceriţelor curente, pe cea mai bună dintre ele. 

4. Comportament orientat pe descriere sau comportament gregorian, care presupune 

că roboţii sociali au capacitatea de reprezentare simbolică a mediului operaţional şi a 

CSAR, pe baza cărora identifică soluţiile problemelor asociate serviciului, utilizând şi 

experienţe anterioare abstractizate la nivel de model. 

Între categoriile comportamentale şi tipurile de roboţi sociali din tabelul 1 se stabilesc 

relaţiile din figura 3, astfel încât, odată cu creşterea complexităţii serviciilor furnizate, roboţii 

sociali pot manifesta mai multe categorii comportamentale relativ la problemele implicate şi 

modurile de rezolvare a acestora. 
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Figura 3. 

 

Recomandare tematică. Să se considere temele de proiect şi să se analizeze din 

perspectiva elementelor de curs prezentate mai sus (roboţi sociali, CSAR, categorie 

comportamentală etc.). 
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